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КІРІСПЕ 

 

Қазақстан Республикасы егемендік алып, тəуелсіз мемлекет болғанына  

да, міне, он бес жылдың жүзі болды. Осы кезең аралығында салық жүйесіне 

көптеген өзгерістер енгізілді. 
Қазақстан Республикасы Конститутциясының 35-бабында «Занды 

түрде белгіленген салықтарды, алымдарды жəне өзге де міндетті төлемдерді 
төлеу əркімнің борышы əрі міндеті болып табылады» деп атап көрсетілген. 

Салықтар мемлекеттің саяси жəне экономикалық қызметтерін 

қаржыландырудың  негізгі көзі болып табылады. 

Салықтар - мемлекет біржақты тəртіппен заң жүзінде белгілеген, 

белгілі бір мөлшерде жүргізетін, қайтарымсыз жəне өтеусіз сипатта болатын 

бюджетке төленетін міндетті ақшалай төлемдер. 

Қазақстан Республикасында салық жүйесі реформалаудың үш 

кезеңінен өтті. 
Бірінші кезең - 1991 жылғы 9 шілдедегі Қазақ КСР Президентінің «Қаз 

КСР мемлекеттік салық қызметін құру туралы» Жарлығымен Қаз КСР-дің 

басты мемлекеттік салық инспекциясы құрылды. 16 жалпы мемлекеттік жəне 

27 жергілікті салық түрін қарастыратын салық жөніндегі заң актілері пакеті 
қабылданды. 

Екінші кезең - 1995 жылғы 24 сəуірдегі «Бюджетке төленетін салық 

жəне басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлығы өз қаржы жүйемізді құруға ықпал етті. Ең бастысы, 

салық төлеу жүйесі ықшамдалып, салық саны 45-тен 11-ге дейін 

қысқартылды. Қосылған құн салығы енгізілді. 
Үшінші кезең - 2001 жылы 12 маусымда Қазақстан Республикасының 

жаңа Салық кодексі қабылданьш, ол 2002 жылдың 1 қантарынан қолданысқа 

енгізілді. 
Салық кодексі қабылданғаннан бері бірнеше толықтырулар  мен 

өзгерістер жасалды. 

Қазақстан Республикасының  Салық кодексін қабылдаудағы ең негізгі 
ерекшеліктері жəне қол жеткізген жетістіктеріміз ретінде салықтарды 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерден ажырата отырып, оны 

«ерекше тауар» түрінде қарастырылғанын атап өтуге болады. 
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2006 жылдың 13 наурызында Астанада Конгресс-хол ғимаратында ҚР 

Қаржы министрлігі Салық комитеті басшылык құрамының Астана 

қаласының салық төлеушілерімен кездесуі больш өтті. Кездесуге Қазақстан 

кəсіпкерлері ассоциациясының мүшелері, Салық комитетінің қызметкерлері 
де қатысты. 

Кездесу салық зандары мен салықтық əкімшіліктендірудін нор-

маларын қолдануға байланысты мəселелерді салық төлеушілерге түсіндіру, 



салық төлеушілер мен салық қызметкерлерінің арасында дұрыс түсінік 

қалыптастыру, салық мəдениетін арттыру мақсатында өткізілді. 
Салық  комитетінің  басшылары  кездесуге  қатысушыларды  Елба-

сының Жолдауында айтылған  міндеттерді жұзеге асыру мақсатында атқарып 

жатқан істерімен таныстыра келе, соған сəйкес салық заңдарына 

төмендегідей өзгерістер енгізудің ұсынылатыкдығы туралы хабардар етті, 
оның ішінде: 

•   2007 жылдан бастап қосылған құн салығының ставкасын 1 пайызға, 

ал 2008-2009 жылдарда тағы да 1-2 пайызға төмендету; 

•   2007 жылдан бастап барлық жеке түлғалар үшін табыс салығының 

10 пайыздық бекітілген ставкасын енгізу; 

•   2007 жылдың 1 қантарынан шағын бизнес субъектілері үшін салық 

салудың кемітілген бірыңғай салық ставкасын енгізу; 

•   2008 жылдан бастап əлеуметтік салықты орта есеппен 30 пайызға 

төмендету жəне басқалар. 

Жиында сөз алған Қаржы министрлігі Салық комитетінің төрағасы 

Нұрлан Рахметов жыл сайын салық заңнамасына өзгертулер енгізу жəне жыл 

басында салық төлеушілермен кездесу өткізіп, бухгалтерлер мен қаржы 

қызметі басшыларына, кəсіпкерлерге сол өзгерістер жайында түсінік беріп 

отыру - Салық комитетінің жақсы дəстүріне айналғандығын атап өтті. 
Мемлекет басшысы салық  қызметі органдарына өзара бай-

ланысты үш міндетті, атап айтқанда: 

•   салықтардың жиналуын  арттыру жəне  салық тəртібін күшейту; 

•   салықтық  əкімшіліктендіруді  жеңілдету; 
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•   салық органдарындағы сыбайластық деңгейін төмендету міндеттерін 

қойып отыр. 

Нұрлан Рахметовтың айтысына қарағанда, қазіргі уақытта ҚР ҚМ 

Салық комитеті ақпараттық технологияларды қолдану арқылы салық 

əкімшіліктендіруін жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Ол бүгінгі күні «Электрондық үкімет» инфрақұрылымдарын 

қалыптастыру аясында Қазақстанның салық төлеушілеріне 
төмендегідей ақпараттың жəне  технологиялық  қызметтерді ұсынып 

отыр: 

•   салық төлеушілер барлық салық есептіліктерін электронды түрде 

беруге жəне оны салық органдарында қабылдау мен өңдеу нəтижелерін 

алуға, соның ішінде; 

•   салық органына келмей-ақ барлық салық түрлері бойынша 

электронды салық есептілігін толтыруға жəне жіберуге, Салық есептілігінің 

кез келген нысанын кəдімгі қағаздың  парағына, сондай-ақ стандартты 

баспахана бланкісіне басып шығаруға; 

•   салық есептілігінің қабылдануы мен өңделуі туралы электрондық 

хабарландыру алуға; 

•   салық органы жіберген салық міндеттемелерінің орындалуы туралы 

электронды хабарландыруды алуға; 



•   бюджетпен есеп айырысудың жай-күйі туралы, берешегі бар-жоғы 

туралы ақпараттар алуға; 

•   белгілі бір күні  құжатқа, мысалы бюджетке берешегі жоқ екені 
немесе бар екендігі туралы анықтамаға  Web арқылы «тапсырыс беруге», 

сондай-ақ салық органынан құжатты беруге дайындығы туралы ақпарат 

алуға жəне тағы басқалар. 

2006 жылы мынадай қызмет  көрсетулер  жоспарланып отыр: 

•   салық есептемелерін камералық бақылау нəтижелері туралы, салық 

төлеуші салық заңнамасын бұзған жағдайда салық төлеушінің дербес 

шоттарына қоса есептелген сомаларды жүргізгені туралы хабарламаны салық 

төлеушіге ара қашықтан жіберу; 

•   қосылған құн салығын төлеушілерді, жеке кəсіпкерлерді 
қашықтықтан тіркеу; 

•   банкоматтар мен  Web-киоскілер арқылы салықтарды төлеу; 
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• электрондық инкассалық өкімдерді, банктік шоттар бойынша 

ақпаратты қалыптастыру жəне басқалар. 

Ал салық бақылауына барлық салық есептемелерінің электрондық 

түрде ала отырып (қазір есептемелердің 43 пайызы электрондық түрде 

тапсырады), барлық салық төлеушілердің салык есептемелеріне аралық 

электрондық-камералық бақылауды жүргізе аламыз. Егер бұл камералық 

бақылау (салық қызметкерлерінің кəсіпорындарға бармай-ақ) теріс нəтиже 

бермейтін болса, онда біз ондай салық төлеушілерге тексеруге шықпауды 

жоспарлап отырмыз. Демек, тек элекгрондық-камералық бақылау салық 

декларациясында сұрақ тудыратьш салық төлеушілер ғана салық тексеруіне 

жататын болады. 

Сондай-ақ комитет  төрағасы қазіргі күні камералық бақылау тек 

қосылған құн салығы бойынша іске асырылып отырғандығын жəне соның 

өзінде елеулі нəтиже бере бастағандығын, мəселен, бюджетке түсетін 

түсімдер 2005 жылы 2004 жылмен салыстырғанда - 153 пайызға, ал 2006 

жылдың 2 айында өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 166 пайызға 

орындалғандығын атап өтті. 
«Салықтар жəне салық салу» пəнін оқып меңгеру - бүгінгі заман 

талабы. Себебі салықтар мемлекеттің экономикалык, қаржылық, есептік жəне 

басқа да саясаттарына ықпал етеді. Сондықтан да студенттерге нормативтік 

актілерді өз бетінше оқып, оларды салыстыруға, кемшіліктерін тауып, 

жетілдіру жолдарын айқындауға үйрету сияқты талап қойылады. 

Аталған талаптарға сəйкес болудың негізгі жолы - «Салықтар жəне 

салық салу» пəні бойынша негізгі тақырыптарды оқып үйрену, Қазақстан 

Республикасының салық жүйесін толық меңгеру, салықтардың түрлері 
бойынша есептер шығару. 

 

 

 

 



Құрметті оқырман! 

 

«Салық жəне салық салу» пəнінен ана тілінде жарық көріп отырған 

алғашқы оқулықтардың бірі болғандықган, бұл жұмыста толықтыруды қажет 

ететін жетіспеушіліктері немесе бүгінгі күннің талабына орай аталмаған 

кемшіліктері болуы мүмкін. 

Егер де сіздердің ұсыныстарыңыз жəне сын-пікірлеріңіз болса, баспаға 

немесе баспа арқылы авторлардың өздеріне хат жолдап, хабарласуларыңызға 

болады. Алдын ала алғысымызды білдіреміз. 

 

1 бөлім. 
 

САЛЫҚ  ТУРАЛЫ ҰҒЫМ  ЖƏНЕ  САЛЫҚ 

ЖҮЙЕСІН  ҰЙЫМДАСТЫРУ 
 

1-тарау. 

САЛЫҚТАРДЫҢ  ЭКОНОМИКАЛЫҚ  МАЗМҰНЫ 

 

2-тарау. 

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  САЛЫҚ  САЯСАТЫ 
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«Салық — төлеушілер үшін  

құлдықтың емес, бостандықтың белгісі» 

(А. Смит) 

 

1-ТАРАУ 

 

САЛЫҚТАРДЫҢ  ЭКОНОМИКАЛЫҚ  МАЗМҰНЫ 

 

1.1. Салықтардың пайда болуы жəне экономикалық мəні 
Салықтар - тауарды өндіріспен бірге, қоғамның  топқа бөлінуімен 

жəне мемлекеттің пайда болуымен, оған əскер, сот, қызметкерлер ұстауға 

қаражаттың  қажет  болуынан пайда болды. 

Салықтың  экономикалық мəні—шаруашылық субъектілерінен, 

азаматтардан  ұлттық табыстың бір бөлігін алу жөніндегі өндірістік 

қатынастардың бір бөлігі болып  табылатындығында. 

Салықтың  мəні мемлекет өз пайдасына жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 

белгілі мөлшерін нақтылы жарна ретінде алып қалады. 

Салықтар мемлекеттің өмір сүруінің негізі болып саналады. 

Мемлекетті ұстау үшін, халықтың  ақшалай немесе натуралдық формада 

тұрақты түрде төлейтін жарналары қажет болады. Адамзаттың даму 

тарихында салықтың нысандары мен  əдістері мемлекеттің сұранымдары мен 

қажеттеріне қарай бейімделіп, өзгерістерге ұшырап отырды. 



Салықтар тауар-ақша қатынастарынан тыс қолданылады. Натуралды 

салықтардың мөлшері мен түрі нақты жергілікті жағдайларға бағынған. 

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

Тауар-ақша  қатынастарының  нығаюымен  натуралды салықтың рөлі 
айтарлықтай азайды. Дегенмен, олар соңғы уақытқа дейін пайдаланылды 

(1953 жылға дейін жүн, жұмыртқа, сүт, май өткізген). 
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Егер екі мемлекет бір-бірімен соғыс жүргізсе, жеңген мемлекет 

жеңілген мемлекеттің барлық байлығын тонап алады, болмаса белгілі бір 

мөлшерде салық салып отырган. 

Салықтарға экономикалық  əдебиеттерде əр түрлі анықтама мен 

түсініктеме берілген. Мəселен, Салық кодексінде «Салықтар - мемлекет 

біржақты тəртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде жүргізетін, 

қайтарымсыз жəне өтеусіз сипатта болатын бюджетке төленетін міндетті 
ақшалай жарналар» деп атап көрсетілген. 

Салық — заңды актілерге сəйкес салық төлеушілермен жүзеге 

асырылатын бюджетке төленетін міндетті төлем. 

Салық — белгілі бір объектілерден төленетін төлем. 

Салық  дегеніміз - белгілі бір мерзімде жəне белгілі бір көлемде 
алынатын, заң  бойынша  қарастырылған  міндетті төлемдер. 

Қорыта айтқанда, барлық анықтамалар бір негізді кұраушы жүйе 

екендігін байқауға болады. 

Салықты басқа да төлемдерден ажырата білуіміз керек. Себебі, салық 

белгілі бір объектілерден (табыс, мүлік, тауар, жер, көлік, мұра) төленеді. 
Сонымен қатар салықты төлеудің өзіндік бір мерзімі болады (салық кезеңі - 
бір күндік, он күндік, айлық, тоқсандық, жылдық) жəне белгілі бір көлемде 

немесе мөлшерде (салық ставкасы) алынады. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінде салықтардың 

меншікті салмағы 70 пайызын құрайды. 

Салықты материалдық  тұрғыдан  алғанда — бұл, салық төлеушінің 

белгілі бір мерзімде жəне белгіленген тəртіпте  мемлекетке беретін белгілі 
бір ақша сомасы болып табылады (салық натуралдық тұрғыда материалдық 

құндылық болып саналады). 

Салықтың материалдық белгісі — салық төлеуші белгілі бір соманы 

мемлекетке міндетті түрде беруі болып келеді. 
Материалдық салықтық қатынастар - ақшалай қатынастар, өйткені ол 

ақша қаржыларының салық төлеушіден мемлекеттік ақша қорларына 

жылжуы дегенді білдіреді. 
Экономикалық  категория  тұрғысынан  қараганда салық -салық 

төлеушілерден мемлекетке қарай белгілі бір мөлшерде, бел- 
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гілі бір мерзімде жəне белгіленген тəртіпте бір бағыттағы ақшаның 

қозғалысы болып саналады. 



Ал, құқықтың  тұрғыдан  қарайтын болсақ, бұл мемлекеттік бекітілім, 

яғни тұлғалардың мемлекетке белгілі бір ақша сомасын беруін (төлеуді) 
көздейтін міндеттеме. 

Салық құқығы — мемлекеттің салықтық  əрекеті процесінде пайда 

болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың 

жиынтығы. 

Салық материалдық тұрғыда белгілі бір ақша сомасын (ақшалай 

нысанда) немесе салық төлеушілердің мемлекетке беруі тиіс белгілі бір 

заттардың санын (натуралдық заттай нысанда) білдіреді. 
Сонымен салықтардың  мазмұны мынадай: 

•   Материалдық категория жағынан — бұл белгілі бір ақша сомасы 

болса; 

•   Экономикалық категория ретінде - бұл мемлекеттің табысы; 

•   Заңдық категория жағынан, бұл заң жүзінде белгіленген міндеттеме 

болып табылады. 

•   Салықтың экономикалық белгілері ретінде келесі көрсетілгендерді 
атауға болады: 

•   Салық - мемлекетке тиесілі қоғамдық жиынтық өнімді бөледі; 
•   Салық - ақшалай нысанда төленеді; 
•   Салық — қайтарылмайтын төлем болып табылады; 

•   Салық - баламасыз сипатта болады; 

•   Салық — салықты төлеген кезде меншік нысандары айқындалады; 

•   Салық - тұрақты экономикалық қатынас туғызады. 

Ал, енді осы белгілердің мазмұнын тереңірек қарастырайық. 

1. Салық — мемлекетке тиесілі коғамдық  жиынтық  өнімді бөледі. 
Мемлекеттік аппарат мемлекетке тиесілі ақша сомасын өндірмейді. 

Сондықтан мемлекет жеке жəне заңды тұлғаларға салық салу арқылы қажетті 
соманы өндіріп алып отырады. Мұның 
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экономикалық сипаттамасы мемлекет салықты белгілеу жəне өндіріп алу 

арқылы өндірілген қоғамдық жиынтық өнімнің бір бөлігін  өзіне тиесілі сома 

ретінде айналдырып алады. Бұл жерде салық қатынасы бөлуші сипатга 

болады. 

2.  Салық - ақшалай нысанда төленеді 
Натуралдық нысанда төленуі де мүмкін. Мəселен, ауыл шаруашылығы 

саласында жиналған өнімнің бір бөлігі салық ретінде төленеді. 
Салық кодексінде салық ақшалай нысанда төленуі тиіс деп атап көрсетілген. 

3. Салық — қайтарылмайтын төлем болып табылады 

Салықты төлеген кезде ақша тек бір бағытта ғана қозғалады, 

яғни салық төлеушіден мемлекетке бағытталады. 

Мұның қайтарымды төлемдерден (мысалы, мемлекеттік қарыз) 

айырмашылығы: 

•   Біріншіден, ақша салық төлеушілерден мемлекетке қарай қозғалады; 

•   Екіншіден, кері қайтады, яғни мемлекеттен салық төлеушілерге 

бағытталады (қайтарылады). 



Ал, қайтарымсыздық дегеніміз - ақшаны мерзімсіз алуды білдіреді, 
яғни ол соманың қашан қайтатыны белгісіз. 

4.  Салық — баламасыз сипатта болады. 

Салық құнның ақшалай нысанда бір бағытта қозғалысын айқындайды, 

төлеген салыққа қарсы тауар түрінде болса да қозғалыс жоқ. Толығырақ 

айтқанда, салық қандай да бір тауарға, немесе мемлекеттік қызметке төлем 

болып есептелмейді, яғни ақшаның өтеусіз алынуын көрсетеді. 
Сондықтан  салық — баламасыз  төлем  болып  табылады. 

5. Салықты төлеген кезде меншік нысандары айқындалады. 
Салықты төлеген кезде меншік нысандары ақша қаражаттарына, немесе 

материалдық құндылықтарда жеке меншіктен мемлекеттік меншікке етеді 
(ауысады). Анығын айтқанда, салық салу мемлекетке тиесілі меншіктерді 
иелікген шығарады, ал меншік иелері арасындағы туындайтын салық 

қатынастарында мемлекет жеке меншіктен мемлекеттік меншікке салық 

төлемдерінде меншік құқықтарын өзгерте алады. 
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6. Салық — тұрақты  экономикалық  қатынас туғызады. 
Салықты белгілеуде тұрақты салық қатынастары пайда болады. 

Тұрақтылықты мынадан байқауға болады, яғни салық жеке турде емес, 

нормативті қүдықтық актілермен белгіленеді. Мəселен, бір тұлғаның нақты 

салық салу объектісі бар болса, ол салық міндеттемелерін орындаушы болып 

табылады. 

Салық қатынастарының тұрақтылығы салық төлеу арқылы жүйелі 
төлемдерге алып бармауы тиіс. Кейбір салықтарда салық төлеушілер үшін 

салық төлеу жеке төлемдік сипатта болады (мысалы, мүлік салығын жеке 

азаматтар жылына бір рет төлейді) немесе кейде кенеттен салық төлеу 

сипаты пайда болады (мəселен, ойламаған жерден жасаған жұмысына 

жалақы алады). 

Азаматтардың мүлік салығын  төлеген кезде, оның салық  қаты— 

настары қысқартылмайды, қайта  салық төлеушілердің  ағымдағы кезеңде 

төлеген салықтарымен қоса, келесі салық кезеңдерінде де салық төлеуге 

міндетті болады. Бұл процесс салық төлеушілердің меншік иесі ретінде 

құқынан айырылғанға дейін жалғасын таба береді. 
Сонымен қатар салықтың құқықтық  бірнеше белгілері бар, атап 

айтқанда: 

•   салықты — мемлекет немесе уəкілдік берілген мемлекеттік орган 

белгілейді; 
•   салық - құқықтық нысанда жүзеге асады; 

•   салық - мемлекеттің бір жақты белгіленімі болып табылады; 

•   салықты белгілеу арқылы салық міндеттемесі туындайды; 

•   салық — мəжбүрлеме сипатта болады; 

•   салық төлеу арқылы ақшаны алу құқықтық сипатта жүзеге 

асырылады. 

Салықтың осы құқықтық белгілеріне кеңірек тоқталып өтейік. 

1.   Салықты  тек мемлекет қана белгілейді. 



Мемлекеттік органның ешбірі салықты бекітуге жəне енгізуге құқы 

жоқ. 

Салық – бұл  мемлекеттің белгіленімі болып саналады. 

Салық — осы белгісі арқылы басқа да міндетті төлемдерден 

ерекшеленеді. 
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Сондықтан көптеген мемлекеттің салық зандылықтарында салықты 

былайша қарастырады: 

•   біріншіден, салықты уəкілдік берілген мемлекеттік орган ғана бекіте 

алады; 

•   екіншіден, салықты белгілеу белгілі бір заң немесе нормативтік-

құқықтық актілермен қатаң түрде жүзеге асырылады; 

•   үшіншіден,  осы қабалданған құқықтық акт белгілі бір тəртіпке 

сəйкес жұргізіледі. 
2.  Салық құқықтық  нысанда жүзеге асады. 
Мемлекет салықты бекіту жəне енгізу үшін құқықтық акт қабылдайды. 

Мемлекеттің салық қызметін жүзеге асырудағы негізгі əдісі болып 

нормативті актілерді шығару табылады. 

Салықтың қүдықтық негізі ретінде - мемлекет шығарған нормативті акт 

қабылданады. 

Салық элементтері жəне салық салудың шарттары осы құқықтық актіге 

сəйкес белгіленеді, өзгертіледі жəне жүзеге асырылады. 

3.  Салық  мемлекеттің бір жақты  белгіленімі  болып  табылады. 

Салық ұлт (халық, қоғам, азамат) жəне мемлекет арасындағы еркін 

түрде келісілген келісімнен кейін пайда болады. Мемлекет салықты 

белгілеуде барлық салық төлеушілермен келісімге келмейді, яғни олардың 

белгілі бір топтарымен немесе өкілдерімен ғана келісімге келуі мүмкін. 

Кейбір кездерде салықтық сувернитет жүзеге асырылады. 

Салықтық  суверенитет (егемендік) - мемлекеттің өзінің 

аймағындағы кейбір салық түрлерін кез келген мөлшерде өзгертуге жəне 

салық салу объектілерін белгілеуге, салық саясатын жүзеге асыруға құқы бар. 

4.  Салықты  белгілеу арқылы салық  міндеттемесі  туындайды. 
Қабылданған құқықтық акт негізінде белгіленген салық жеке жəне 

заңды тұлғаларға салық төлеуші ретінде салық міндеттемелерін жүктейді. 
14  

Салық   төлеуші тұлғалар салық  жəне бюджетке  төленетін  басқа 

да міндетті төлемдерді төлеуге міндетті болып саналады. 

Белгіленген салық занды салық міндеттемесін туғызады. 

Қазақстан Республикасының Салық кодексінде салық міндеттемесіне 

былайша тұсініктеме берілген: "Салық  төлеушінің салық  заңдарына сəйкес 
мемлекет алдында туындаған міндеттемесі салық  міндеттемесі деп 

танылады, оған сəйкес салық  төлеуші салық  органына тіркеу  есебіне 
тұруга, салық  салу объектілері мен салық  салуга байланысты объектілерді 
айқындауға, салық  жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді есептеуге, салық  есептілігін жасауға, оны белгіленген мерзімде 



табыс етуге, салық  жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді төлеуге  міндетті". 

4. Салық мəжбүрлеме сипатта болады.  

Салықтың мəжбүрлеме сипаты 3 кезеңде байқалады: 

•   бірінші кезең, мемлекет салықты салық төлеушілердің еркінен тыс 

белгілейді жəне енгізеді, яғни мəжбүрлі түрде; 

•   екінші кезең, салықты төлеген кезде салық төлеуші өзінің меншігінің 

бір бөлігінен мəжбүрлі түрде айырылып отырады; 

•   үшінші кезең, салық төлеуші өзінің салық міндеттемелерін 

орындамаған жағдайда, мемлекет бересілі соманы мəжбүрлі түрде өндіріп 

алады. 

6.  Салық төлеу арқылы ақшаны алу құқықтық сипатта жүзеге 
асырылады. 

Бір жағынан алғанда, салықтарды салық төлеушілерден еркінен тыс 

өндіріп алынады, ал екінші жағынан мемлекетті басқа да ақшалармен 

қамтамасыз етеді, ал бұл  құқықтық негізде мемлекеттің меншігі болып 

саналады. Айта кету керек "Салық — салық төлеушілердің құқық 

бұзушылықтары немесе құқыққа қарсы тəртіпсіздіктері үшін шараларға 

төлем ретінде қарастырылмайды". 

Салықтың  жиналатын орындары: 

•   нарықтарда; 

•   сатушы мен сатып алушылардан; 

•   үй шаруашылығынан; 

•   табыс көзінен, шығын статьяларынан; 
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Салықты реттеудің  тетіктері: 
•   салық түрлері; 
•   салық ставкалары; 

•   салық жеңілдіктері; 
•   салық салу əдістері; 
Салық  төлеуден қашу себептері: 
•   елеулі салық ауыртпалығы; 

•   салық заңының айқынсыздығы; 

•   субъектілердің саналы түрде алдын-ала салық мөлшерін төлемеуге 

ұмтылуы; 

•   салық қызметін  ұйымдастырудағы кемшіліктер болуы мүмкін. 

Салық ауыртпалығы—салық жиналуының жалпы мөлшерінің 

бірлескен  ұлттық өнімге қатынас ретінде анықталатын көрсеткіш. 

 

Салықтардың алымнан  айырмашылығы 
 

Алымдар салық  төлеушілерге  белгілі  бір құқықтың мəртебе 
берілгенде немесе белгілі бір қызмет түрін бастар алдында төленеді. 

Алым да төлем болып табылады. Ал, енді алымдардың салықтардан 

бірнеше айырмашылықтары бар, атап айтқанда: 



• біріншіден, алым мемлекеттік аппараттың шығындарын жабады, яғни 

мемлекет занды іс-əрекет түрінде тұлғаларға қызмет   ұсына отырып, сол 

қызметіне төлем қабылдайды. Ал салықтар мемлекетті толығымен 

қаржыландыруға жұмсалады; 

•  екіншіден, салықтың өтеусіз жəне баламасыз белгілері болады. Ал, 

алым баламалы төлем болып саналады, яғни алымды төлеу арқылы 

мемлекеттен белгілі бір құқық, мəртебе немесе рұқсат алынады. Мысалы, 

занды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алымды алсақ, салық төлеуші 
осы алымды төлеу арқылы өзіне белгілі бір қызмет түрін ашуға рұқсат алады 

немесе лицензиялық алым белгілі бір қызметпен айналысу үшін алынатын 

рұқсат қағаз, яғни салық төлеушіге белгілі бір қызмет түрімен айналысуға 

құқық беріледі. Сонымен салық жай ғана төлем ретінде төленеді, одан салық 

төлеуші төлеуіне айырбасқа 
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ешнəрсе ала алмайды, ал алымда салық төлеуші мемлекеттік органмен 

байланысты жетілдіре отырып, өзіне басқа да заңды іс-əрекеттер жасайды; 

• үшіншіден, алым бір жолғы төлем болып табылады, яғни бір рет қана 

төленеді. Ал, салық ұзақ мерзімді жəне тұрақты турде төленіп отырады, 

қашан салық міндеттемесі тоқтағанға дейін жалғаса береді; 
•  төртіншіден, салықты төлеуде күштеу əдісі қолданьшады, яғни салық 

төлеуші салық міндеттемесін орындамаған жағдайда, мəжбүрлі түрде өндіріп 

алу іс-шаралары қолданылады. Салық төлеуші алымды ерікті түрде төлеп 

отырады. Мысалы: бір тұлға мемлекеттік органға келіп, кəсіпкерлік 

қызметпен  айналысуға өтініш береді. Берілген  рұқсат негізінде кез келген 

қызмет түрімен айналысуға құқылы. Бұл жерде тұлға алымды өз еркімен 

төлейді. 
 

Салықтың  төлемақыдан  айырмашылығы 

Төлемақы дегеніміз - мемлекет меншігіндегі объектілерді пайдаланған 

кезде төленетін төлем. 

Салық пен төлемақының бірнеше айырмашылықтары бар. Мəселен: 

•   біріншіден, төлемақы өтеулі жəне баламалы төлем, яғни төлемақыны 

белгілі бір объектілерді пайдаланған кезде төлейді; 
•   екіншіден, төлемақы мемлекеттің азаматтық құқыққа сəйкес 

азаматтық-құқықтық қатынастары кезінде туындайды; 

•   үшіншіден, тұлғалар төлемақы төлеу арқылы баламалы түрде осы 

жəне басқа да объектілерді пайдалануға құкық алады. 

 

Салықтың мемлекеттік баждан айырмашылығы 

Мемлекеттік бажда төпем больш саналады. 

Мемлекеттік баж – уəкілдік берілген мемлекеттік органдардың, 

немесе лауазымды адамдардың зандық мəні бар іс-қимылдар жасағаны үшін 

жəне құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлем. 

Мемлекеттік баждың салықтан айырмашылығы мынада: 



•   мемлекет тарапынан берілетін қызметке байланысты болады, 

сондықтан бұл баламалы төлем болып саналады; 

•   мемлекеттік бажды мемлекет қызметіне төлем ретінде емес, 

мемлекеттің қызметіне байланысты төлем ретінде қарау керек. Айта кету 

керек, бажды төлеген кезде тауар-ақша қатынастары жүзеге асады. 

Баждың алымнан айырмашылықтарына тоқталар болсақ: 
•   баж бюджеттің табысы, ал алым мемлекеттік мекемелердің 

көрсеткен қызметтеріне орай табысы болып саналады; 

•   баждың мөлшері төлеушілерге ұсынылған қызметтерінің құнына 

байланысты болмайды, ал алым көрсетілген қызметтердін құнына орай 

анықталады, яғни өтініш берушінің мемлекеттік органға келтіретін 

шығындары есепке алынады. Сондықтан алымның мөлшері тауар бағасы 

сияқты нақты болуы тиіс. 

Салықтық жарналар арқылы да мемлекеттік қаржы қорлары құрылады. 

Олар мемлекеттің бюджеттік жəне бюджеттен тыс қорларында (əлеуметтік 

сақтандыру қорлары, зейнетақы қорлары, жұмыспен қамту қоры, жол жөндеу 

қоры) жиналады. 

Салықтың экономикалық мазмұны былайша  көрсетіледі: 
Шаруашылық субъектілерімен азаматтық қарым-қатынас бір жағынан жəне 

мемлекет екінші жағынан қор  құрастыру негізінде мемлекеттік 

қаржылардың 4 көзі қолданылады: 

•   салық салу; 

•   облигацияларды сату (қазыналық вексель); 

•   шетелдік қарыздардың тегін көмектері; 
•   ақша бірліктерін шығарудан түскен монополдық кіріс.  

Салық  салу—мемлекет қаржысын жəне табысты толықтыруды 

реттеу  əдісі болып саналады, яғни мемлекет салық салу процесі арқылы өз 

қажеттіліктерін қанағаттандырады. 

Салық салу — мемлекеттің   салықтарды  беқітуде, енгізуде  жəне 

оларды алу жөніндегі қызметтерінің  жиыньығы. 

Тең  салық салу – бұл  ретте  əрбір  салық  төлеушіден  бірдей 

мөлшерде салық алынады.                    
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Салық салудың объективті факторы — салықтың пайда болуы 

объективті түрде мемлекет бюджетіне байланысты. 

Сонымен қатар салық салу – кəсіпорындар, азаматтар жəне мем-

лекеттер арасында табыстарды үлестіру əдісі ретінде қолданылады. 

Салық салуда қолданылатын негізгі құжаттар: 

•   декларация; 

•   салық органдары жүргізген жеке тұлғалар қызметін тексеру 

материалдары; 

•   табыс салығын төлеушілердің салықты төлегені туралы кəсіпорын 

ақпараты; 

•   ағымдағы төлемдерді төлегені туралы құжат.  

Салық салуға қойылатын талаптар: 



•   қаржы-қаражат жүйелерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету; 

•   мемлекеттік бюджеттің пайдалануын қамтиды; 

•   əлеуметтік-əділеттілік болуы керек; 

•   салықты - салық төлеушілерге бір қалыпты бөлуге мұмкіндік беру 

керек; 

•   халықтың əлеуметтік кедей тобына арнайы жеңілдік жасау жəне 

əлеуметтік ақталмаған кірісті азайту. 

Активтерді  жəне табысты ұтымды орналастыру, қаржыларды 

инвестициялау мен жинау мəселелері салықты жоспарлаудың кезеңі болып 

табылады. 

Салықты жоспарлау- салық міндеттемелерін занды қысқарту əдістері. 
Активтерді жəне табысты ұтымды орналастыру, қаржыларды 

инвестициялау мен жинау мəселелері салықты жоспарлаудың кезеңі болып 

табылады. 

Салық  теориясы - салықтың маңызы мен қызметі туралы ғылыми 

білім жəне ұғымдардың жүйесі, мемлекеттік қаржы қызметіндегі олардың 

ролі. 
Салық  несиесі—салықты төлеу мерзімнің өзгеруін өрнектейтін 

жеңілдік. 

Салық  режимі - салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетгі 
төлемдерді төлеу жөніндегі барлық салық міндеттемелерін есептеу кезінде 

салық төлеуші қолданатын салық зандары нормаларының  жиынтығы. 
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                            Салықтың атқаратын қызметтері 
 

Салык экономикалық категория ретінде жəне өзінің қалыптасуы 

барысында мынадай үш кызметті атқарады. 

Салықтың  ең  бірінші кезектегі атқаратын  қызметі, бұл — 

қазыналық. 
Мемлекет өз қазынасын толықтыру мақсатында табыс көздерін 

жасайды. Салық төлеушілерге нормативтік құқықтық актілер негізінде салық 

жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептейді, салық 

ставкалары мен төлеу мерзімін белгілейді. Салықтардың қазыналық қызметі - 
түрлі субъектілер табысының бір бөлігі мемлекет пайдасына өтеді. Салықтың 

қазыналық қызметі арқылы мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігі кұралып, 

салықтың қоғамдық міндеті артады. Қорыта айтқанда, мемлекеттің бюджет 

саясаты жүзеге асырылады. 

Салықтың келесі қызметтерінің  бірі - бақылау (реттеу). 
Мемлекет экономиканы дамыту жолында салықтық реттеу процесі 

арқылы экономиканың кейбір салаларын дамытуды ынталандырады жəне 

қажет жағдайда тежеп отырады (салық жеңілдіктері жасалады, салық 

ставкаларын төмендетеді). Бюджетке түскен салық түсімдерін реттейді жəне 

бақылап отырады. Кез келген қызмет түріне бақылау жасау қажет. Ал енді 
салық түсімдеріне бақылау өте қажет екені даусыз. Мемлекет бюджеттің 

кірісі мен шығысын есептейді, соған сəйкес өз қызметін атқарады. 



Салықтардың бақылау қызметінің арқасында салық жүйесінің 

тиімділігі бағаланады, қаржы ағымдары мен қызмет түрлеріне бақылау 

қамтамасыз етіледі. 
Салықтың  келесі атқаратын  қызметтерінің  бірі — қайта  бөлу. 
Бюджетке түскен салық түсімдерін қаржыландыруды қажет ететін 

бағдарламалар жобасына сəйкес жəне əр салаларға мақсатқа сай бөлінуін 

қарастырады. Салық түсімдерінің мақсатқа сай жəне өз уақтысында 

жұмсалуына қадағалау жасайды. 

Салықтың қайта бөлу қызметі мемлекетке салықты қоғамдағы 

экономикалық жəне əлеуметтік процестерге əсер ету құралы ретінде 

қолдануға мүмкіндік береді. 
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Салықтардың қайта бөлу қызметінің көмегімен бюджетте ақша 

қаражаттары жиналады, осыдан кейін жалпы мемлекеттік мəселелерді 
шешуге бағытталады  əлеуметтік топтардың табыстары  арасындағы 

қатынастарды өзгерту жолымен əлеуметтік тепе-теңдікті ұстап тұрады, 

Салық қызметінің міндеті - бюджеттің табыс бөлігінің орындалуына 

жауап беретін бірден бір мемлекеттік орган. 

Салық — бірінші кезекте, бюджет саясатын жүзеге асыра отырып, 

мемлекеттік бюджетті толықтыруды көздейді. Осы бюджетке түскен салық 

түсімдеріне «қайдан келеді жəне кайда кетеді» жөнінде бақылау жасайды. Ал 

енді осы қызметтердің қорытындысы ретінде бюджетке түскен салық жəне 

салықтық емес тусімдерге қайта бөлу жасалады. 

Мұның мақсаты — мемлекет əділетті түрде өз шығындарын да жаба 

отырып, елдің  əлеуметтік топтарына да қолдау көрсетіп, басқа да 

шығыстарды жаба білу. 

Көптеген экономикалық əдебиеттерде салықтардың  бірнеше 

қызметтері атап көрсетілген. Мəселен, ынталандырушы. Салықтардың 

ынталандырушы қызметінің көмегімен мемлекет өндірістің жəне басқа да 

шаруашылық субъектілерінің дамуын ынталандырады. Сонымен қатар салық 

жеңілдіктерін, төмен пайызды салық ставкаларын енгізеді. 
Салықтардың  ынталандырмайтын  қызметі оларды басу мақсатында 

əрекеттің қандай да бір түріне арнайы салықты енгізу жолымен жүзеге 

асырылады. 

Салықтардың  тұрақтандырушы  қызметі экономикалық өсу, 

техникалық жаңару, халық санының  өсуі үшін əр түрлі шаралар жасайды. 

Салықтардың  шектеу  қызметі. Мемлекетке кейде бірсыпыра өндіріс 

түрлерін дамыту тиімсіз болады. Салық саясаты арқылы мемлекет өндіріс 

түрлерінің дамуын  шектейді немесе тоқтатады, Қазақстан Республикасында 

бұл қызмет 10-20-30 пайыздық салық ставкаларымен қатар жəне нөл 

пайыздық салық ставкалары арқылы жүзеге асуда. 

Бюджетті толықтырушы негізгі жүйеде салық түсімдерімен қатар 

салықтық емес түсімдерді де атап өтуге болады. 
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Салықтық  емес түсімдер - Қазақстан Республикасының Салық 

кодексінде белгіленген, негізгі капиталды, гранттарды сатудан түсетін 

түсімдерге жатпайтындардан басқа, Қазақстан Республикасының басқа да 

заңнамалық актілерінде белгіленген бюджетке төленетін міндетті, 
қайтарылмайтын төлемдер, сондай-ақ, ресми трансферттерден басқа, 

бюджетке өтеусіз негізде берілетін ақшалар. 

Салық  теориясы — салық маңызы мен қызметі туралы ғылыми білім 

жəне ұғымдардың  жүйесі, мемлекеттік қаржы қызметіндегі олардың ролі. 
Салық  несиесі - салықты төлеу мерзімінің өзгеруін өрнектейтін 

жеңілдік. 

Салық  режимі - салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетгі 
төлемдерді төлеу жөніндегі барлық салық міндеттемелерін есептеу кезінде 

салық төлеуші қолданатын салық зандары нормаларының жиынтығы. 

Қорыта келгенде, салықтар көптеген елдерде  əр түрлі аталғанымен, 

кейде оларға салық салу жəне алыну жолдары ұқсас болып келеді. Салық 

төлеуші ретінде салық төлеу жауапкершілігі   жүктелген занды жəне жеке 

тұлғалар танылса, ал салық салу объектілері болып салық төлеушінің есепті 
кезеңде алған табыстары, тауарлары, мүліктері, көлік құралдары, пайдасы 

жəне тағы да басқалар табылады. Салық ақшалай жəне заттай түрде 

əділеттілік, теңдік жəне тұрақтылық тəрізді салық салу принциптері не-

гізінде құрылған салық ставкаларын қолдану арқылы алынады. Салық 

ставкалары тұрақты немесе пайыз түрінде тағайындалады. Пайыздық 

ставкалар  үйлесімді, үдемелі жəне кемімелі болып бөлінеді. Ал салық 

жеңілдіктері сол мемлекеттің қазыналық саясатының бағыттары мен 

бағдарламаларын ескере отырып жүзеге асырылады. 

Сонымен қатар салық  алудың мынадай негізгі тəсілдері бар: 

•   төлем көзінен, яғни салық табыс алынған кезде ұсталып қалады; 

•   декларация негізінде, яғни салық салық төлеушінің декларацияда 

көрсеткен табыстары, шегерімдері мен жеңілдіктерін ескере отырып, 

анықталады; 
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•   кадастр бойынша (салық салу объектілерін тіркеу арқылы, одан 

түсетін табыстың нақты мөлшеріне байланыссыз алынады). 

Ал енді көптеген елдерде қолданылатын салықтарға  жата-

тындарды атап өтетін болсақ: 
•   жеке тұлғалардың табысына салынатын салық, кейбір мем-

лекеттерде азаматтардың табыстарына салынатын салық деп аталады; 

•   заңды тұлғалардың табысына (пайдасына) салынатын салық 

(корпорациялық салық деп те аталады); 

•   мұра  мен сыйға салынатын салық; 

•   қосылған құнға салынатын салық; 

•   тұтыну салығы; 

•   əлеуметтік сақтандыру қорына аударылатын жарналар; 

•   айналымға салынатын салық; 

•   мүлік салығы; 



•   жер салығы; 

•   көлік салығы жəне басқа да. 

 

1.2.   Са л ы қ   элементтері 
 

Салық  элементтері — салық заңы регламенттелген салықтың 

қолданылу жағдайын анықтайтын құрамдас бөліктерінің жиынтығы.  

Салықтың бірнеше элементтері бар, атап айтқанда (1-сурет): 

•   салық субъектісі; 
•   салық объектісі; 
•   салық көзі; 
•   салық мөлшері; 
•   салық жеңілдіктері; 
•   салық ставкасы; 

•   салық кезеңі; 
•   салықты есептеу тəртібі; 
•   салық есептілігі; 
•   салықты төлеу тəртібі. 
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1. Салық субъектісі. 
Салық  субъектісі - занды немесе жеке тұлға, яғни салықты 

төлеушілерді атаймыз. 

Салықты төлеушілер: 
•  қызметкерлер - өз еңбегімен  материалдық  жəне материалдық емес 

игілік жасайтын, сонымен бірге белгілі бір түсім алатындар, яғни жеке 

тұлғалар; 

•   шаруашылық  субъектілері — капитал иелері, яғни заңды 

тұлғалар. 

Салық  төлеуші - салықты жəне бюджетке төленетін басқа да міндетгі 
төлемдерді төлеуші болып табылатын тұлға. 

Тұлға — жеке тұлға жəне заңды  тұлға  болып  бөлінеді. 
Жеке  тұлға - Қазақстан Республикасының азаматы, шет мемлекеттің 

азаматы, азаматтығы жоқ адам. 

Салық  тасымалдаушылар - іс жүзінде салық ауыртпалығы түсетін 

жеке тұлғалар, соңғы салық төлеушілер, яғни мемлекет  азаматгары. 

Заңды тұлға - Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің 

зандарына сəйкес азаматтық, оның ішінде шаруашылық кұқықтар мен 

міндеттер субъектісі ретінде  əрекет ететін ұйым (шетелдік заңды тұлға) 

немесе кəсіпорын. Шет мемлекеттің зандарына сəйкес құрылған компания, 

ұйым немесе басқа да корпорациялық құралым. 

Занды түлғаның өз балансы, елтаңбасы, мөрі жəне банкіде 

есеп айырысу шот есебі болады. 

Салық   кодексінің   мақсаттары   үшін   олар   құрылған   шет 

мемлекеттің занды тұлғасы мəртебесіне ие ме, жоқ па — оған қарамастан 

дербес занды тұлғалар ретінде қарастырылады.  



2. Салық  объектісі. 
Салық  объектісі - салық есептелетін база, яғни салық не үшін 

төленетінін қарастырады, мəселен: табыс, мүлік, тауар, мұра, жер жəне т.б. 

Осы аталғандардан салық төленеді. 
Мүлік жылжитын жəне жылжымайтын мүлік болып бөлінеді.  
Тауар - қажеттілік пен тұтынуды қанағаттандыратын зат. Айналымнан 

алынбаған, сатуға немесе айырбасқа арналған кез келген еңбек өнімі болып 

табылады. 
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Мұра — қайтыс болған азамат мүлкінің оның мұрагерлеріне көшуі. 
Көптеген мемлекеттерде мұраға салық салынады. 

Жер — белгілі бір өлшемдегі пайдалану мүмкіндігі орасан зор табиғи 

байлық. Күнделікті пайдаланылады. 

3.   Салық  көзі. 
Салық  көзі—салық төлеу үшін белгіленген жəне қолданылатын ақша 

қаражаттары, бұл - жалақы, кіріс, дивидендтер, яғни салық неден 

төленетіндігін анықтау. 

Салық көзі — салық төлеуге арналған немесе қолданылатын ақша 

қаржылары. 

Салықтың займдық қаржылар кезі тек мəселенің  қысқа  мерзімде 

шешілуін көрсетеді. 
Макроэкономикалық деңгейде салық төлеудің негізгі көзі ретінде — 

ұлттық табыс қатысады. 

Салық  төлеушілердің  салық  төлеу  үшін негізінен 5 көзі  бар: 

•   табыс; 

•   қор жəне жинақ; 

•   өндірістік капиталдың ақша бөлігі, айналым қаражаттары қорын 

қоса алғанда; 

•   қаражаттар, мүлікті өткізуден түскен, оның ішінде өндірістік 

капиталдың мүліктік бөлігі, негізгі қорды қосқанда; 

•   қарыз қаражаттары. 

Табыс - ұлттық табысты бөлу барысында мемлекетке, кəсіпорынға, 

мекемеге немесе жеке тұлғаға түсетін ақшалай немесе материалдық 

ресурстар. 

Салық төлеушілердің, яғни жеке жəне заңды тұлғалардың салық төлеу 

көздерінің айырмашылықтары бар. 

Салық төлеушілердің  табыстары, бұл  кімнің табысы болып 

саналатынына байланысты болады жəне бірнеше нысандары бар: 

•   тауарды (жұмыс, қызмет) өткізуден түскен табыс; 

•   дивидендтер, рента; 

•   сыйақы, үлыстар, роялти; 

•   жалақы, зейнетақы, стипендия, сақтандыру төлемдері (бұларға табыс 

салығында толығырақ тоқталамыз). 
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Қор — мемлекеттің, кəсіпорынның немесе жеке тұлғаның  əлде бір 

мақсатқа арналған ақша қаражаты немесе материалдық құндылықтар. 

Жинақ — кəсіпорынның немесе жеке тұлғалардың  банкілерге жəне 

жинақ мекемелеріне салған, əдетте, талап ету мерзімі көрсетілмеген ақшалай 

қаражаттар. 

Айналым  қаражаттары - өнім өндіру мен өткізудің жоспарлы жəне 

үздіксіз процесін қамтамасыз ететін өндірістік айналым қорлары мен 

айналыс қорларын қүру үшін бірлестіктерге, кəсіпорындарға, ұйымдарға 

авансыланған ақшалай қаражаттың жиынтығы. 

Қарыз қаражаттары - бір жақ (қарыз беруші) екінші жаққа (қарыз 

алушыға) меншікті немесе оперативті басқаруды, ақшаны немесе түр-түсі 
белгіленген заттарды табыстайтын, ал қарыз алушы сол тектес жəне сапасы 

сондай затты немесе ақшаны қайтаруға міндеттенетін шартқа сəйкес 

берілетін қаражатгар. 

Рента — алушыдан кəсіпкерлік қызметті талап етпейтін капиталдан, 

мүліктен немесе жерден үдайы алынып отыратын табыс; көптеген 

капиталистік елдерде - меншік иесінің мемлекеттік заем облигациялары 

бойынша алатын табысы. 

Жалақы—біріншіден, əрбір  қызметкер жұмсаған еңбектің саны мен 

сапасына қарай бөлініп, олардың жеке тұтынуына берілетін ұлттық табыстың 

ақша түріндегі табысы; екіншіден, еңбек үшін сыйақы. 

4. Салық  мөлшері. 
Салық  мөлшері — салық төлеушінің табысына қарай алынатын салық 

сомасын білдіреді жəне ол шекті, жеңілдікпен, орташа, нөлдік болып 

бөлінеді. 
Салықтың шекті мөлшері - табыстың əр қосымша бірлігінен түсетін 

үстеме салықты білдіреді, мəселен жеке табыс салығы, əлеуметтік салық, 

жеке тұлғалардың мүлік салығы. 

Салықтың жеңілдік мөлшері болады, оны мемлекет өз тарапынан 

белгілі бір салық төлеушілерге  əлеуметтік жағдайын ескере отырып, салық 

ставкалары бойынша жеңілдік жасайды (мəселен, салықты төлеу мерзімін 

ұзартады, мүгедектерге немесе жалғыз 

26 

басты азаматтарға, көп балалы аналарға, мемлекетке еңбек сіңірген 

азаматгарға жəне басқа да). 

Салықтың орташа мөлшері деп салық төлеушінің табыстарын орта 

есеппен алады да, сол сомадан салық төлейді. Мысал ретінде патентті алуға 

болады. Бюджетке түсетін салық түсімдерін есептеу үшін салықтың орташа 

мөлшері қолданылады. 

Ал, нөлдік салық  мөлшері, бұл  салық төлеуден босатылады (мысалы, 

қосылған құн  салығында нөлдік ставка бойынша салық төлеушілер бар, бұл 

мəселеге кейін толығырақ тоқталамыз). 

5. Салық  жеңілдіктері. 



Салық  жеңілдіктері — төлем қабілетін, қоғамдық өндіріске қатысу 

жəне басқа да факторларды ескеріп заңмен қарастырылған жалпы ережеден 

шығару. 

Салық  жеңілдіктері - заңға сəйкес салық төлеушіні біртіндеп немесе 

салық төлеуден түгел босату. 

Салық  жеңілдіктерін  бірнеше белгілер бойынша топтауға болады: 

1.  Салық  субъектілері бойынша жеңілдіктер. 
Салық төлеушілердің өзіне салық жеңілдіктері беріледі. Жеке 

тұлғалардың  мүлік салығында мерзімді қызметтегі əскери қызметшілер 

мерзімді қызметтен өту (оқу) кезеңінде салық төлеуден босатьшады. 

2.  Салық  объектісі бойынша жеңілдіктер. 
Бұл жерде салық салу объектілеріне жеңілдік беріледі. Мысалы: көлік 

құралдары салығында мамандандырылған медициналық көлік құралдары 

салық төлеуден босатылған. 

3.  Салың базасы бойынша жеңілдіктер. 

Мəселен, жеке табыс салығы бойынша салық базасына мемлекеттік 

бағалы қағаздармен жəне 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. 
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5.  Салық  кезеңдері бойынша жеңілдіктер. 
Мəселен, қосылған  құн салығы бойынша салық кезеңі -күнтізбелік ай 

болса, ал ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші занды тұлғалар үшін салық 

кезеңі бір жыл болып табылады. 

6.Салықты есептеу тəртібі бойынша жеңілдіктер.  

Шағын бизнес субъектілерінің белгілі бір бөлігі оңайлатылған 

декларация негізінде салық төлейді. 
7. Салыц төлеу тəртібі бойынша жеңілдіктер. 

 Мəселен, шағын бизнестің кейбір субъектілері салықты бір 

жолғы талон немесе патент негізінде төлейді. 
Қазіргі кезде кең тараған салық  жеңілдіктерінің түрлерін 

С.Г.Пепеляев  ұсынған еді, яғни олар 3 топқа бөлінеді: 
•   алып тастау; 

•   жеңілдіктер; 

•   босату. 

Алып тастау — салық салудың жекелеген объектілері салық салудан 

алынып тасталады. 

Жеңілдіктер — салық базасын қысқарту. 

Босату - салық ставкаларын төмендетуге бағытталған  жеңілдіктер. 

Салық жеңілдіктерінің мазмұнын былайша баяндауға болады: 

Біріншіден, салық  төлеуден босату жөніндегі жеңілдіктер. 



Салықтың түрі бойынша салық төлеушілердің  жекелеген тұлғалары 

салық төлеуден босатылады. Мəселен, жер салығын иелігінде жер учаскесі 
бар тұлғалар төлеуі тиіс. Ал, ¥лы Отан соғысына қатысқандар, мүгедектер 

жер салығын төлеуден босатылады. Мұнда мемлекеттің əлеуметтік саясаты 

жүзеге асырылады, яғни мемлекет əлеуметтік топтардың жекелеген түрлеріне 

салық төлеуде жеңілдіктер қарастырған. 

Салық төлеуден толық босатылу, салық салуға жатпайтын мүліктерде 

(табыс) жүзеге асырылады. Жеке табыс салығын есептеген кезде, жеке 

тұлғалардың зейнетақысына салық салынбайды. Егер жеке тұлға үшін 

зейнетақы төлемдері негізгі табыс көзі болса, онда ол салық төлеуден толық 

босатылады. 
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Екіншіден, салың мөлшерін төмендету арқылы жасалатын 

жеңілдіктер. 
Бүл негізінен үш  бағыт  бойынша жүзеге асырылады: 

•     салық төлеушілердің кейбір санаттарына немесе мүліктердің 

(табыс) жекелеген түрлеріне қатысты төмендетілген салық ставкаларын 

белгілеу. Мəселен, корпорациялық табыс салығын төлеушілер үшін 30 

пайызын салық ставкалары бекітілген, ал негізгі өндіріс құралы жер больш 

табылатьш салық төлеушілер үшін 10 пайыздық салық ставкасы берілген, 

яғни мұңда мемлекет ауыл шаруашылық өнімдерін  өндірушілерге салық 

женілдіктерін қарастырған; 

•     салық салу кезінде мүліктердің (табыс) белгілі бір тұрін есепке 

алмау, немесе кейбір мүліктер (табыс) салық салынуға жатпайды. Жеке 

табыс салығын төлеу кезінде салық салынатын табыс есепке алынады, ал осы 

табыстың құрамына балаларға немесе асырауындағы адамдарға алынған 

алимент кірмейді; 
•     салық   төлеушілердің   кейбір   санаттары   үшін   олардың 

қызметгеріне жеңілдіктер беру тəртібінде салық базасын катаң түрде есепке 

алады, оның ішінде ерекше шегерімдерге құқық беріледі. 
Салық салудың объектісі ретінде есепке алмау немесе салық салудан 

алып тастау салық мөлшерін төмендетуге əкеледі, кейде шектелген немесе 

шектелмеген салық мөлшері болуы мүмкін. 

Салық мөлшерін төмендетудің шектелуі — салық салу объектісі 
ретінде есепке алмауға немесе салык салудан алып тастауға сəйкес келетін 

заң бойынша қарастырылған мүліктер (табыстар) бар. Мысалы, ¥лы Отан 

соғысы ардагерлерінің, бірінші жəне екінші топ мүгедектерінің табыстары 

жеке табыс салығы бойынша салық салудан босатылады, бірақ та 240 айлық 

есептік көрсеткіш мөлшерінде ғана. 

Салық  мөлшерін төмендетудің шектелмеуі — мүліктер (табыс) салық 

салу обьектісі ретінде толық көлемінде есепке алынбайды, немесе салық 

салудан алып тастауға сəйкес келетін мүліктер. Бұған мысал ретінде, 

мемлекеттік төлем орталығынан берілетін зейнетақы төлемдерін алуға 

болады. Салық төлеуші қандай көлемде зейнетақы алса да, бұл сомадан 

ешқандай салық төлемейді. 
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Үшіншіден, салық  төлеудің мерзімін ұзарту. 
Бұл салық төлеушілердің материалдық жағдайы қиындағанда немесе 

кездейсоқ оқиғаларға сəйкес берілетін салық жеңілдіктері ретінде 

қарастырылады. 

Мұны уəкілетті мемлекеттік органдардың салық міндеттемелерін 

орындау кезіндегі мұмкінсіздіктеріне қарай мерзімді ұзартуымен 

шатастыруға болмайды. 

Салық  есебін жүргізуді, немесе немесе салық міндеттемелерін 

орындау тəртібін оңайлату арқылы берілетін жеңілдіктер. 

Бұл салық төлеушілердің белгілі бір санаттарына ғана беріледі. Салық 

төлеушілердің кейбір тұрлеріне арнаулы салық режимін  қолдану - салык 

сомасын анықтауда жəне оны төлеуде жеңілдетілген тəртіп беру, бұл, салық 

міндеттемелерін орындауда жалпы тəртіпті оңайлату мақсатында жүзеге 

асырылады. 

Салық  жеңілдіктері субъект персоналдарына немесе олардың 

көрсеткен қызметтеріне  қарай жасалады: 

•     бірінші жағдайда мемлекет алдында ерекше еңбек сіңірген 

тұлғаларға жасалады. Мəселен, Ұлы Отан соғысына қатысқандар, жоғары 

мемлекеттік наградтармен марапатталғандар, "Халық Қаһарманы"  атағын  

алғандар.  Бұлардың қатарына  əлеуметтік қорғалмаған тұлғалар да кіреді,  
атап айтқанда:  зейнеткерлер, мүгедектер, жетімдер. Бұл жерде мемлекет 

əлсіздерді əлеуметтік қорғау қызметін атқарады, яғни салықтар мемлекеттің 

əлеуметтік қызметін жүргізудегі  əдісі ретінде қолданылады. 

•     екінші жағдайда мемлекет салық салуды қоғамның экономикалық 

дамуына əсер ететін құрал ретінде іске асырады. Мемлекет жеңілдіктер бере 

отырып, экономиканың осы салаларын дамытуды ынталандырады. 

Преференциялар - үшінші елге қатысты емес бір жақты тəртіпте 

немесе өзара қатынас басында бір мемлекеттің екіншісіне беретін айрықша 

жеңілдіктері. 
Қорыта айтқанда, мемлекет салық  жеңілдіктерін экономикалық  жəне 

əлеуметтік процестерге əсер етуші құрал  ретінде  қолдана  алады. 

Сонымен бірге, салық ғылымында мынадай зандылық бар: 
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"Неғүрлым салық  жеңілдіктері  көп болса, солғұрлым  салық 
ставкалары жоғары болады жəне керісінше, салық  жеңілдіктері аз болса, 

салық  ставкалары төмен болады ". 

6. Салық ставкасы. 

Салық  ставкасы - салық базасының өлшем бірлігіне салық 

есептеулерінің шамасын білдіреді, 
Салық  ставкасы — салық салу объектісіне пайызбен бекітілген салық 

мөлшері. Салық ставкасы - салық өлшемі ретінде қарастырылады. 

Салық  ставкасы  салық  базасының  өлшем  бірлігіне пайызбен немесе 

абсалютті сомамен белгіленеді. 
Салық ставкасы бірнеше белгілер бойынша жіктеледі: 



1.  Салық  сомасын анықтау  тəсілі  бойынша: 

•   тең; 

•   тұрлаулы (қатаң); 

•   пайызды. 

Тең ставка — кез келген салық төлеушіге бірдей мөлшерде салық 

сомасы белгіленеді. 
Тұрлаулы ставка - салық салудың əрбір бірлігіне бекітілген салық 

мөлшері. Мысалы, өндірілген акцизделетін  тауарлардың  əрбір литріне 1 

теңгеден. 

Пайызды ставка — салық базасының құндық шамасынан белгілі бір 

пайыз түріндегі салық мөлшері. Мысалы, адвокаттар  мен жеке 

нотариустардың табыстарына салық салынатын табысына 10 пайыз салық 

салынады. 

2.  Салық  ставкаларын  қолдану сипатына қарай: 

•   жалпы; 

•   жоғарылатылған; 

•   төмендетілген. 

Жалпы ставка — салық салудың жалпы режимінде көрініс табады. 

Салықтың барлық түрі бойынша салық ставкаларын қамтиды. 

Жоғарылатылған ставка - мемлекеттің өндіріс саласында 

қолданылады. Табысы жоғары қызметтерге жоғары салық ставкасын жүзеге 

асыру. 
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Төмендетілген ставка - əлеуметтік жағдайларға байланысты реттеліп 

отырады. Салық салуда салық жеңілдіктері беріледі.  
3. Салық  ставкасының  мазмұнына байланысты: 

•   маргинальды; 

•   накты; 

•   экономикалық болып бөлінеді. 
Маргинальды ставка - (magrinal, латын сөзінің margo - аймақ, шекара) 

- салық заңдылықтарына байланысты бекітілген салык ставкаларын атаймыз. 

Накты ставка - төленетін салықтың салық базасына қатынасы ретінде 

анықталады. 

Экономикалық  ставка - төленетін салықтың сомасы алынған жалпы 

табысқа қатынасы ретінде анықталады. 

Салық салу процесінде көбіне маргинальды ставка қолданылады, ол 

салық төлеушілердің салық міндеттемелерінің мөлшерін анықтайды. 

Ал, нақты жəне экономикалық ставкалар экономикалық талдаудың 

мақсаттары үшін қолданылады, яғни салық ауыртпалықтарының деңгейін 

жəне салык төлеушілердің алған жалпы табыстарын бөлу параметрлерін 

анықтауда, мемлекеттің салық саясатының тиімділігін айқындау кезінде жəне 

басқа да жағдайларда кездеседі. 
Салық базасы дегеніміз салық салу обеектісі мен салық салуға 

байланысты обьектінің құн, физикалық немесе өзге де сипаттамалары, 



олардың негізінде бюджетке төленуге тиіс салық жəне басқа да міндетгі 
төлемдер сомасы айқындалады. 

7. Салық  кезеңдері. 
Салық базасын анықтап жəне салық сомасын есептеп, төленуге тиісті 

салықтарды төлеудің белгілі бір кезеңдері болады. 

Салық  кезеңі — салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерге қатысты белгіленген уақыт кезеңі, ол аяқталған соң салық базасы 

айқындалады жəне бюджетке төленуге тиіс салық жəне басқа да  міндетті 
төлемдер сомасы есептеледі. 

Көптеген салықтар үшін салық  кезеңі – күнтізбелік  жыл болып 

саналады. 
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Сонымен  қатар мынадай салық  кезеңдері  бар: 

• бір кундік — салық кезеңі — күнтізбелік күн болып саналады, 

  бір жолғы  талон негізінде салық төлеушілер;  

• он күндік (декада) - салық кезеңі - күнтізбелік он күн болып 

табылады, акциз салығында он күн ішінде жасалған операциялар бойынша 

салықты есептейді;  
• айлық — салық кезеңі - күнтізбелік ай болып саналады, қосылған күн 

салығы бойынша кейбір салық төлеушілер, жеке табыс жəне  əлеуметтік 

салығын  төлеушілер, патент  негізінде  салық төлеушілер;    

• тоқсандық -  салық кезеңі - күнтізбелік тоқсан больш есептеледі, 
косылған қүн салығын төлеушілер, оңайлатылған декларация  негізінде, 

корпорациялық табыс салығы бойынша  аванс төлеушілер; 

• жылдык, — салық кезеңі - күнтізбелік жыл болып саналады, мəселен, 

корпорациялық табыс салығы, жер салығы, мүлік салығы, көлік құралдары 

салығын төлеушілер.   

Салық  жылы — күнтізбелік жыл болып табылады.  

Жеңілдік кезеңі - салық бойынша заңмен бекітілген жеңілдік берілген 

уақыт  мерзімі. 
8. Салықты  есептеу  тəртібі. 
Негізінде салықты есептеудің  5 кезеңі  бар: 

• бірінші — салық  салынатын объектіні  есепке  алу; 

•   екінші — салық салу объектісінен салық базасын есептеу;  

• үшінші — салық ставкаларын қолдану; 

• төртінші —- салық жеңілдіктерін қолдану;  

• бесінші — салық сомасын есептеу. 

Салық  сомасын есептеуде мыналарға міндеттілік жүктеледі:  
• біріншіден, салык төлеушілердің өзіне (мəселен, корпорациялық 

табыс салығын төлеген кезде);  

• екіншіден,   салық органдарына (жеке түлғалардың  жер  салығын 

төлеуі); 
• үшіншіден, салық агенттеріне (жеке табыс салығы) 

Салық  есептеуді жүзеге асыруға байланысты салық қызметақылы 

(салық органдары есептейді) жəне қызметақысыз (салық 
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төлеушілердін өздері немесе басқа тұлғалар есептейді) болып 

бөлінеді. 
Қызметақылы салықты  есептеу  салық  төлеушіге жіберілген 

салық  хабарламасы арқылы жүзеге асырылады. 

Салық кодексінде көрсетілгендей салық хабарламасында: 

•   салық төлеушілердің тегі, аты, əкесінің аты немесе толық атауы; 

•   салық төлеушілердің  тіркеу нөмірі; 
•   салық міндеттемесінің орындалуы жөнінде талаптар; 

•   шағым беру тəртібі көрсетілуі тиіс. 

Қызметақылы салықты есептеуде салықты есептеудің кадастр 

(тізімдеме) тəсілі қолданылуы мүмкін. 

Кадастр - салық салынуға тиіс адамдардың тізімі; тиісті объектілерді 
ұдайы бақылау жолымен мезгіл-мезгіл құрастыратын жүйеленген мəліметтер 

жинағы (мəселен, жер, су мəліметтерінің  жинағы). 

Кадастр құндық немесе натуралдық сипатта болуы мүмкін. Əдетте, 

кадастр жер салығын есептеу кезінде қолданылады. Салык салу кезінде 

объектілердің сыртқы белгілері есепке алынады, мəселен, жер салығында 

жер учаскесінің көлемі жəне топырақтың сапасы; құрылыс салығында 

құрылыстың көлеміне сəйкес есік пен терезелердің саны, жұмысшылар мен 

құрал-жабдықтардың саны. 

Қазіргі кезеңде кадастрлық тəсіл жер салығын, жеке тұлғалардың  

мүлік салығын (тұрғын үй, пəтер, саяжай, гараж) төлеу кезінде қолданылады, 

яғни салық базасы объектілердін сыртқы белгілеріне емес, оның түгенделген 

құнына орай есептеледі. 
Қызметақысыз салықта салык төлеушілердің өздері төлеуге  тиісті 

салық сомасын есептейді. 
Салық  алу  бірлігі - салық объектісін өлшеу бірлігі болып табылады. 

Салық алудан толығымен босатылатын салық объектісінің ең аз бөлігі 
— салық алынбайтын минимум болып саналады. 

9. Салық есептілігі. 
Салық  есептілігі - салық төлеуші жəне салық агенті салық 

органдарына табыс ететін, салық міндеттемелерін есептеу туралы 

акпараты бар кұжаттама, 
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Салық төлеушілер салық салу объектілері мен салық салуға 

байланысты объектілерді Қазақстан Республикасының Салық кодексінде 

белгіленген тəртіп пен шарттар бойынша есептеу əдісімен айкындайды. 

Салык есептілігінде салық объектілерін аныктауда жəне салық базасын 

есептеуде, негізінен, екі əдіс қолданылады: 

•   есептеу   əдісі; 
•   кассалык əдіс. 

Салық базасын есептеудің əдісі - табыстар мен шегерімдер жұмыстар 

орындалғанда, қызметтер көрсетілгенде, сатьш алушыларға тауарларды 

жеткізгең кезде есепке алынады. 



Есептеу əдісінде салық міндеттемесінің пайда болуы негізінде салық 

төлеушіде табысқа құқықтың пайда болу фактісі жүзеге асады. 

Салық зандарында бұған былайша анықтама берілген: бұл - төлем 

жасау уақытына қарамастан, есеп жүргізудің табыс пен ұстап қалу жұмыстың 

орындалған, қызметтің көрсетілген, мүліктің түсірілген жəне есепке алынған 

сəтінен бастап есептелетін əдіс, 

Кассалық  əдіс кезінде салық базасы табыстар мен шегерімдер салык 

төлеушілердің орындалған жұмысына, көрсетілген қызметтерде, сатып 

алушыларға тауарлар жеткізуде нақты төлем төленген кезде есепке алынады. 

Кассалық əдісте салық салудың пайда болу негізінде табысты нақты 

алу фактісі жүзеге асады. 

Кемітуге қатысты нақты табысты алу немесе шығынды жүзеге асыру 

факті салықты кассалық есептеу əдісі негізінде жатыр. 

Салықты есептеудің кассалық əдісі ақша қаржылары мен материалдық 

құндылықтардың іс жүзінде қозғалуына негізделеді. 
Салық зандарында: бүл - жүмыстың орындалған, қызметтің көрсетіл-

ген, мүліктің түсірілген жəне кіріске алынған əрі оларға төлем жасалған 

сəтінен бастап табыс пен ұстап қалу есепке алынатын есептеу əдісі. 
10. Салықты төлеу тəртібі. Салықты төлеу тəртібі—салық 

төлеушінің мемлекетке салық төлемдерін төлеуде жүзеге асырылатын салық 

заңдылықтарында бекітілген ереже. 
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Салық  төлемі — салықтық қатынас объектісі акша қатынастарынын 

бір түрі ретінде қатысады жəне салық төлеушінің белгілі бір салык 

объектісінен төлейтін  салық сомасы. 

Салық ақшалай нысанда болса, онда салык төлеуші салықты ақшалай 

төлейді. Ал, салык тауарлы-заттай нысанда болса, онда салық заттай 

төленеді. 
Мемлекеттің салык төлеушіден салықтық төлем сомасын мəжбүрлі 

түрде алуы салык төлеу тəсілі болып табылады. 

Салық  төлеу тəртібінің  салық  төлеушілерден мемлекетке өтуінде 
негізінде  үш  элементі бар: 

•   əдісі; 
•   мерзімі; 
•   нысандары. 

Салық  міндеттемелерін  орындауға  жауапты тұлғаларға 

байланысты, салық  төлеудің  2 əдісі қолданылады: 

•   дербес табыстау жолдары; 

•   мəжбүрлеп алу жолдары. 

Қазіргі кезде салықты дербес төлеуде мынадай негізгі əдістер 

қолданылады. 

1) декларация негізінде. 
Салық декларациясы—салық кезеңіндегі салық төлеушілердің салық 

салу объектілерінің саны, салык базасының шамасы жəне төленетін салық 

төлемдерінін мөлшері көрсетілген ресми өтінімі. 



Салық алудың салық төлеушінің декларациясы бойынша тəсілінде 

салық төлеуші табыс мөлшерін, қажетті жеңілдіктерді, шегерімдерді 
көрсетеді жəне салық сомасын есептейді. 

Бүгінгі танда салық декларациясы негізінде корпорациялык табыс 

салығы, жеке табыс салығының кейбір төлемдері, қосылған құн салығы, жер 

салығы, əлеуметтік салық төленеді. 
2) салық  хабарламасы негізінде. 
Салық органдары салыкты есептейді жəне салық төлеушіге арнайы 

ресми  құжат — салық хабарламасын жібереді, онда салық төлеушінің 

салык төлеудегі негіздемесі көрсетіледі. Мəселен. жеке тұлғалар мүлік жəне 

жер салығын салық хабарламасы негізінде төлейді. 
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3) салық  төлемдерін дербес есептеу жəне енгізу жолдары. 

Бұған мысал ретінде, жеке тұлғалардың көлік құралдары салығын 

төлеу тэртібін алуға болады. Салық органдары салықты есептейді, ал салық 

төлеушілер есеп айырысатыи соманы енгізеді, бүл кезде салық төлеушілер 

салықты дербес есептейді. 
4) бір жолгы талон жəне патенттерді сатып алу.  
Арнайы салық режимін қолданатын жеке тұлғаларда (жеке 

кəсіпкерлер) жүзеге асырылады. 

Ал, енді салықты мəжбүрлі түрде төледің  негізгі  əдістеріне 
тоқталайық: 

1) төлем көзінен ұсталатын табыс салығы. 

Бұл жерде салық телеушіге төленетін табыстан салық сомасы 

есептеледі. Бұл "табыстың төлем көзі" деп аталады. Мəселен, үйым өзінің 

қызметкерлеріне еңбекақы төлейді. Осы табыстан салық алуды салық 

агенттері орындайды. ¥сталған салық сомасы белгілі бір мерзімде бюджетке 

аударылады. 

Салықтарды алудың төлем көзінен салық  ұстау  тəсілінде салықты 

табыс алу орнында төлеуші  жұмыс істейтін заңды тұлғаның есепшісі 
есептейді жəне төлейді. 

2)   салық  төлеуден бас тартқан  тұлғалардан  салықты  мəжбүрлеп 

алу. 
Салық органдары мұндай əдісті, тек, салық төлеушілердің салық 

төлеуден (толык немесе ішінара) жалтаруына байланысты қолданады, яғни 

олар өзінің салық міндеттемелерін орындаудан бас тартқан жағдайда. Салық 

қарыздарын мəжбүрлі өндіріп алу салық төлеушінің ұқыпсыздығынан салық 

органдарының немесе сот шешімінің негізінде белгіленген тəртіпте мүліктері 
есепке алынады. 

Салық берешегін мəжбүрлеп өндіріп алу Салық кодексіне сəйкес 

мынадай тəртіппен жүргізіледі: 
1) банк шоттарындағы ақшасынын есебінен; 

2) қолма-кол-акшасының есебінен; 

3) дебиторларының шоттарынан; 

4) билік ету шектелген мүлкін өткізу есебінен; 



5)  акциялардың қосымша эмиссияларын мэжбүрлеп шығару арқылы 

жүргізіледі. 
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Салық колма-кол ақша түрінде, немесе колма-қол ақшасыз аударым 

негізінде төленеді. Салықты төлеу, тек, ұлттык валюта — теңге түрінде 

жүзеге асырылады. 

Салықты  төлеу мерзімі салық  заңдылықтарында белгіленген жəне 

əрбір салықтың өзіндік салық төлеу мерзімі болады. 

        

1.3.    Салықтың жіктелуі 
 

Салықтар бірнеше белгілер бойынша жіктеледі: 
1.   Өндіріп алу тəсілі немесе салық салу объектісі бойынша: тікелей 

жəне жанама салык; 

2.  Тікелей салықтар: нақты жəне дербес салықтар; 

3.   Объектінің экономикалық белгілері бойынша:  тұтынуға жəне 

табысқа салынатын салықтар; 

4.   Салық көлемін анықтау тəсілі бойынша: үйлесімді, үдемелі  жəне 

кемімелі салық; 

5.  Салык сомасы түсетін бюджет деңгейіне немесе салыкты алатын 

жəне оған билік жасайтын органға қарай: республикалық жəне жергілікті 
салык; 

6.  Пайдалану ретіне қарай: жалпы жəне мақсатты салықтар; 

7.   Салықтарды төлеуге байланысты: заттай жəне ақшалай салықтар; 

8.   Салық субъектілеріне қарай: заңды жəне жеке тұлғалардың 

салықтары; 

9.   Салықтардың  қолданылу қызметтеріне орай: жай жəне төтенше 

салықтар; 

10.Салықты есептеу жəне төлеу субъектісі бойынша: қызмет- 

ақылы жəне қызметақысыз салықтар;  

11.Салық базасының пайда болуы жəне салықты төлеу көзіне 

қарай: активті жəне пассивті салық;  

12.Салыктарды салық төлеушілердің арасында бөлуге байла- 

нысты: үлестірме жəне санды салықтар;  

ІЗ.Салықтардың төленуіне қарай: тұрақты жəне біржолғы 

салықтар. 
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1. Өндіріп алу тəсілі немесе салықтарды салу объектісі бойынша: 
•   тікелей салық; 

•   жанама салык. 

Тікелей салық-тікелей табыс, немесе меншік иеленушілерден 

алынады. Оған жататындар: корпорациялық табыс салығы, жеке табыс 

салығы, жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары, əлеуметтік салық, 

жер салығы, мүлік салығы. 



Мəселен, жеке тұлғалар бугін салық төлеуші болмаса да, ол ертеңгі 
күні міндетті түрде салық төлеуші болып табылады. Себебі ол белгілі бір 

жұмыс атқарады, табыс табады, мүлік алады. 

Жанама салық - тауар бағасына қосылады жəне тауар сатқанда 

тұтынушылардан өндіріп алынады. Мəселен, қосылған құн салығы, акция 

салығы. 

Жанама салықтардың ауыртпалығы тауарларды соңгы тұтынушы - 

азаматтарға түседі. Жанама салықтарда төлеу көзін мемлекеттің өзі тауар 

бағасына директивті тəртіппен үстеме бекіту жолымен қалыптастырады. 

Жанама салықтар - тауарлар мен қызметтердің бағасы арқылы алынады. 

Олар тауар бағасын арттырады, өйткені тауар бағасына немесе қызметке, 

тарифке үстеме түрінде қосылады жəне сатып алушы төлейді. 
Жанама салықтар  былайша бөлінеді: 
•   əмбебап жанама салықтар; 

•   жеке жанама салықтар; 

•   қазыналық монополия; 

•   кедендік баж. 

1. Əмбебап  жанама салықтар. 
Бұл берілген жеңілдіктерді қоспағанда, барлық тауарлардан (жұмыс. 

қызмет) алынады. Мəселен, айналым салығы, сатып алуға салынатын салық, 

сатуға салынатын салық жəне қосылған құнға салынатын салық. 

Айналым салығы (əмбебап акциз деп аталады) тауарларды өткізуді 
жүзеге асыратын  ұйымдардан, жеке кəсіпкерлерден жалпы айналым 

құнынан пайыз түрінде алынады. Бұл бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін 

Германия жəне Франция мемлекет- 
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терінде пайда болды, кейінірек əлемнің көптеген мемлекеттерінде, соның 

ішінде КСРО-да колданылды. 

Сатып алуга салынатын салық  айналымға салынатын салықтың 

түрлері болып табылады. Көтерме сауда орындарына тауарды өткізу 

кезіндегі айналымға салык салынады. Бұл салық түрін Ресей, АҚШ-тың 

көптеген штаттары, Канада провинцияларыньщ көпшілігі, Жапония 

елдерінде қолданьш келеді. Салық салу объектісі — тауарды соңгы 

тұтынушыға еткізу бойынша айналым болып саналады. 

Сатуға  салынатын салық  тауар  бағасынан белгілі бір пайыз  
түрінде  ставка  бойынша жүзеге асады. 

Қазіргі кезде кең көлемде əлемнің көптеген мемлекеттерінде, оның 

ішінде Еуропалық экономикалық одақтың барлық елдерінде жəне Тəуелсіз 

мемлекеттер  достастығы республикаларында қосылған құнға салынатын 

салық қолданылады. Бұл  жөнінде арнайы токталамыз. 

2. Жеке жанама салықтар. 
Бұл тауардың белгілі бір түрінен алынады. Бұл  салық акциз деп 

аталады. XX ғасырға дейін күнделікті сұраныс тауарларына акциз салынып 

келді. 
3. Қазыналық  монополиялық  салықтар. 



Мұлда тауарлардың басым бөлігін мемлекет өндіреді. Əрине, бұл 

тауарлардың бағасын да мемлекет бекітеді. Егер мемлекеттің өзі тауарды 

өндірсе жəне өткізсе, онда тауарды өткізуден түскен барлық түсімнен  сауда  

шығындары  шегерілген  сомаға  салык  салынады. 

Тікелей жəне жанама салықтардың бірнеше ерекшеліктері 
бар: 

• біріншіден, тікелей салық төлеушілер сияқты, жанама салықтарда 

заңды тұлғалар салық субъектісі ретінде салық төлеуші больш  табылады. 

Бірақ, бұл жерде салық төлеуші болып тауарды (жұмыс, қызмет) сатушылар 

саналады. Тауарды тұтынушы  мемлекетпен салықтық қарым-катынаста жəне 

салық төлеуші ретінде ешқандай келісімге келмейді. Тауарды тұтынушы 

тауарды сатушымен келісімге келеді, бірақ бұл салықтық қатынастар болмаса 

да, тауар-ақша қатынастары болып саналады; 
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• екіншіден, жанама салықтарда төлем көзі ретінде — сатушының 

жалпы табысы, яғни өнімді өткізуден түскен түсім қарастырылады. Салық 

төлеушілер салықты өзінің меншікті каражаттарынан (салық төлеушілердің 

меншігі ақша қаражаттарынан) төлейді. 
Тікелей жəне жанама салықтардың салық салу объектілеріне жəне 

басқа да белгілеріне байланысты бірнеше айырмашылықтары бар. Атап 

айтқанда: 

•     бірінші, салық объектісі мен салық бұйымына байланысты. Жанама 

салықтар кезінде тауарды өткізумен байланысты болады. Мəселен, қосылған 

құн салығында салық объектісі ретінде нақты өткізілген тауарлар, ал салық 

бүйымы - өткізуден түскен түсім, немесе баламалы қосылған құн. Ал, акциз 

салығында салық обьектісі ретінде - нақты өткізілген акцизделетін тауарлар, 

ал салық бұйымы — өткізілген акцизделетін тауарлардың құны немесе саны. 

Ал, тікелей салықтар кезінде салык объектісі ретінде — меншік құқықтары 

(шаруашылық иелікгері, ал, салық бұйымы - ақша түріндегі  мүліктер (жеке 

табыс салығы, əлеуметтік салық), болмаса заттар (жер учаскесі, мүліктер, 

көлік кұралдары); 

•     екінші, салықты төлеу көздерінің қалыптасуына орай. Жанама 

салықтар кезінде төлем көзін мемлекет тауар бағаларына үстеме  ретінде  

бекітеді.   Сондықтан  салық төлеушілер  тауар өткізгені жөнінде төлемді 
алған кезде, сонымен қатар түсімнің   құрамында төленуге тиіс салық 

сомасын да алады. 

Ал, тікелей салықтарда салықтың төлем көзі салық төлеушінің 

қатысуымен жасалады. 

4. Кедендік баж. 

Бұл - мемлекет кеден мекемелерінің желісі арқылы мемлекеттік 

шекарадан өткізер кезде тауарлардан, мүліктерден жəне құнды заттардан 

алынатын ақшалай төлемдері. 
2. Нақты жəне дербес салықтар: 

Тікелей салықтар нақты жəне дербес салықтар  болып бөл-неді, 



Нақты салықтар деп (ағылшын сөзі,  real — мүлік) — мүлікке 

салынатын салықты атаймыз. 

Нақты салықтарда мүмкіндіктер сыртқы белгілеріне қарап алынады, 

яғни салық салуда салық объектісі назарға алынады. 
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Нақты салықтарға қатыстылар: 

•   мулік салығы; 

•   көлік құралдары салығы; 

•   жер салығы. 

Дербес салықтар (кейде жеке деп аталады) деп — салық төлеушілер-

дің табыстарына салынатын салықтарды атауға болады. 

Дербес салықтарда тек табысы ғана емес, сонымен қатар салык 

төлеушінің қаржылық жағдайы да ескеріледі. 
Қазақстан Республикасында дербес салықтарға жататындар- 

•   корпорациялық табыс салығы; 

•   жеке табыс салығы; 

•   жер қойнауын пайдаланушылардағы үстеме пайда салығы; 

•   əлеуметтік салык. 

Дербес салықтардың нақты салықтардан айырмашылығы салық 

төлеушілердің нақты төлем қабілеттігін көрсетеді, яғни салықты төлеудің 

көзі болып олардың алған ақша қаражаттары саналады. 

Сонымен қатар дербес салықтар салық төлеушілердің табыстылығын 

есептеуге де көмектеседі. Бірақ, мұнда салық  төлеушілердің  салық 

салынатын объектілерінен (жер учаскесі, құрылыс, көлік құралдары) 

алынатын табыстарының орта есебі есепке алынады. 

Нақты салықтар мемлекет үшін тиімді болып саналады, яғни жеке 

салықтарға қарағанда төлемді өндіріп алу жəне бақылау оңайға соғады. 

Мəселен, тапқан табыстарды əр түрлі бухгалтерлік жымқырулар арқылы, 

немесе қолма-қол ақша қаражаттарымен жасалған операцияларды есепке 

алмау жолымен (черная нала) жасыруға болады. Ал, енді салық салынатын 

тұрғын үйді еш жерге жасыра да, тығып қоя да алмайсың. 

3. Сонымен бірге салықтарды объектінің экономикалық  белгілері 
бойынша былайша бөлуге болады: 

•   тұтынуға салынатын салықтар; 

•   табысқа салынатын салықтар. 

Тұтынуға салынатын салық — мұнда белгілі бір тауарларға (қызмет 

көрсету) салық салынады. Көптеген мемлекеттерде тұтыну салығы деп 

аталады. 
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Табысқа салынатын салық — салық төлеушілердің  əр түрлі 
табыстарынан түскен ақша қаражаттарына салық салынады. 

4.  Салық  көлемін анықтау  тəсілі  бойынша: 

•   үйлесімді салық - табыс келеміне қарамастан салық мөлшері 
өзгеріссіз қалады, яғни табыс қаншама өскенімен салық ставкасы сол күйінде 



қалады. Мысалы: корпорациялық табыс салығы 30% , қосылған құн салығы 

І5%. 

•   үдемелі салық - салық мөлшері табыстың өсуіне қарай өсіп отырады, 

мəселен жеке табыс салығын алуға болады 5-20%. 

•   кемімелі салық — салық мөлшері табыс өскен сайын кеміп отырады. 

Мұндай салық түрі біздің елімізде қолданысқа енгізілген жоқ. Кейбір мемле-

кеттерде салық төлеуді ынталандыру максатында жиі қолданылады. 

5. Салық  сомасы түсетін бюджет деңгейіне немесе салықты 

алатын жəне оған билік жасайтын органға қарап: 

•   жалпы мемлекеттік немесе республикалық салықтар; 

•   жергілікгі салықтар болып бөлінеді. 
Салықтарды аймақтық деңгейіне қарай жəне Қазақстан Республика-

сының бюджет жүйесіне орай республикалық жəне жергілікті деп бөлеміз. 

Бұл негізінен төрт фактор арқылы анықталады: 

•   салықты кім бекітеді (орталық жəне жергілікті орган); 

•   аталған салықтар қай органға жатқызылады жəне салық салудың 

шарттарын кім анықтайды; 

•   салықтар бюджеттің қай түріне бекітілген (республикалык жəне 

жергілікті), яғни мемлекеттік салықтар республикалық бюджетке, жергілікті 
салықтар жергілікті бюджетке түседі; 

•   қай бюджеттің табысы больш саналады. 

Қазақстан Республикасында салықтардың жалпы мемлекеттік жəне 

жергілікгі болып бөлінуі 1995 жылы 24 сəуірде Қазақстан Республикасы 

Президентінің "Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетгі төлемдер 

туралы" Жарлығына сəйкес жүзеге асырылды. Сол кезде 5 мемлекеттік жəне 

6 жергілікгі салықтар болды. 

Жалпы мемлекеттік салықтар: 

1. Занды жəне жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы. 
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2.  Қосылған кұнға салынатын салық. 

3.  Акциздер. 

4.  Бағалы қағаздармен жасалатын операцияларға салынатын салык. 

5.  Жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы салығы мен төлемдері. 
Жергілікті салықтар мен алымдар: 

1.  Жер салығы. 

2.  Заңды жəне жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салык.  

3   Көлік құралдарына салынатын салық. 

4.  Кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғаларды жəне заңды 

тұлғаларды тіркегені үшін алынатын алым. 

5.  Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құкығы үшін алынатын 

алым. 

6.   Аукциондардан алынатын алым. 

 



Қазақстан Республикасының  Бюджет  кодексіне  сəйкес бюджетке 

түсетін салықтар, салықтық емес түсімдер жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдердің түрлеріне тоқталайық. 

1. Республикалық  бюджетке  түсетін  салықтар, салықтың емес 
түсімдер жəне басқа да міндетті төлемдердің түрлері. 

1.1. Республикалық  бюджетке  түсетін салықтық  түсімдер: 

1.  Корпорациялық табыс салығы; 

2.  Қосылған қүн салығы, соның ішінде Қазақстан Республикасының 

аумағында өндірілген тауарларға, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 

қызметтерге жəне Қазақстан Республикасының  аумағына   импортталатын   

тауарларға қосылған  құн  салығы; 

3.  Қазақстан  Республикасының  зандарына сəйкес Қазақстан 

Республикасының  аумағына  импортталатын тауарларға акциздер; 

4.  Газ конденсатын қоса алғанда, шикі мұнайға акциздер; 

5.  Үстеме пайдаға салынатын салық; 

6.   Экспортқа шығарылатын шикі мүлайға рента салығы; 

7.  Бонустар; 

8.   Роялти; 
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9. Қазақстан Республикасының жасалған келісімшарттар бойынша 

өнімді бөлу жөніндегі  үлесі;  
10. Жергілікті маңызы бар мемлекеттік  ақылы  автомобиль жолдары 

арқылы автокөлік құралдарының  жүріп  өткені  үшін  алымнан басқа, 

Казақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының 

жүріп өткені үшін алым;  

11.Телевизиялық жəне радиохабар ұйымдарына радиожиілік  спектрін 

пайдалануға рұқсат бергені үшін алынатын алым;  

12.Теңіз, өзен кемелері мен шағын көлемді кемелерді мемлекеттік 

тіркегені үшін алынатын алым; 

ІЗ. Дəрілік заттарды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын  алым;  

14.Азаматтық  əуе  кемелерін   мемлекеттік   тіркегені  үшін  алынатын 

алым;  

15. Радиоэлектрондық  құралдарды  жəне  жиілігі  жоғары  құрыл- 

ғыларды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым; 

16. Қалааралық жəне  халықаралық телефон байланысьш бер- 

гені үшін төленетін төлем; 

17. Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төленетін төлем;  

18. Республикалык маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтарды пайдаланғаны үшін төленетін төлем;  

19.Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төленетін төлем;  

2О.Кеме жүретін су жолдарын пайдаланғаны үшін төленетін 

төлем;  

21.Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланудағы автомо- 

биль жолдарының бөлінген белдеуінде сыртқы (көрнекі)  жарнаманы 

орналастырғаны үшін төленетін төлем;  



22.Əкелінетін жəне  əкетілетін тауарларға кеден баждары;  

23.Кеден бақылауын жəне кеден рəсімдерін жүзеге асырудан 

түсетін түсім;  

24.0тандық тауар өндірушілерді қорғау шаралары ретінде 

алынатын баждар;  

25. Консулдық алым;  

26. Қазақстан  Республикасы  бекіткен  халықаралык  шартқа 

сəйкес, Қазақстан Республикасында жасалған ресми құжаттарға мемлекеттік 

органдардың  апостил  қойғаны үшін  мемлекеттік баж; 
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27. Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен 

жеке куəліктерін бергені үшін мемлекеттік баж;  

28. Жүргізуші куəліктерін бергені үшін мемлекетгік баж; 

29. Көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куəліктерін 

бергені үшін алынатын мемлекеттік баж;  

ЗО.Мемлекеттік тіркеу нөмірінің белгілерін куəліктерін бер- 

гені үшін мемлекеттік баж;  

ЗІ.Мемлекеттік нотариат кеңселері нотариустарының нота- 

риаттық іс-əрекет жасағаны үшін алынатын мемлекеттік баж. 

1.2. Республикалық  бюджетке  түсетін салықтық емес түсімдер: 

1) республикалық меншіктен алынатын кірістер: 

•   республикалық мемлекеттік кəсіпорындардың таза табысы бөлігінің 

түсімдері; 
•   Қазақстан  Республикасы ¥лттық банкінің таза табысы бөлігінің 

түсімдері; 
•   республикалық меншіктегі мемлекеттік акциялар пакеттеріне 

дивидендтер; 

•   республикалық меншіктегі занды тұлғаларға қатысу үлестеріне 

кірістер; 

•   республикалық меншіктегі мүлікті жалға беруден алынатын кірістер; 

•   екінші   деңгейдегі   банктердің   шоттарында   мемлекеттік сыртқы   

карыздардың  қаражатын   орналастырғаны  үшін  жəне   Қазақстан   

Республикасының   ¥лггық   банкіндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

депозитгері бойынша сыйақылар; 

•   республикалық  бюджеттен  берілген  несиелер   бойынша 

сыйақылар; 

•   қару-жарақ пен əскери техниканы сатудан түсетін кірістер; 

•   республикалық меншіктен түсетін басқа да кірістер; 

2) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік 

мекемелердің тауарларды (жұмыс, қызмет) өткізуден түсетін түсімдері; 
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3) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік  

мекемелер  ұйымдастыратын  мемлекеттік  сатып  алуларды өткізуден 

тұсетін ақша түсімдері; 



4) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасы ¥лттық банктің  бюджетінен қамтылатын жəне   

қаржыландырылатын   мемлекеттік   мекемелер    салатын айыппұлдар, 

өсімпұлдар, санкциялар, ондіріп  алулар; 

5)  республикалық бюджетке түсетін  салықтық емес басқа  да  

түсімдер: 

1.3. Негізгі капиталды сатудан  тусетін  түсімдер: 

1) республикалык  бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 

мекемелерге бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін акша; 

2)  мемлекеттік  материалдық резервтен  тауарлар  сатудан  түсетін 

ақша. 

3)  мемлекетке  тиесілі  материалдық емес  активтері  сатудан түсетін 

ақша. 

1.4. Республикалық  бюджетке ресми трансферттердің  тусімдері: 
1) облыстық бюджеттерден, республикалык маңызы  бар калалар, 

астана бюджеттерінен түсетін ресми трансферттер; 

2)   Қазақстан  Республикасының  Улттык  қорынан  республикалық 

бюджетке түсетін нысаналы трансферттер. 

1.5. Республикалық  бюджеттен  берілген несиелерді өтеуден, 

мемлекеттің  республикалық  меншіктегі  қаржы активтерін сатудан, 

үкіметтік  қарыздардан түсетін   түсімдер. 

2. Жергілікті  бюджетке  түсетін  салықтар, салықтық емес 
түсімдер жəне  басқа  да төлемдер. 

Жергілікті  салықтар  деп жергілікті бюджетке түсетін салықтарды 

атаймыз. 

Жергілікті  бюджет - облыстык бюджет, республикалық маңызы бар 

қаланын, астананың  бюджеті, ауданның (облыстық  манызы  бар  қаланың) 

бюджеті. 
1. Облыстық  бюджетке  түсетін түсімдер. 
1.1. Облыстық  бюджетке түсетін салықтық  түсімдер: 

1) облыстық мəслихат белгілеген кірістерді бөлу нормативтері 
бойынша жеке табыс салығы; 
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2)   облыстык  мəслихат  белгілеген  кірістерді  бөлу нормативтері 
боиынша   əлеуметтік салығы; 

3)   қоршаған ортаны  ластағаны үшін төленетін төлем; 

4)   облыстық маңызы бар ақылы мемлекеттік  автомобиль  жолдары 

арқылы жүріп  өткені үшін  алынатын  алым; 

5)   облыстық маңызы бар жалпы пайдаланудағы автомобиль 

жолдарығың бөлінген белдеуіндегі сыртқы (көрнекі) жарнама 

орналастырғаны үшін  төленетін  төлем; 

6)   жер үсті су көздершің ресурстарын пайдаланғаны үшін  төленетін 

төлем: 

7)   орманды пайдаланғаны үшін төленетін төлем, 



8)   жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

пайдаланғаны үшін төленетін төлем. 

1.2 Облыстық  бюджетке түсетін салықтық  емес түсімдер: 

1)   коммуналдық меншіктен түсетін кірістер: 

•   облыстық  əкімдіктің    шешімі бойынша құрылған коммуналдық 

мемпекеттік  кəсіпорындардың  таза табысы бөлігінің  түсімдері; 
•   облыстық коммуналдық меншіктегі мемлекеттік акциялар 

пакеттеріне дивидендтер; 

•   облысгық коммуналдық меншіктегі занды тұлғаларға қатысу үлесіне 

кірістер; 

•   облыстық  коммуналдық  меншік  мүлкін  жалға  беруден түсетін 

түсімдер; 

•   облыстық бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйакылар; 

•   уақытша бос акшасын депозитке орналастырудан алынған 

сыйақылар; 

•   облыстық коммуналдық меншіктен түсетін басқа да тү-сімдер; 

2)   облыстық бюджеттен  қаржыландырылатын мемлекеттік 

мекемелердің тауарларды  (жұмыс,  қызмет)  өткізуінен түсетін түсімдер; 

3)   облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер 

ұйымдастыратын мемлекеттік сатьш  алулар өткізуден  түсетін  ақша 

түсімдері; 
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4)   облыстық бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік  ме-

кемелер  салатын  айыппұлдар, өсімпұл, санкциялар, өндіріп алулар; 

5)   облыстық  бюджетке  түсетін  салықтык  емес  басқа да түсімдер. 

1.3. Облыстық  бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелерге бекітпіліп берілген мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін ақша 

негізгі капиталды сатудан облыстық бюджетке түсетін түсімдер  болып 

табылады. 

1.4.  Облыстық  бюджетке түсетін  ресми трансферттердің 

түсімдері: 
1)   аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерінен түсетін 

ресми трансферттер; 

2)   республикалық  бюджеттен түсетін ресми трансферттер. 

1.5.   Облыстық  бюджеттен  берілген несиелерді өтеуден, мемлекет-

тік  облыстың  коммуналдық  меншіктегі қаржы активтерін сатудан, 

облыстардың  жергілікті  атқарушы органдарының  қарыздарынан түскен 

түсімдер. 

2. Республикалық  маңызы бар кала, астана бюджетіне түсетін 

түсімдер. 
2.1. Республикалық  маңызы бар қала, астана бюджетіне түсетін 

салықтық   түсімдер: 

1)   жеке  табыс  салығы; 

2)   əлеуметтік  салық; 



3)   жеке тұлғалар, жеке кəсіпкерлер  мен  занды тұлғалардың  мүлкіне 

салынатын салық; 

4)  жер салығы; 

5)   бірыңғай жер салығы; 

6)   жеке жəне  занды тұлғалардың көлік құралдарына салынатын 

салық; 

7) Акциз салығының мына түрлері: 
•   Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген  спирттің барлық 

түрі; 
•   Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген алкаголь өнімі; 
•   Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген темекі 

бұйьшдары; 
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•   Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген құрамында 

темекі бар басқа да бұйымдар; 

•   Қазақстан Республикасының  аумағында өндірілген бекіре жəне 

қызыл балық уылдырығы; 

•   Казақстан Республикасының аумағында шығарылған атыс жəне газ 

қарулары (мемлекеттік билік органдарының мұқтаждары үшін сатып 

алынғаннан басқа); 

•   ойын бизнесі; 
•   лотерея ойынын ұйымдастыру жəне өткізу; 

•   Қазақстан Реепубликасының аумағында шығарылған жеңіл 

автомобильдер (мүгедектер үшін арнайы жасалған қолмен басқарылатын 

автомобильдерден басқа); 

•   бензин (авиациалық бензинді қоспағанда) жəне дизель отыны. 

8)  жер усті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төленетін 

төлем; 

9)   орманды пайдаланғаны үшін төленетін төлем; 

10) қоршаған ортаны ластағаны үшін төленетін төлем;  

11) жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

пайдаланғаны үшін теленетін төлем; 

І2) жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төленетін төлем; 

13) жеке кəсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым; 

14) қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу қүқығы үшін алынатын 

лицензиялық алым; 

15) заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым; 

16) аукциондардан  алынатын алым; 

17) республикалық маңызы бар қаланың, астананың ақылы мемлекеттік 

автомобиль жолдары арқылы жүріп өткені үшін алынатын алым; 

18) консулдық  алымнан жəне республикалық бюджеттің  есебіне 

алынатын мемлекеттік баждардан басқа, мемлекеттік баж; 

19) жылжымайтын  мүлікке жəне олармен  жасалған  мəмілелерге 

құқықтарды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым; 



20) механикалық көлік құралдары мен тіркемелерді  мемлекеттік 

тіркегені  үшін алынатын алым; 
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21) қалалық маңызы бар жалпы пайдаланудағы автомобиль 

жолдарының бөлінген белдеуінде жəне елді мекендерде сыртқы (көрнекі) 
жарнаманы орналастырғаны үшін төленетін төлем. 

2.2. Республикалық  маңызы бар  қаланың, астана  бюджетіне 
түсетін салықтық  емес тусімдер: 

1) коммуналдық меншіктен түсетін кірістер: 

•   республикалық маңызы бар қаланың, астана əкімдіктерінің шешімі   
бойынша   құрылған   коммуналдық   мемлекеттік кəсіпорындардың таза 

табысы бөлігінің тусімдері; 
•   республикалық маңызы бар қаланың, астананың   коммуналдық 

меншігіндегі мемлекеттік акциялар пакеттеріне дивидендтер; 

•   республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық 

меншігіндегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер; 

•   республикалық  маңызы  бар  қаланың,  астананың  өкілді 
органдарының шешімдері бойынша  өткізілетін мемлекеттік лотереялардан 

түскен кірістердің тұсімдері; 
•   республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық 

меншігінің мүліктерін жалға беруден түсетін түсімдер; 

•   республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен 

берілген несиелер бойынша сыйақылар; 

•   уақытша бос ақшасын депозитке орналастырудан алынған 

сыйақылар; 

•   жер учаскесін жалдау құқығын сатқаны үшін төленетін төлем; 

•   республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық 

меншігінен түсетін басқа да түсімдер. 

2) республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен  

қаржыландырылатын  мемлекеттік  мекемелердің  тауарлар (жұмыс, қызмет) 

өткізуінен түсетін түсімдер. 

3)   республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен 

қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұымдастыратын мемлекеттік 

сатып алулар өткізуден түсетін ақша түсімдері; 
4)   республикалық маңызы  бар  қаланың,  астананың бюджетінен 

қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер  салатын айыппұлдар, өсімпұл, 

санкциялар, өндіріп алулар; 
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5) республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетіне түсетін 

салықтық емес басқа да түсімдер. 

2.3.  Негізгі капиталды сатудан республикалық  маңызы бар қаланың, 

астананың  бюджетіне түсетін түсімдер: 

•   республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен 

қаржыландырылатын  мемлекеттік  мекемелерге  бекітіліп берілген 

мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін ақша; 



•   жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер. 

2.4.  Республикалық  бюджеттен түсетін ресми трансферттер 

республикалық  маңызы  бар қаланың, астананың  бюджетіне түсетін 

ресми трансферттердің түсімдері болып  табылады. 

2.5.  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың  бюджетінен 

берілген несиелерді өтеуден, республикалық  маңызы бар  қаланың, 

астананың  коммуналдық меншігіндегі  мемлекеттік қаржы активтерін 

сатудан, республикалық  маңызы бар қаланың, астананың  жергілікті 
атқарушы  органдарының  қарыздарынан  түсетін  түсімдер. 

3. Аудан (облыстық  маңызы бар қала) бюджетіне түсетін тусіндер 

3.1. Аудан (облыстық  маңызы  бар қала) бюджетіне түсетін салық 
түсімдері: 

1)   облыстық мəслихат белгілеген кірістерді бөлу нормативтері 
бойынша жеке табыс салығы; 

2)   облыстық мəслихат белгілеген кірістерді бөлу нормативтері 
бойынша əлеуметтік салығы; 

3)   жеке тұлғалардың, жеке кəсіпкерлердің  жəне занды тұлғалардың 

мүлкіне салынатын салық; 

4)  жер салығы; 

5)   бірыңғай жер салығы; 

6)   жеке жəне заңды тұлғалардың көлік құралдары салығы; 

7) Акциз салығының мына түрлері; 
•   Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген спирттің барлық 

түрі; 
•   Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген алкоголь өнімі; 
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•   Қазақстан Республикасының  аумағында өндірілген темекі 
бұйымдары; 

•   Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген құрамында 

темекі бар басқа да бұйымдар; 

•   Қазақстан Республикасының  аумағында өндірілген бекіре жəне 

қызыл балық  уылдырығы; 

•   Қазақстан    Республикасының    аумағында    шығарылған атыс жəне 

газ қарулары (мемлекеттік билік органдарының  мұқтаждары үшін сатып 

алынғаннан басқа); 

•   ойын бизнесі; 
•   лотерея ойынын  ұйымдастыру жəне  өткізу; 

•   Қазақстан  Республикасының аумағында шығарылған жеңіл 

автомобильдер (мүгедектер  үшін арнайы жасалган қолмен басқарылатын 

автомобильдерден басқа); 

•   бензин (авиациалық бензинді коспағанда) жəне дизель отыны. 

8)   жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төленетін төлем; 

9)   жеке кəсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым; 

10) қызметтің  жекелеген түрлерімен айналысу құқығы ұшін алынатын 

лицензиялық алым; 



11) заңды тұлғаларды  мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым; 

12) аукциондардан  алынатын  алым; 

13) механикалық көлік құралдары мен тіркемелерді мемлекеттік 

тіркегені үшін алынатын алым; 

14) жылжымайтын мүлікке жəне олармен жасалған мəмілелерге 

құқықтарды  мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым; 

15) аудандық маңызы бар жалпы пайдаланудағы автомобиль жолда-

рының бөлінген белдеуінде жəне елді мекендерде сыртқы (көрнекі) 
жарнаманы орналастырғаны үшін төленетін төлем; 

16) консулдық алымнан жəне республикалық бюджеттің есебіне 

алынатын мемлекеткік баждардан басқа, мемлекеттік баж. 

3.2. Аудан (облыстық  маңызы бар қала) бюджетіне  түсетін 

салықтық  емес түсімдер: 

1) коммуналдық меншіктен түсетін кірістер: 
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•   аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімдіктерінің  шешімі бойынша 

құрылған коммуналдық мемлекеттік кəсіпорындардың таза табысы бөлігінің 

түсімдері; 
•   ауданнын (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдык меншіктегі 

мемлекеттік акциялар пакеттеріне дивидендтер; 

•   ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер; 

•   аудандық   (облыстық маңызы  бар  қаланың)  өкілді  органдарының 

шешімдері бойынша өткізілетін мемлекеттік лотереялардан түсетін 

кірістердің түсімдері; 
•   ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің 

мүлкін жалға беруден түсетін түсімдер; 

•   ауданнын (облыстық маңызы бар каланың) бюджетінен берілген 

несиелер бойынша сыйақылар; 

•   жер учаскесін жалдау құқығын сатқаны үшін теленетін төлем; 

•   ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншіктерінен түсетін басқа да түсімдер. 

2)   аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен қаржыландырыла-

тын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыс, қызмет) өткізуінен 

түсетін түсімдер; 

3)   аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен қаржыланды-

рылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алулар 

өткізуден түсетін ақша түсімдері; 
4)   аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен қаржылан-

дырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппүлдар, өсімпұлдар, 

санкциялар, өндіріп алулар; 

5)   аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетіне түсетін салықтық 

емес басқа да түсімдер. 

3.5. Негізгі капиталды сатудан аудан (облыстық маңызы бар қала) 

бюджетіне түсетін түсімдер: 



•   аудан (облыстық маңызы бар кала) бюджетінен қаржыландыры-

латын  мемлекеттік мекемелерге  бекітіліп  берілген мемлекеттік мүлікті 
сатудан түсетін ақша; 

•   жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер. 
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3.4.   Облыстық  бюджеттен түсетін ресми трансферттер аудан 

(облыстық  маңызы  бар  қала) бюджетіне түсетін ресми трансферт-

тердің  түсімдері  болып  табылады. 

3.5. Аудан (облыстық  маңызы бар  қала) бюджетінен берілген 

несиелерді өтеуден, ауданның (облыстық  маңызы бар  қаланың) 

коммуналдық  меншігіндегі мемлекеттің  қаржы активтерін сатудан, 

ауданның (облыстық  маңызы  бар  қаланың) жергілікті атқарушы 

органдарының  қарыздарынан түскен түсімдер. 

6. Салықтарды  пайдалану ретіне  немесе тəртібіне  қарай: 
•   жалпы салықтар; 

•   мақсатты салықтар болып бөлінеді. 
Жалпы салықтар - бір қазынаға түсетін жəне жалпы бір мақсатқа 

жұмсалатын салықтар. 

Бұған көптеген салық түрлері жатады. 

Мақсатты немесе арнайы салықтар — бұл, белгілі бір мақсатқа 

арналғаң  салықтар. 

Мəселен: көлік  құралдары салығы — жол жөндеуге, əлеуметтік 

салықтар —əлеуметтік төлемдерге жұмсалады. 

7. Заттай жəне  ақшадай салықтар: 
Салықтарды төлеуге байланысты затпен немесе ақшалай салықтар 

болып бөлінеді. 
Заттай салық - салықты затпен немесе тауар түрінде төлейді. 
Бұл салық түрі көбінесе ауыл шаруашылығы саласында қолданылады. 

Жиналған өнімнің бір бөлігін салық ретінде төлеп отырады. Заттай салық 

ертеден қолданылып келеді, яғни ақша пайда болғанға дейін салықты заттай 

беріп отырған. 

Ақшалай салық - ақша түрінде төленеді. Қазіргі кезде бұл салық 

салудың кең қолданылатын нысаны болып саналады. 

Қазақстан Республикасының Салық кодексінде "Салық ақша түрінде 

төленсін" деп атап көрсетілген. 

8. Заңды жəне жеке  тұлғалардың  салықтары: 
Салық  субъектілеріне қарай немесе салықты  төлеушіге  бай-

ланысты былайша  топтауға  болады: 

•   занды тұлғалардың салықтары; 

•   жеке тұлғалардың салықтары. 
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Қазақстан Республикасында заңды тұлғалардың  салықтарына 

жататындар: 

•   корпорациялық табыс салығы; 

•   заңды тұлғалардың мүлік салығы. 



Ал, жеке тұлгалардың салықтарына мына салық түрлерін 

жатқызуға болады: 

•   жеке табыс салығы; 

•   жеке тұлғалардың мүлік салығы. 

Аралас салықтар деген де болады, яғни салықты  əрі занды тұлға, əрі 
жеке тұлға ретінде төлейді. 

Қазақстан Республикасында аралас салықтарға: 

•   қосылған құн салығы; 

•   акциз салығы; 

•   жер салығы; 

•   əлеуметтік салық жатады. 

Айта кету керек, Қазақстан Республикасында салықтардың басым 

бөлігін аралас салықтар санаттарына жатқызуға болады.  

8. Жай жəне төтенше салықтар:  

Салықтардың  қолданылу  қызметтеріне орай: 

•   жай салықтар; 

•   төтенше салықтар деп те бөлінеді. 
Жай салықтар - мемлекеттің күнделікті қызмет барысында 

қолданылады. 

Бұған Қазақстан Республикасындағы барлық салық түрін жатқызуға 

болады. 

Төтенше салықтар - мемлекеттік шығындардың деңгейінің көбеюіне 

орай қосымша табыстарды қажет еткен жағдайда, форс-мажор (төтенше 

оқиға) кезінде қолданылады. 

Мəселен, əскери салықтарды алуға болады. Бұл салықтың түрі соғыс 

кезінде еңгізіледі. Негізінен, төтенше салықтар уақытша сипатта болады, 

яғни белгілі бір кезең аралығында себепті салдарлардың (ауыртпалықтар) 

жойылғанына дейін қолданылады. 

Форс-мажор — өзара шарт талаптарының орындалмау себептері 
орындаушыға байланысты болмаған жағдайда, əдетте, осы себептерді 
көрсету үшін пайдаланылатын термин. 
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10. Қызметақылы  жəне  қызметақысыз  салықтар: 
Салықты есептеу  жəне төлеу субъектісі  бойынша салықтарды: 

•   қызметақылы; 

•   қызметақысыз деп бөлуге болады. 

Қызметақылы салық — кезінде салық органдары салық төлеушіге 

салық сомасын жекелеп бекітеді жəне салық сомасы, салық базасы мен 

салықты төлеу мерзімі көрсетілген салық органдарының өкімдерін, яғни 

салық хабарламасын алғаннан кейін салық төлеу міндеттеледі. 
Мəселен, жер салығын алуға болады. Салық органдары салық 

төлеушілердін иелігіндегі жер учаскелерін жеке-жеке есептейді жəне салық 

сомасы мен төлеу мерзімі көрсетілген салық хабарламасын жібереді. 



Қызметақысыз  салық — салық төлеушілерде өз алдына есептеледі 
жəне төленеді. Салық органдары салықты дұрыс есептеуін жəне дер кезінде 

төленуіне бақылау жасайды. 

Бұған мысал ретінде корпорациялық табыс салығын алуға болады. 

Мұнда салық төлеушілердің өздері салық салынатын объектілерді есепке 

алады, өзі салық базасын есептейді, төлеуге тиіс салық сомасын есептеп жəне 

ол соманы төлейді. 
Сонымен қатар қызметақысыз  салықтарға: 

•   қосылған кұн салығы; 

•   акциздер; 

•   занды тұлғалардың мүлік салығы; 

•   əлеуметтік салық; 

•   көлік құралдары салығы; 

•   занды тұлғалардың жер салығы жатады.  

11. Активті  жəне пассивті салық: 
Салық  базасының пайда  болуы  жəне салықты  төлеу көзіне қарай 

салықтарды: 

•   активті салық; 

•   пассивті салық болып бөлінеді. 
Активті салық  салық төлеушінің ағымдағы шаруашылық жəне 

өндірістік қызметтерінің  нəтижесінде салық салынатын объект, салық 

базасы жəне төлем көзі анықталады. 
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Мысал ретінде корпорациялык табыс салығын алуға болады. Салық 

төлеушілер өзінің өндірістік қызметі кезінде, белгілі бір өнім өндіреді, 
жұмыс атқарады жəне қызмет көрсетеді. Өнімді (жұмыс, қызмет) өткізу 

арқылы табыс салады. Одан əрі салық салынатын табыс анықталады. 

Алынған табыс салық көзі болып саналады. 

Активті салықтарға барлық жанама салықтар жатады. 

Активті салық деп атауымыздың тағы бір себебі, бұл салық төлеушілердін 

белсенді жұмыстарының  нəтижесі  болып табылады. 

Пассивті салық кезінде салық объектілері жəне салықтық  іс-əрекет 

салық төлеушілердің қызметтеріне жəне тəртібіне сəйкес емес, яғни салық 

төлеушілердің белгілі бір қызметтерінің нəтижесінде алынған түсім, табыс, 

пайдаға байланысты болмайды. Салықты төлеу көзі салық салудың ешқандай 

объектілеріне немесе салык базасына сəйкес келмейді. Салық төлеуші 
салықты-төлеу үшін ақшаны қайдан алады жəне қалай табады — мұнда 

мемлекеттің еш жұмысы жоқ жəне қызықпайды да. 

Ең бастысы салықты төлеу - салық төлеушінің негізгі  міндеті болып 

саналады. 

Пассивті  салықтардың  объектілеріне мыналарды жатқызуға 

болады; 

•   біріншіден, субъектінің кейбір жағдайларына салық салынады: 

мəселен некеде болмауы, баладан бас тарту, бойдақ салығы, жеке басқа 

немесе аз отбасылы азаматтарға салық салу; 

•   екіншіден,   белгілі   бір   заттарға   салық   салу.   Мұндай заттарға: 

өндірістік ғимарат, үй, саяжай, құрылыс, экипаж, автокөлік, жануарлар, көлік 

құралдары, сақал, үй қызметкерлері, құлдар, жер учаскелері  жəне тағы 

басқалар жатады. 

12. Үлестірме жəне санды салықтар: 

Сонымен қатар салықтарды салық төлеушілердің арасында бөлуге 

байланысты былайша бөлуге болады: 

•   үлестірме (репартиционды, контингенттеу); 

•   сандық (үлесті). 
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Үлестірме  салықтың  мөлшері ертедегі салық салудың кезінде кең 

көлемде қолданылған. Мемлекет өзінің  қажеттілігі үшін нақты шығындарды 

жүзеге асырған. Мəселен, тұтқынға түскен патшаны сатьш алу, камалдар 

салу. Бұл  шығындардың сомасы  салық  толеушілердің арасында бөлініп 

отырған (таратылған) — адам басына белгілі бір сомадан белгіленген еді. 
Ал санды салықтар нақты шығындарды жабудағы кажеттіліктер үшін 

емес, керісінше, салық төлеушінің  мүмкіндіктеріне қарай салық төлейді. Бұл 

салықтар салық төлеушінің мүліктік жағдайын  тікелей немесе жанама есепке 

алады. 

13. Тұрақты  жəне   біржолғы  салықтар. 

Салықтар тұрақты (жүйелі, ағымды) жəне біржолғы болып болінеді. 



Тұрақты  салықтар - дегеніміз салық төлеушілердін меншігіндегі 
мүліктеріне немесе табыс табудағы кызметтеріне белгілі бір мерзім 

аралығында тұрақты түрде салық салынып отырады. 

Ал біржолғы салықтар кейбір жағдайларға байланысты туындайды. 

Бұл салық түріне мысал ретінде берілген сыйға жəне мұра салықтарын алуға 

болады. Мұндай салықтар көптеген мемлекеттерде кең тараған жəне көбірек 

қолданыста болады. 

  

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ: 

 

1. Салық  ұгымы  жəне оның экономикалық  мазмұны.  

2. Салықтың  басқа да төлемдерден айырмашылығы. 

3. Салықтың  экономикалық  белгілері.  
4. Салыктың  құқықтық  белгілері. 
5. Салықтың  жиналатын орындары.  

6. Салық  төлеуден қашу себептері. 
7. Салықтың  алымнан айырмашылығы.  

8. Салықтың  төлемақыдан айырмашылығы.  

9. Салықтың  мемлекеттік баждан айырмашылығы. 

10.Салықтың  атқаратын  қызметтері. 
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11.Салық  субъектісі жəне оның  ерекшеліктері. 
12.Салық  объектісі жəне оған жататындар. 

13.Салық  көзі жəне оның түрлері. 
14.Салық  мөлшері жəне оның  бөлінуі. 
15.Салық  жеңілдіктері жəне оны беру тəртібі. 
    Салық  жеңілдіктерін белгілері бойынша топтау. 
16.Салық  жеңілдіктерінің жіктелуі. 
17.Салық  ставкасы жəне оның  жіктелуі. 
18.Салық  кезеңдері жəне оның түрлері. 
19.Салықты  есептеу тəртібі  жəне оның кезеңдері. 
20.Салық  есептілігі жəне оны жасау тəртібі. 
21.Салықты төлеу тəртібі жəне салық төлеудің  əдістері. 
22.Тікелей салықтар жəне оған жататындар. 

23.Жанама салықтар жəне оның  ерекшеліктері. 
24.Нақты  салықтар  жəне  оған  қатыстылар. 

25.Дербес салықтар  жəне о ған жататындар. 

26.Тұтынуға салынатын салықтар. 

27.Табысқа  салынатын  салықтар. 

28.Үйлесімді салықтар. 

29.Үдемелі салықтар. 

30. Кемімелі салықтар. 

31.Республикалық салықтар жəне оған  жататындар. 

32.Жергілікті салықтар  жəне оған  қатыстылар. 

33.Жалпы салықтар. 



34. Мақсатты салықтар. 

35. Заттай салықтар. 

36. Ақшалай салықтар. 

37.Заңды тұлгалар төлейтін салықтар. 

38.Жеке тұлгалар төлейтін салықтар. 

39.Жай салықтар жəне оның  қолданылуы. 

40.Төтенше салықтар жəне қолдану  тəртібі. 
41.Қызметақылы салықтар жəне оны есептеу. 
42.Қызметақысыз салықтар жəне оның  есептелуі. 
43.Активті салықтар жəне оган қатыстылар. 

44.Пассивті салықтар. 

45.Үлестірме салықтар. 

46.Санды салықтар. 

47.Тұрақты салықтар. 

48.Біржолғы салықтар. 
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2-ТАРАУ 

ҚАЗАҚСТАН   РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

САЛЫҚ   САЯСАТЫ 

 

2.1. Қазақстан  Республикасындағы  салық  салу  принциптері 
 

Салық бюджетке төленетін  міндетті төлем болып саналатын болса, ал 

салық салу салықтың  түрлері  бойынша  еңгізу, бекіту, есептеу жəне төлеу 

тəртібіндегі  мемлекеттің  жалпы ережелерін  қарастырады. 

Мемлекеттің  тиімді салық салу процесін жүзеге асыру үшін бірнеше 

принциптері бар. 

Салықтардың  созылымдылық  принципі - бұл принциптің  мəні 
мынада, яғни, мемлекет өзінің күнделікті сұранысына байланысты салық 

ставкасын көтере немесе төмендете алады. 

Салық  салудың салық  кодексімен басқару принципі  былайша 

өрнектеледі, яғни салық төлеу бойынша міндетті осы салықтар салық 

кодексімен қарастырылған жағдайда ғана пайда болады. 

Салық  салудың шындық принципі болып салық салудың 

экономикалық принципі табылады. 

Салық салудың  шындык принципіне сəйкес, əрбір  адам өз табысына 

сай мемлекетті  қолдауға қатысуы  қажет. 

Салық салудың үнемділік принципіне  сəйкес, салық жинау ең төменгі 
шығындарда жұргізілуі қажет. 

Қазақстан Республикасының салық заңдарының ережелері Салық 

кодексінде белгіленген салық салу принциптеріне қайшы келмеуі тиіс. 

Қазақстан Республикасының салық заңдары салық салудың бірнеше 

принциптеріне негізделеді, атап айтқанда: 



• бірінші, салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
төлеудің міндеттілігі; 
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•   екінші, салық салудың  айқындығы; 

•   үшінші, салық салудың  əділдігі; 
•   төртінші, салык жүйесінің  біртұтастығы; 

•   бесінші, салық заңдарының жариялылығы принциптері.  
Ал, енді   осы   принциптерге  жеке-жеке  тоқталып  өтетін 

болсақ, 

1.  Салық салудың міндеттілік принципі. 
Салық төлеушілер салық заңдарына сəйкес салық міндеттемелерін 

толық көлемінде жəне белгіленген мерзімдерде орындауға міндетті; болуы 

тиіс. Бұл  əрбір Қазақстандық азаматтың  негізі  борышы, парызы болып 

саналады. 

2.  Салық  салудың  айқындық  принципі. 
Қазақстан  Республикасының  салықтары  жəне  бюджетке төленетін 

басқа да міндетті   төлемдері əрбір  салық төлеуші үшін айқын болуы тиіс. 

Салық салу айқындығы салық төлеуішнің  салық міндеттемелері 
туындауының, орыңдалуының  жəне тоқтатылуының барлық негіздері мен 

тəртібі салық заңдарында белгіленген. 

3.  Салық  салудың  əділдік принципі. 
Қазақстан Республикасында салық салу жалпыға бірдей жəне міндетті 

болып  табылады. 

Кез келген салық төлеуші үшін салық салу жуйесі  əділетті түрде 

шешілуі қажет. 

Жеке сипаттағы салық жеңілдіктерін беруге тыйым  салынады. 

4. Салық  жүйесінің біртұтастың  принципі. 
Қазақстан Республикасының салық жүйесі Қазақстан Респуб -

ликасының бүкіл аумағында барлық салық төлеушілерге қатысты біртұтас 

болып табылады. 

5.Салық заңдарының  жариялылық принципі. 
Салық салу мəселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілер ресми 

басылымдарда міндетті  түрде жариялануға тиіс. 

Салықтарды  ұтымды  ұйымдастырудың  классикалық  принциптерін 

экономист Адам Смит  ұсынған еді. 
Олар мыналар: 

•   салық əрбір төлеушінің табысына қарай салынуы тиіс; 
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•   салықтың мөлшері мен төленетін мерзімі алдын ала, əрі накты 

белгіленуі тиіс; 

•   əрбір салык төлеуші үшін неғұрлым қолайлы уақытга жəне тиімді 
əдіспен салынуға тиіс; 

•   өндіріп   алынатын   салықтың  шығындары   мейлінше   аз болуға 

тиіс. 

Нақтырак айтатын болсақ: 



•   əділеттілік; 

•   анықтылық; 

•   қолайлылық; 

•   жалпылық. 

Бұл тізім тағы да 3 принциппен толықтырылады: 

•   жеткілікті  жəне  жалпыламалықты қамтамасыз етеді (салықтарды 

мемлекеттін объектілік қажетіне жəне мүмкіндігіне қарай ұлғайтуға болса, 

азайтуга да болады); 

•   керекті  көзін жəне салық салудың объектілерін таңдау;  

•   салық салудың бір дүркінділігі. 
Бүл принциптердің қолданылуы салық салудағы сорақылықтарды 

жойып, салық салу жүйесін ретке келтірді. 
Сондықтан Адам Смит «Салык—төлеушілер үшін құлдықтың  емес, 

бостандықтың белгісі» — деп жазды. 

Философ Ф.Аквинский философиялық тұрғыдан «Ерік берілген тонау 
формасы» ретінде анықтады. 

АҚШ-тың тəуелсіздік декларациясы авторларының бірі  Франклин: 

«Өмірде салық  пен өлімнен қашып  құтыла алмайсың» — деп атап көрсетті. 
АҚШ-та екі мейрам бар: 

•   туылған күні; 
•   салықты төлеген күні. 
Мұндағы мақсат дамыған мемлекеттер үшін салық төлеу белгілі бір 

дəстүр  ретінде қалыптасқан. 

Салықты уақтысында төлеу міндет болып саналады. Себебі. 
уақтысында төленбеген салықтың айыппұлы мен өсімпұлы  өте жоғары 

болады. Осы дəстүр  біздің еліміздің  азаматтарында  қалыптасса, өз ісімізді 
бір қадам алға жылжытар едік. 
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2.2. Қазақстан  Республикасының  салық  жуйесі 
 

Қазақстан Республикасы өз алдына егемендік алып, тəуелсіз мемлекет 

болғасын, экономиканы дербес түрде баскарды. Мемлекеттік басқару 

жүйелеріне көптегек  өзгерістер жасалып, бірнеше  заң  жобалары 

қабылданды. Оларға қаншама  өзгерістер мен толықтырулар  енгізілді. 
Дамыған мемлекеттер  мен  көрші  мемлекеттердін жүргізіп отырған 

саясаттарын  сараптай отырып, өзіміздің  ұлттық  менталитетке сай, қажетті 
жақтарын альш отырды. 

Нарықтың  экономика мен мемлекеттің салық  саясатының  негізгі 
мақсаты — бюджеттің кіріс бөлігін қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету 

болып табылады. 

Салык саясатыныц басты мақсаты — салық жүйесін құру жəне оның 

тиімді қызмет етуіне мүмкіндік беретін салық механизмін  іске асыру. 

Мемлекеттің  салық  қызметі  келесі  бағыттардан  тұрады: 

•   мемлекеттің салық жүйесінің қалыптасуы; 

•   салық салу саласында мемлекет органдарының міндетін анықтау; 



•   арнайы салық органдарының жүйесін қалыптастыру; 

•   салық  заңын  ұйымдастыру жəне оның  сақталуына  бақылауды 

жүзеге асыру; 

Салық жүйесі де өз алдына сала болып қалыптасуы үшін, біршама 

қиындықтарды бастан кешіре отырып, көпгеген өзгерістер мен толықты-

рулар жасалынып, қазіргі кезде тұрақты  жүйеге тусті. 
Қазақстан Республикасының салық жүйесі реформалаудың үш 

кезеңінен өтті. 
Бірінші кезең. 
1991 жылғы 9 шілдедегі Қазақ КСР Президентінің «ҚазКСР 

мемлекеттік салық қызметін  құру туралы» Жарлығымен  ҚазКСР-нің басты 

мемлекеттік салық инспекциясы құрылды. 16 жалпы  мемлекеттік  жəне 27 

жергілікті салық түрін қарастыратын салық жөніндегі заң  актілер пакеті 
қабылданды. 

1991 жылғы кабылданған Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы салық жүйесі туралы» Заңына сəйкес 
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сол кездегі салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 

түрлеріне тоқталып өтейік. 

І. Жалпы мемлекеттік салықтардың түрлері: 
1.  Қосылған  кұнға салынатын  салық. 

2.  Пайдаға салынатын салық. 

3.  Акциздер. 

4.  Бағалы қағаздармен жасалатын операциялардан алынатын салық. 

5.  Экспорт пен импортқа салынатын салық. 

6.  Кеден тарифі жəне баж салығы. 

7.  Пайдалы қазбаларды геологиялық барлау жəне геологиялық 

іздестіру жұмыстарына байланысты шығындарды өтеуге жұмсалатын 

алым. 

8.  Тіркелген (ренталық) төлемдер. 

9.  Транспорт  құралдарына салынатын салық.  

10. Автотранспорт құралдарын сатып алуға салынатын салық.  

11. Автотранспорт  құралдарының  Қазақстан Республикасына  келіп 

кіргені үшін төленетін ақы. 

12. 3аңды  ұйымдардың  мүлкіне  салынатын  салық.  

ІЗ. Қазақстан Республикасы  азаматтарынан, шетел  азаматтарынан 

жəне  азаматтығы  жоқ адамдардан  алынатын  табыс  салығы. 

14. Мемлекеттік баж салығы.  

15.Табиғат ресурстарына салынатын салық.  

16.Колхозшылардың еңбегіне ақы төлеу қорына салынатын 

салық. 

II. Жалпыга бірдей міндетті жергілікті салықтар мен алымдар: 
1.  Жер салығы. 

2.  Жеке адамдардың мүлкіне салынатын салық. 

3.  Орман  табысы. 



4.  Су үшін төленетін ақы. 

5.  Табысқа салынатын салық. 

6.  Кəсіпкерлік қызметті тіркеу үшін алынатын алым. 

7.  Кəсіпкерлік қызметтің  субъектілері  ретінде  тіркелмеген 

азаматтардан алынатын алым. 
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8.  Занды  ұйымдарды  мемлекеттік тіркеуден  өткізгені ұшін алынатын 

алым. 

9.  Елтаңбалық  алым. 

ІО.Мұрагерлік  жəне сыйға тарту  тəртібімен  ауысқан  мүлікке 

салынатын салық.  

///. Жергілікті салықтар мен  алымдар: 

1.  Курорттық   аймақта   өндірістік   мақсаттағы   объектілер 

құрылысына салынатын  салық. 

2.  Курорттық алым. 

3.  Азаматтардан  алынатын  мақсатты  алым. 

4.  Жарнамаға салынатын салық, 

5.  Автотранспорт құралдарын, есептеу  техникасы жəне  жеке 

компьютерлерді  қайта сатуға салынатын салык. 

6.  Автотранспортты аялдауға койғаны үшін  алынатын алым. 

7.  Жергілікті символиканы пайдалану құқығы үшін алым. 

8.  Ипподромдарда ат жарысына катысқаны үшін алынатын алым. 

9.  Ат жарысындағы  ұтысы  үшін алынатын алым.  

10.Ипподромдарда  тотализатор  ойынына  қатысушы адамдар- 

дан алынатын алым. 

11.Тауар биржаларында жəне валютаны сату жəне сатып алу 

кезінде жасалған  мəмілелерден  алынатын алым.  

12. Аукциондық сатудан алынатын алым.  

ІЗ.  Кино-телетүсірімдер өткізу құқығы үшін алынатын алым.  

14. Пəтер  алуға берілген рұқсат қағаз (ордер) үшін алынатын 

алым. 

15. Ит иелерінен алынатын алым.  

16. Спиртті ішімдіктермен сауда-саттық жасау құқығы үшін 

алынатын лицензиялық алым.  

17. Жергілікгі  аукциондар  өткізу жəне  лотереялар  ойнату 

құкығы үшін алынатын лицензиялық алым.  

Екінші кезең. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі 1995 жылдың басында салық 

реформасының ұзақ мерзімді тұжырымдамасын қабылдады, онда еліміздің 

салық жүйесі мен салық заңнамасын бірте-бірте халықаралық стандарт салық 

салу принциптеріне сəйкестендіру 
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көзделген еді. Осыған орай 1995 жылы 24 сəуірде «Салық жəне бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлығы шықты. Бұл өз қаржы жүйемізді  құруға ықпал етті. 



Ең бастысы, салық төлеу жүйесі ықшамдалып, салық саны 45-тен 11-ге дейін 

қысқартылды. Оньш ішінде бесеуі мемлекеттік, алтауы жергілікті салықтар.   

Жалпы мемлекеттік салықтар: 
1.  Занды жəне жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы. 

2.  Қосылған құнға салынатын салық. 

3.  Акциздер. 

4.  Бағалы қағаздармен жасалатын операцияларға салынатын 

салық. 

5.  Жер қойнауын пайдаланушылардың  арнайы  салығы мен төлемдері. 
Жергілікті  салықтар  мен  алымдар: 

1) Жер  салығы. 

2) Занды жəне жеке тұлғалардың  мүлкіне салынатын салық. 

3) Көлік құралдарына салынатын салық. 

4) Кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғаларды жəне заңды 

тұлғаларды тіркегені үшін алынатын алым. 

5) Жекелеген кызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін алы-натын 

алым. 

6) Аукциондардан алынатын алым. 

Қазақстан Республикасы Президентінің бұл  Жарлығы Қазақстан 

Республикасының  1999 жылғы 16 шілдедегі  ғ440-1 заңына сəйкес заң 

мəртебесін  алды. 

Осы кезде Қазақстан Республикасында салықтар, алымдар жəне басқа 

да міндетті төлемдердің мынадай түрлері қолданылды: 

1) занды жəне жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы; 

2) қосылған құнға салынатын салық; 

3) акциздер; 

4) бағалы қағаздар эмиссиясын тіркегені жəне мемлекеттік тіркеуге 

жатпайтын акциялар эмиссиясының  ұлттық бірыңғайландыру нөмірін 

бергені үшін алынатын алымдар; 

5) жер қойнауын пайдаланушылардың  арнаулы төлемдері мен 

салықтары; 

70  

6) əлеуметтік салық; 

7) автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының  аумағы 

бойынша жүргені үшін алынатын алымдар; 

8) жер салығы; 

9) занды жəне жеке тұлғалардың  мүліктеріне салынатын салық; 

10) көлік құралдарына салынатын салық;  

10-1) бірыңғай жер салығы; 

11) кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғаларды жəне заңды 

тұлғаларды тіркегені үшін алынатын алым; 

12) қызметтің жекеленген түрлерімен айналысу құқығын бергені үшін 

алынатын лицензиялық алым; 

13) аукциондық сатудан алынатын алым; 



14)  Қазақстан Республикасының базарларында тауарларды сату 

құқығын бергені үшін алынатын алым; 

15)   Қазақстан Республикасының радиожиілік ресурстарын 

пайдаланғаны үшін төленетін төлем; 

16)  заңды  жəне  жеке  тұлғалардың  Алматы  қаласының  рэміздерін өз 

фирмалық атауларында, қызмет көрсету таңбаларында, тауар таңбаларында 

пайдаланғаны үшін алынатын алым; 

16-1) заңды (мемлекеттік кəсіпорындарды, мемлекеттік  мекемелер мен 

коммерциялық емес ұйымдарды қоспағанда) жəне  жеке тұлғалардың 

"Қазақстан", "Республика", "¥лттық" деген сөздерді (түбір сөз, сондай-ақ 

олардың кез келген туынды  сөзі түрінде) өздерінің фирмалық атауларында, 

қызмет көрсету таңбаларында, тауар таңбаларында пайдаланғаны үшін алым; 

17) жеке тұлғалардын ставкасы есептеу базасының 1 пайызынан 

жоғары  белгіленбейтін қолма-қол  шетел  валютасын  сатып алғаны үшін 

алынатын алым. 

Үшінші кезең. 

2001 жылы 12 маусымда Қазақстан Республикасының жаңа Салық 

кодексі қабылданып, 2002 жылдың  1 қаңтарынан бастап қолданысқа 

еңгізілді. 
Салық кодексі салықты жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдерді белгілеу, еңгізу жəне есептеу мен төлеу тəртібі жөніндегі билік 

қатынастарын, сондай-ақ мемлекет пен салық төлеуші арасындағы салық 

міндетгемелерін орындауға байланысты  қатынастарды реттейді. 
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Қазақстан Республикасының  салық заңдары  Салық кодексінен. 

сондай-ақ қабылдануы Салық кодексінде көзделген нормативтік құкықтық 

актілерден тұрады, 

Салық жəне бюджетке төленетін баска да міндетті төлемдерді төлеу 

жөніндегі Салық кодексінде көзделмеген міндет ешкімге жүктелуге тиіс 

емес. 

Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер  

- Салық кодексінде белгіленген тəртіпте жəне жағдайларда белгіленеді, 
енгізіледі, өзгертіледі немесе күшін жояды. 

Салық кодексі мен Қазақстан Республикасының басқа да заң 

актілерінің арасыңда қайшылықтар болған кезде, салық салу мақсатында 

Салық кодексінің нормалары қолданылады. Салық кодексінде көзделген 

жағдайларды қоспағанда, салық қатынастарын  реттейтін нормаларды 

салықтық емес зандарға енгізуге тыйым салынады. 

Салық заңдары Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында 

қолданыста болады, сонымен бірге жеке тұлғалар жəне заңды тұлғалар мен 

олардың құрылымдық бөлімшелері қолданады. 

Салық кодексіне жаңа салықтар жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер белгілеу, қолданыстағы салық жəне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер ставкалары мен салық базасын өзгерту бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізетін Қазақстан Республикасының  заң 



актілері ағымдағы жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірілмей қабылдануы 

жəне олар қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қантарынан бастап қана 

қолданысқа енгізілуі  мүмкін. 

Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сəйкес салықтың 9 түрі 
бар. 2005 жылы акциз салығына қосымша ретінде "экспортталатын шикі 
мұнайға, газ конденсатына рента салығы" қосылды. 

Салықтың түрлері: 
1. Корпорациялық табыс салығы. 

2. Жеке табыс салығы. 

3. Қосылған құн салығы. 

4. Акциздер. 

4.1. Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына рента салығы. 

5. Жер қойнауын пайдаланушылардың с алықтары мен арнайы 

төлемдері. 
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6. Əлеуметтік салық. 

7. Жер салығы. 

8. Көлік салығы. 

9. Мүлік салығы. 

Алым дегеніміз — белгілі бір қызмет түрін бастар алдында немесе осы 

қызмет түріне құқық берер кезде төленетін  міндетті төлем. 

Сонымен қатар алым - анықталған кұқықтық мəртебені бергені үшін 

төлем болып саналады. 

2002 жылы алымның 13 түрі болды. 2003 жылдан бастап "елтаңбалық 

алым "алынып тасталды, 2005 жылы алымдарға өзгерістер еңгізілді, яғни: 

"жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін алым" жəне "кеменің 

немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу үшін" жəне 

«туындылар мен сабақтас құқыктар объектілеріне құқықтарды, туындылар 

мен сабақтас құқықтар объектілерін пайдалануға лицензиялық шарттарды 

мемлекеттік тіркеу үшін» алымдары қосылды. 

Алымдардың түрлері: 
1. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алым. 

2. Жеке кəсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алым. 

3. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды жəне олармен жасалған 

мəмілелерді мемлекеттік тіркегені үшін алым. 

3.1. Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін алым (2005 

жылы 1 қантардан). 

4. Радиоэлектрондық құралдарды жəне жиілігі жоғары құрылғыларды 

мемлекеттік тіркегені үшін алым. 

5. Механикалық көлік құралдары мен тіркемелерді мемлекеттік 

тіркегені үшін алым. 

6.  Теңіз, өзен кемелері мен шағын көлемді кемелерді мемлекеттік 

тіркегені үшін алым. 

6.1. Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекетгік 

тіркеу үшін алым (2005 жылы 1 қантардан). 



7. Азаматтық əуе кемелерін мемлекеттік тіркегені үшін алым. 

8. Дəрі-дəрмек  құралдарын  мемлекеттік  тіркегені үшін алым.  

8.1. Туындылар  мен  сабақтас  құқықтар объектілеріне қүқық- 

тарды, туындылар  мен сабақтас құқықтар  объектілерін  пайдалануға 
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лицензиялық шарттарды  мемлекеттік тіркеу үшін алым (2006 жылы 1 

қаңтардан). 

9.  Автокөлік  құралдарының  Қазақстан Республикасының аумағы 

арқылы жүру алымы. 

10. Аукциондардан алынатын алым. 

11. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық 

алым. 

12.Телевизия жəне радио хабарларын  тарату ұйымдарына ра-диожиілік 

спектрін пайдалануға рүқсат бергені үшін алым. 

Төлемақы - белгілі бір қызмет түрін пайдаланған кезде төленетін 

міндетті төлем. 

Төлемақының 9 түрі бар. 2005 жылы төлемақыға өзгеріс еңгізілді. 
Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақыға қосымша  ретінде 

"қалааралык жəне халықаралық телефон байланысын бергені үшін төлемақы" 

төлейді. 
Төлемақының түрлері: 
1. Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы. 

2. Жер бетіндегі көздердің су ресурстарын пайдаланғаны үшін 

төлемақы. 

3. Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы. 

4. Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы. 

5. Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы. 

6. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін 

төлемақы. 

7. Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы. 

7.1. Қалааралық жəне халықаралық телефон байланысын бергені үшін 

төлемақы (2005 жылы 1 қаңтардан). 

8. Кеме жүретін су жолдарын пайдаланғаны үшін төлемақы. 

9. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлем- 

ақы. 

Мемлекеттік баж дегеніміз – уəкілдік берілген мемлекеттік 

органдардың  немесе лауазымды адамдардың зандық мəні бар іс-кимылдар 

жасағаны үшін жəне құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлем. 

Баж салығы — алып келінген, сыртқа шығарылатын, сондай-ақ 

транзитті  тауарлар, бұйымдар мен қызметтерден алынатьш салықтар. 
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Мемлекеттік  баж салығы - төленетін қызмет тізімі занды жəне жеке 

тұлғалар мүддесі үшін жасалатын əрекеттерді іздену арыздарын қамтиды. 

Кеден төлемдері: 
•   кеден бажы; 



•   кеден алымдары; 

•   алдын ала шешім қабылдағаны үшін төлемақы; 

•   алымдар. 

     

БАҚЫЛАУ  СҰРАҚТАРЫ: 

 

I.     Салық  салудың принциптері. 
2.     Қазақстан   Республикасындағы   салық   салу   принциптерініц 

қажеттілігі. 
3.     Салық  жəне  бюджетке  төленетін  басқада  міндетті 
төлемдерді төлеудің  міндеттілігі принципі. 
4.     Салық   салудың айқындығы  принципі. 
5.     Салық   салудың əділдігі принципі. 
6.     Салық  жүйесінің  біртұтастығы  принципі. 
7.     Салық  заңдарының жариялылығы принциптері. 
8.     Адам   Смит  ұсынған   салық   салу  принциптері  жəне   оныц 

ерекшелігі. 
9     Қазақстан Республикасында  салық  жүйесінің  қалыптасуы. 

10. Қазақстан   Республикасының   алғашқы   мемлекеттік   салық 
инспекциясының  құрылуы. 

11. Қазақстан Республикасы Президентінің  1995 жылғы Жарлығы 

жəне оны  қабылдаудың  мəні неде? 

12.  2001 жылы 12 маусымда  қабылданған  Салық  кодексінің  эконо-

микамызга  əсері  қандай? 

13. Салық  кодексіне  еңгізілген  өзгертулер  мен толықтырулар. 

14. Бүгінгі таңдағы  салықтардың  түрлері. 
15. Алым жəне оның түрлері. 
16. Төлемақы жəне оның түрлері. 
17. Мемлекеттік баж. 

18. Кедендік төлемдер. 

 

 

ІІ Бөлім.  ТАБЫСҚА  САЛЫНАТЫН   САЛЫҚТАР 
 

3-тарау. 

КОРПОРАЦИЯЛЫҚ   ТАБЫС    САЛЫҒЫ 

 

4-тарау. 

ЖЕКЕ  ТАБЫС   САЛЫҒЫ 

 

5-тарау. 

ƏЛЕУМЕТТІК  САЛЫҚ 
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Салық — карыз, салық  төлеуші 
                                                         болып тіркелу — парыз 

 

3-ТАРАУ 

 

КОРПОРАЦИЯЛЫҚ  ТАБЫС  САЛЫҒЫ 

 

3.1. Корпорациялық табыс салығын  

       төлеушілер жəне салық салу объектілері 
 

Бұл бөлімде табысқа салынатын салықтарды, оның  ішінде: 

корпорациялық табыс салығы, жеке табыс салығы жəне əлеуметтік салықтың 

экономикалық мазмұнына тоқталамыз. 

Сонымен «табысқа салынатын салық  - салық  төлеушілердің əр түрлі 
табыстарынан түскен ақша  қаражаттарына  салық   салынады». 

Көптеген мемлекеттерде заңды тұлғалардың табысына салынатын 

салық (корпорациялық салық) компанияның таза пайдасынан үйлесімді 
салық ставкасымен алынады. Салық салынатын таза пайда жалпы түсім мен 

өндіріс процесі барысында жұмсалған шығындар арасындағы айырма 

негізінде анықталады. Ал компанияның пайдасы бөлінетін жəне бөлінбейтін 

деген екі бөліктен тұрады. Салық салу барысында бұл бөліктер  өз алдына 

мынадай түрлерге топталады: 

1. Классикалық жүйе, компанияның бөлінетін пайдасына кор-

порациялық жəне жеке табыс салығы салынады. Бұл жүйе негізінен Бельгия, 

Люксембург елдерінде кеңінен таралған, 

2.  Компания деңгейінде салық салынатын пайданы кеміту жүйесі екі 
нұсқада қолданылады: 

• əр түрлі ставкалар незінде, əсіресе бөлінетін пайдаға салық төменде-

тілген ставкамен салынады. Бұл жүйе Португалия, Австрия елдерінде 

қолданылады; 
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•   бөлінетін пайданы салық  салудан  ішінара босату негізінгіе. Бұл 

жүйе Ирландия, Финляндия елдерінде қолданылады: 

3. Акционерлер деңгейінде салык салынатын пайданы кеміту жүйесі 
дивидендтер түрінде қолданылады: 

•   корпорациялық  табыстан   ұсталған-ұсталмағанына   қарамастан, 

дивидендтерді салықтан ішінара босату; 

•   салық несиесі немесе импутациялық жүйеде дивиденд жеке табысқа 

косыльга есептеледі. 
4.  Бөлінетін пайдəны салықтан толығымен босату мына деңгейде 

жүргізіледі: 
•   комнания (Греция, Норвегия); 

•   акционерлеп (Финляндия, Дания). 



Салык  салу барысында компаниялар резидент жəне резидент емес 
болып бөлінеді. 

Корпорациялардың  пайдасына салық салудың  импутациялық жүйесі 
— корпорапиялардын  пайдасына қос салық салынуын жою мақсатымен 

еңгізілген. Бельгияда, ¥лыбританияда, Данияда, Ирландияда, Италияда жəне 

Фракцияда қолданылады. 

Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығы 

салықтардын ішіндегі ең күрделісі жəне салық сомасы жағынан ең 

ауқымдысы. Корпорациялық табыс салығы бюджет түсімдерінің 27,2 

пайызын құрайды. 

Салық кодексі қабылданған кезеңге дейін салықтың бұл  түрі  заңды 

тұлғалардьың  табыстарынан алынатын табыс салығы деп аталады. Кейіннен 

атауы өзгеріп, қысқартылды да, халықаралық стандартқа  сəйкес 

"корпорациялық табыс салығы" деп аталынды. 

Корпорациялық табыс салығын арнаулы салық режимін колданатын-

дарды қоспағанда, салық салу объектілері бар занды тұлғалар төлейді. 
Заңды тұлғалар  екі топқа  бөлінеді: 
•   коммерциялық ұйымдар; 

•   коммерциялық емес үйымдар. 

Коммерциялық  ұйымдар дегеніміз — белгілі бір табыс көзі бар заңды 

тұлғалар. 

78  

Коммерциялық ұйымдардың ішінде арнаулы салық режимдерін 

қолданатын заңды тұлғалардың  табыс салығын төлеуде өзіндік 

ерекшеліктері бар, бұл мəселеге кейінірек тоқталамыз. 

Кіріс түсіру негізгі мақсаты болып табылмайтын жəне алынған таза 

кірісті қатысушылар арасында бөлмейтін заңды тұлға коммерциялық емес 
ұйым деп аталады. 

Ал, коммерциялық емес ұйымдарға салық салу жөнінде алдағы 

тақырыптарда баяндаймыз. 

Корпорациялық   табыс  салығын төлеушілер: 

•   Қазақстан Республикасының резидент занды тұлғалары (Қазақстан 

Республикасының  ¥лттық Банкі мен мемлекеттік мекемелерді қоспағанда); 

•   Казақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы 

жүзеге асыратын немесе Қазақстан Республикасындағы көздерден табыс 

алатын резидент емес занды тұлғалар. 

Корпорациялық табыс салығы бойынша салық  салу объектілеріне: 
•   салық салынатын табыс; 

•   төлем көзінен салық салынатын табыс; 

•   Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы 

жүзеге асыратын резидент емес занды тұлғаның таза табысы жатады. 

1. Салық салынатын табыс. 
Корпорациялық табыс салығының бірінші салық салу объектісі - ол 

салық салынатын табыс. 



Корпорациялық табыс салығын төлеуші заңды тұлғалар  ең алдымен 

салық салынатын табысын есептеп алуы қажет. 

Ал салық  салынатын табыс жылдың  жиынтық  табыспен жəне 
түзетулер ескерілген, шегерімдер арасындағы айырма ретінде 
айқындалады, яғни: 

Салық салынатын табыс = Жылдың  жиынтық  табыс — Шегерімдертүзетү   
                                       ССТ = ЖЖТ- Штүзету 

Ал, енді жылдық  жиынтық  табысқа  тоқталайық. 
Резидент заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы салық кезеңі 

ішінде Қазақстан Республикасы жəне одан тыс жерлерден алынуға тиіс 

табыстардан кұралады. 
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Казақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жузеге 

асыратын резидент емес занды тұлғаның жылдык жиынтық табысына алдағы 

уақытта тоқталамыз. 

Жылдың   жиынтық  табыста салық  төлеушінің  барлық  та-

быстары, оның ішінде: 
1.   Тауарларды (жұмыс, қызмет көрсету) өткізуден түскен табыс; 

2.   Үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды, сондай-ақ амор-

тизациялауға жатпайтын активтерді өткізу кезіндегі құн өсімінен түсетін 

табыс; 

3.    Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетің  табыс: 

4.   Күмəнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар; 

5.   Мұлікті жалға беруден түсетін табыс; 

6.   Қасақстан   Республикасының   заңдарымен   провизиялар жасауға 

рұқсат  етілген банктер мен банк операцияларының жекелеген тұрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдар жасаған провизиялардың мөлшерін азайтудан 

түсетін табыстар; 

7.   Борышты талап етуді басқаға беруден түсетін табыстар; 

8.   Кəсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға келісім  үшін 

алынған табыстар; 

9.   Шығып қалған тіркелген активтер  құнының  ішкі  топтың  құн 

балансынан асып түсуінен алынатын табыстар; 

10. Кен орындарын игеру зардаптарын жою жөніндегі нақты шығыстар 

сомасынан кен орындарын игеру зардаптарьш жою қорына аударылған 

соманың асып түсуінен алынатын табыстар; 

11.  Ортақ үлестік меншіктен түсетін табысты бөлу кезінде алынатын 

табыстар; 

12. Бұрын негізсіз ұсталып, бюджеттен қайтарылған айыппұлдардан 

басқа, борышкерге салынған немесе ол мойындаған айьшпұлдар, өсімпұлдар 

жəне санкциялардың (ықпалшара) басқа да түрлері, егер бұрын осы сомалар 

шегеріліп тасталмаған болса; 

13. Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша алынған өтем-ақылар; 

14.  Өтеусіз алынған мүлік, орындалған жұмыстар, көрсетілген 

қызметтер; 
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15. Дивидендтер;  

16 Сыйақылар; 

17.  Оң бағамдык айырма сомасының теріс  бағамдық айырма 

сомасынан асып кетуі; 
18. ¥тыстар;  

19. Роялти; 

20. Əлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған 

табыстардың шығыстардан артығы қамтылады. 

1.  Тауарларды (жұмыс, қызмет көрсету) өткізуден түскен табыс. 
Қазақстан Республикасының трансферттік бағаларды  қолдану кезінде 

мемлекеттік бақылау жасау мəселелері жөніндегі  заңдарында  өзгеше 

көзделмесе. қосылған құн салығы  мен акцизді  қоспағанда, өткізілген 

тауарлардың, орындалған  жұмыстардың, көрсетілген  кызметтердің құны 

тауарларды (жұмыс, қызмет көрсету) өткізуден түскен табыс болып 

табылады. 

Тауарларды (жұмыс, қызмет  көрсету)  өткізуден  түскен табыс: 
•   тауарлар толық немесе ішінара  қайтарылған  кезде; 

•   мəміле шарттары өзгергенде; 

•   откізілген тауарлар (жұмыс, қызмет көрсету) үшін бағалар, өтемдер 

өзгерген кезінде; 

•   теңгемен төлеген кезде өткізілген тауарлардың (жұмыс, қызмет 

көрсету) құнындағы айырма алынған  жағдайларда  түзетілуге тиіс. 

Табысты түзету аталған  өзгерістер болған салық кезеңінің 

қорытындысы  бойынша жүргізіледі. 
2.  Үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды, сондай-ақ  амор-

тизациялауға  жатпайтын активтерді өткізу  кезіндегі құн өсімінен 

түсетін табыс. 
Құн өсімінен тұсетін табыс үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік 

қажеттіліктер үшін сатьш  алынған активтерді қоспағанда, амортизациялауға 

жатпайтын басқа да активтерді өткізу кезінде құрылады. 

Амортизациялауға  жатпайтын активтерге: 
•   жер учаскелері; 
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•   кұрылысы  аяқталмаған объектілер; 

•   орнатылмаған жабдық; 

•   салық төлеуші тауарларды өндіруде, жұмыстарды орындауда, 

қызметтер  көрсетуде пайдаланбайтын  негізгі  құралдар  мен  материалдық 

емес активтер; 

•   бағалы қағаздар; 

•   кез келген ұйымдық-кұқықтық нысандағы занды тұлғаға, 

консорциумдарға қатысу үлесі; 



•   Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 1 қаңтарға дейін 

қолданылған салық зандарына сəйкес бұрын толық құны  шегерімге 

жатқызылған негізгі кұралдар; 

•   инвестициялық салық преференциялары бойынша құны шегерімге 

жатқызылған, инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға берілген 

тіркелген  активтер  жатады. 

Өсім аталған активтерді сату құны мен олардың баланстық құнының 

арасындағы айырма ретінде анықталады. 

Активтер өткізілген айдың бірінші күнінде бухгалтерлік баланста 

көрсетілген құны олардың баланстық құны деп аталады. 

Кəсіпкерлік қызметте пайдаланылатын үйлерді, ғимараттарды, 

құрылыстарды өткізу кезінде құн өсімі өткізу құны мен салық есебінде 

айқындалатын қалдық құнның арасындағы айырма ретінде айқындалады. 

Бағалы кағаздарды өткізу кезіндегі құн  өсімі мыналар: 

•   борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, бағалы қағаздар бойынша 

— өткізу құны мен иемденіп  алу құны арасындағы оң айырма; 

•   борыштық  бағалы қағаздар бойынша - өткізу күніндегі дисконт 

амортизациясы жəне сыйлықақы ескертілген, өткізу құны мен иемденіп алу 

құны арасындағы купон есепке алынбаған оң айырма. 

3. Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстар. 

Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстарға жататындар: 

•   салық төлеушінің міндеттемелерін  оның кредиторының есептен 

шығаруы; 
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•   күмəнді деп танылған міндеттемелерді қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының заң актілерінде белгіленген талап кою мерзімінің өтуіне 

байланысты міндеттемелерді есептен шығару; 

•   сот шешімі бойынша міндеттемелерді есептен шығару. 

Міндеттемелерді есептен шығару нəтижесінде алынған табыс 

сомасы есептен шығарылған кредиторлық берешек сомасына тең болады. 

4.Күмəнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар.  

Иемденіп  алынған тауарлар  (жұмыс,   қызмет  көрсетулер) 

бойынша, сондай-ақ  қызметкерлерге есептелген табыстармен жəне жұмыс 

берушінің материалдык, əлеуметтік игіліктер немесе өзге де материалдық 

пайда түрінде берген табыстарын қоса алғанда, жұмыс беруші төлейтін 

ақшалай немесе заттай нысандағы кез келген табыстармен айқындалатын 

басқа да төлемдер бойынша туындаған жəне туындаған кезінен бастап үш 

жыл ішінде қанағаттандырылмаған міндеттемелер күмəнді деп аталады жəне 

кредиторлық берешек туындаған кезде қабылданған ставка бойынша 

бюджетпен  өзара есеп айырысуды қалпына келтіруге тиіс қосылған кұн 

салығын қоспағанда, салық төлеушінің жылдық жиынтық табысына 

қосылуға тиіс. 

 

 

 



5. Мүлікті жалға беруден түсетін табыс. 
Заңды тұлғалар қосымша салық салу объектілерін (мəселен, жылжы-

майтын мүліктер: ғимарат, қойма, гараждарды жəне жылжитын мүліктер) 

жалға беруден де табыс табады. 

6.  Банктер  жасаған  провизиялардың мөлшерін азайтудан түсетін 

табыстар. 

Борышкер банктің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын  ұйымның талабын орындаған кезде, бұрын  шегерімге 

жатқызылған провизиялар сомалары жасалған провизиялардың мөлшерін 

азайтудан түсетін табыстар деп аталады. Бұл ретте, борышкер орындаған 

талап сомасына барабар мөлшердегі провизиялар сомасы табысқа еңгізіледі. 
Сондай-ақ, цессия шартын жасасу жолымен жол беру туралы шарт, новация 

шарты, талап құқығын басқаға қайта беру негізінде жəне Қазақстан 

Республикасының зандарында көзделген өзге де негіз- 
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дерде борышкерге талаптар мөлшерін азайту кезінде бұрын  шегерімге 

жатқызылған провизиялар сомасы да табыстар деп танылады. Сонымен қатар 

талаптарды қайта сыныптау кезінде  бұрын  шегерімдерге  жатқызылған 

провизиялардың  азайтылған сомасы да табыстар деп танылады. 

7. Борышты талап етуді басқаға  беруден түсетін  табыстар. 

Салық толеушінің  негізгі борышты талап  етуі бойынша борышкер 

төлейтін сома, ол негізгі  борыштан тыс төлейтін соманы қоса жəне салық 

төлеушінің борышты иемденіп алу құны арасындағы оң  айырма түрінде 

айқындалатын  табыстары борышты талап  етуді  басқаға беруден түсетін 

табыстар деп аталады. 

8. Кəсіпкерлік  қызметті шектеуге немесе тоқтатуга келісім үшін 

алытан табыстар. 

9.  Шығып  қалған тіркелген активтер  құнының ішкі топтың  құн 

балансынан  асып түсуінен алынатын табыстар. 

Егер ішкі топтың шығып қалған тіркелген активтерінің құны салык 

кезеңінің басында ішкі топтың құн балансынан асып түссе, салық кезеңінде 

келіп түскен тіркелген активтер  құны есепке алына отырып, артық мөлшері 
жылдық жиынтық табысқа енгізілуге тиіс. Осы ішкі топтың  құн балансы 

салық кезеңінің аяғына қарай нөлге тең болады. 

10.   Кен орындарын игеру зардаптарын жою жөніндегі нақты 

шығыстар сомасынан кен орындарын игеру зардаптарын жою қорына 

аударылған  соманың асып түсуінен алынатын табыстар. 

Егер кен орындарын игеру зардаптарын жою жөніндегі нақты 

шығыстар аталған қорға жасалған аударымдардан төмен болса, айырма жер 

қойнауын пайдаланушының жылдық жиынтық табысына еңгізіледі. 
Егер жер қойнауын пайдаланушы тиісті мемлекеттік уəкілетті орган 

бекіткен кен орындарын игеру зардаптарын жою бағдарламасында кезделген 

кезеңде, кен орындарын игеру зардаптарын жою жөніндегі жұмысты 

жүргізбеген жағдайда, кен орындарын игеру зардаптарын жою қорына 



(резервтік қор) аударымдар сомалары олар жүргізілуге тиіс салық кезеңінің 

жылдық жиынтық табысына еңгізіледі. 
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11.  Ортақ үлестік меншіктен түсетін табысты бөлу  кезінде 
алынатын табыстар. 

Қатысу үлесі — жеке жəне заңды тұлғалардың бірлесіп  құрайтын 

ұйымдарға, консорциумдарға, акционерлік коғамдарды коспағанда, мұлкімен 

қатысу үлесі. 
12. Бүрын негізсіз  ұсталып, бюджеттен  қайтарылған айып-

пұлдардан басқа, борышкерге салынган немесе ол мойындаган 

айыппұлдар, өсімпұлдар жəне санкциялардың  басқа да түрлері, егер 

бұрын осы сомалар шегеріліп тасталмаған болса. 

13. Бұрын жасалган шегерімдер бопынша алынган өтемдер. 
Бұрын жасалған шегерімдер бойынша алынған өтем түрінде 

алынған кірістерге: 

•   бұрын   шегерімдерге   жатқызылған   жəне   кейінгі   салық 

кезеңдерінде өтелген күмəнді деп танылған талаптардың сомалары; 

•   мемлекеттік бюджет қаражатынан шығындарды (шығыстарды) 

жабуға арнап алынған сомалар; 

•   бұрын шегерімдерге жатқызылған шығыстарды (залалдарды) өтеу 

бойынша алынған басқа да өтемдер жатады. 

Алынған өтем ол өтелген салық кезеңінің табысы болып табылады. 

Сақтандыру  ұйымының сақтанушыға жинақтаушы емес сақтандыру 

шартының  əрекеті аяқталғаннан кейін немесе оны мерзімінен бұрын 

тоқтатқан жағдайда, кайтаруға тиіс жəне  сақтанушы бұрын шегерімге 

жатқызған сақтандыру сыйақыларының сомалары олар сақтанушыға 

қайтарылған есепті салық кезеңінің жылдық жиынтық табысына 

жатқызылады, сақтандыру ұйымы уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген 

тəртіп пен нысанда өзінің тіркелген жері бойынша салық органдарын кірістің 

пайда болуы туралы міндетті түрде хабардар етеді. 
14.  Өтеусіз алынган мүлік. 

Өтеусіз алынган мүлік - салық төлеушінің өтеусіз алған кез келген 

мүлкі, сондай-ақ орындаған жұмыстары мен көрсеткен қызметгері. 
Салық төлеуші өтеусіз алған кезкелген мүлік, сондай-ақ жұмыстар мен 

қызмет көрсетулер оның табысы болып табылады. 
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Мыналар: 

•   жарғылық капиталға салым ретінде алынған мүлік; 

•   мемлекеттік бюджет каражатынан алынған субсидиялар табыс 

ретінде қаралмайды. 

15. Дивиденд. 

Дивидендтер - акциялар бойынша төленуге тиісті табыс; занды тұлға өз 

қатысушылары, кұрылтайшылары арасында бөлетін таза табыстың бір бөлігі; 
заңды  тұлғаны тарату кезінде, сондай-ак құрылтайшының, қатысушының 

занды тұлғаға қатысу үлесін алып қойған кезде, құрылтайшының, 



қатысушының жарғылык капиталға салым ретінде енгізген мүлкін 

қоспағанда, мүлікті бөлуден түсетін табыстар. 

16.  Сыйақы. 

Сыйақы - несиелер үшін; қаржы лизингі бойынша немесе сенімгерлік 

басқаруға берілген мүлік үшін; депозиттер бойынша; жинақтаушы 

сақтандыру шарттары бойынша; борыштық бағалы қағаздар бойынша 

төлемдер - дисконт не купон. 

17.  Оң  бағамдық  айырма сомасының теріс багамдыц айырма 

сомасынан асып кетуі. 
Бағамдық   айырма (оң, теріс) — шетелдік валютамен жасалған 

операциялар бойынша пайда болатын айырма. 

Бұл  айырма бухгалтерлік есепте ұлттық валютамен жасалған 

операцияны көрсету нəтижесінде операция жасалған күн мен осы операция 

бойынша есеп айырысқан күн арасында пайда болады. 

18.   Ұтыстар. 

Ұтыстар - конкурстарда, жарыстарда, фестивальдарда, лотереялар 

бойынша, салымдар мен борыштық бағалы қағаздар бойынша ойындарды 

қоса алғанда, ұтыс ойындары бойынша салық төлеушілер алатын заттай жəне 

ақшалай түрдегі табыстардың кез келген түрлері. 
19. Роялти. 

Роялти — мынадай құқықтар үшін төленеді: 
• біріншіден, пайдалы қазбаларды өндіру жəне техногендік құралым-

дарды қайта өндеу процесінде жер қойнауын пайдалану құқығы үшін; 
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•   екіншіден, авторлық құкықтарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді, 
патенттерді, сызбаларды, модельдерді, тауар белгілерін басқа да осыған 

ұқсас құқық түрлерін пайдаланғаны пайдалану құқығы үшін; өнеркəсіп, 

сауда немесе  ғылыми-зертгеу жабдықтарын пайдаланғаны немесе пайдалану 

құқығы үшін; "ноу-хауды" пайдаланғаны үшін; кинофильмдерді, 
бейнефильмдерді, дыбыс жазу немесе өзге де жазу құралдарын пайдаланғаны 

немесе пайдалану құқығы үшін төленетін төлем. Бербоут-чартер немесе 

димайз-чартер шарттары бойынша жалға алынатын теңіз жəне  əуе кемелері 
өнеркəсіптік жабдыққа жатады. 

20. Əлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған 

табыстардың шыгыстардан артығы да табыс болып саналады. 

1995 жылы 24 сəуірдегі «Салықтар  жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығына сəйкес жылдық жиынтық табысқа табыстың барлық түрлері, 
оның  ішінде: 

1) еңбекақы төлеу түрінде алынған табыс; 

2) кəсіпкерлік қызметтен алынған табыс; 

3) жеке тұлғалардың мүліктік табысы деп үш топқа топтаған.  

1.  Еңбекақы  төлеу түрінде  алынған табыстарға  жеке 
тұлганы жалдау жөніндегі жұмыстан алынған табыстар жатады. 

Сондай-ақ: 



•   қызметкерлерге көрсетілген қызметтердің немесе сатылған 

тауарлардың  қүны  мен  осы  қызметтердің  не   болмаса тауарлардың сатып 

алу бағасы немесе олардың өзіндік қүны арасындағы теріс айырма; 

•   жұмыс берушінің өз қызметкерлерінің қызметіне қатыссыз 

шығындарын өтеу шығыстары; 

•   жұмыс  берушінің шешімі  бойынша қызметкердің  оған борышының 

немесе оның алдындағы міндеттемесінің сомасын шығарып тастау; 

•   жұмыс   берушінің   өз   қызметкерлерінің   өмірін   немесе 

денсаулығын   ерікті   сақтандыру   жөніндегі   жарналарды төлеуге 

жүмсалған шығындары; 

 87 

•   жеке тұлғадан ұстап қалуға жататын табыс салығы есебіне жұмыс 

берушінің төлеген сомасы; 

•   өз қызметкерлерінің тікелей немесе жанама табысы болып 

табылатын жұмыс берушінің  басқа да шығыстары кіреді. 
2. Кəсіпкерлік  қызметтен түскен табыстарга: 

1) өнімді (жұмыс, қызмет) өткізуден түскен табыс; 

2)  үйлерді, ғимараттарды, сондай-ақ амортизациялауға жатпайтын 

активтерді, олардың құнын инфлияцияға орай түзетуді ескере отырып сату 

кезіндегі құнының өсімінен түскен табыс; 

3) сату операцияларынан тыс табыстар, оның ішінде: 

•   пайыздар бойынша табыстар; 

•   дивидендтер; 

•   тегін алынған мүлік пен ақша қаражаты; 

•   мүлікті жалға беруден түскен табыс; 

•   роялти; 

•   мемлекеттік бюджеттен алынған жəрдемақыларды  қоспағанда занды 

тұлғалар алған жəрдемақылар; 

•   кəсіпкерлік қызметті шектеуге немесе кəсіпорынды жабуға келісім 

бергені үшін алынған табыстар; 

•   банк жəне сақтандыру ұйымдарының резервтік қорларының 

мөлшерін азайтудан түскен табыстар; 

•   қарызды жабудан түскен табыстар; 

•   негізгі құрал-жабдықтарды сатудан түскен табыстар; 

•   амортизациялық аударымдар жəне негізгі құрал-жабдықтар бойынша 

шегерістер жасау. 

3. Жеке тұлғалардың мүліктік табыстарына: 

•   салық төлеушінің тұрақты тұрғын-жайы болып табылмайтын 

жылжымайтын мүлікті; 
•   бағалы қағаздарды, занды тұлғаға қатысу үлесі мен басқа да 

материалдық емес активтерді; 
•   шетел валютасын; 

•   асыл тастар мен бағалы металдарды, олардан жасалған зергерлік 

бүйымдарды жəне асыл тастары мен бағалы  металдары бар басқа да 

заттарды, сондай-ақ өнер шығармалары мен 
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антиквариат дүниелерді, олардың құнын инфляцияға орай түзету  еңгізуді 
ескере отырып, сатудан алынган құнының  өсімі жатады. 

Ал, енді  жылдық  жиынтық табысқа  түзету  жасайық  (1995 жылы 

24 сəуір). 

Салық төлеушілердің  жылдық жиынтық табысынан: 

•   Қазақстан Республикасындағы төлем көзінен бұрын салық салынған,  

Қазақстан  Республикасының  резидент  заңды тұлғасынан алынған 

дивидендтер; 

•   эмитент өз акцияларын орналастыру кезінде алған олардың құнының 

номиналдық құнынан асып  кетуі жəне эмитенттің өз акцияларын өткізуі 
кезіндегі кұн өсімі; 

•   қор биржасының «А» жəне «В» ресми тізімдерінде өткізу күнінде 

тұрған акциялар мен облигацияларды өткізу кезінде құн өсімінен алынған 

табыс; 

•   мемлекеттік бағалы қағаздармен жəне агенттік облигацияларымен 

жасалған операциялардан түскен табыстар; 

•   табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған   

ретте   ізгілік   көмек   түрінде   алынған   жəне мақсатты түрде 

пайдаланылған мүліктің құны; 

•   Республикалық мемлекеттік  кəсіпорынның Қазақстан Рес-

публикасы Үкіметінің шешімі негізінде мемлекеттік органнан немесе 

республикалық мемлекеттік кəсіпорыннан өтеусіз негізде алған негізгі құрал-

жабдықтарының құны; 

•   Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы 

заңдарына сəйкес алынған жəне жеке зейнетақы шоттарына жіберілген 

инвестициялық табыстар; 

•   Қазақстан Республикасының міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы 

заңдарына сəйкес алынған жəне мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорының  

активтерін ұлғайтуға жіберілген инвестициялық табыстар алып тасталуға 

тиіс. 

Активтерді бағалаудың салық төлеуші осының алдындағы салық 

кезеңінде қолданған əдісінен өзге де əдіске ауысқан кезде салық төлеушінің 

жылдық жиынтық табысы бағалаудың жаңа  əдісін қолдану нəтижесінде 

алынған оң айырма сомасына  ұлғайтылуға  жəне теріс айырма сомасына 

азайтылады. 
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Активтерді бағалаудың өзге əдісіне ауысуды салық төлеуші салық 

органына жазбаша хабарлап, салық кезеңінің басынан бастап жүргізеді. 
Шегерімдер 

Салық төлеушінің жылдық жиынтық табыс алуымен байланысты 

шығыстары салық салынатын табысты анықтау кезінде шегеріледі жəне бұл 

шегерім деп аталады. 

Шегерімдерді жылдық жиынтық табысты алуға байланысты 

шығыстарды растайтын құжаттары болған кезде салық төлеуші 



жүргізеді. 
Бұл шығыстар болашақтағы кезеңдердің шығыстарын қоспағанда, олар 

нақты жүргізілген салық кезеңінде шегерілуге жатады. Болашақтағы 

кезеңдердің  шығыстары қай салық кезеңіне қатысты болса, сол кезеңде 

шегеріледі. 
Табиғи монополистер шеккен залалдар Қазақстан Республикасының 

заңдарында  белгіленген  нормалар  шегінде  шегерілуге   жатады. 

Егер шығыстардың бірнеше баптарында белгілі бір шығындар 

көзделсе, салық салынатын кірісті есептеу кезінде көрсетілген шығындар тек 

бір рет шегеріледі. 
Мемлекеттік бюджетке енгізілуге тиістілерін қоспағанда, жылдық 

жиынтық табыс табуға байланысты салынған немесе таңылған айыппұлдар, 

өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы шегеріп тасталады. 

Шегерімге жататындар: 

1.   Қызмет бабындағы іссапарлар кезіндегі жəне өкілдік шығыстар 

бойынша өтемдер сомаларын шегеру; 

2.   Сыйақы бойынша шегерімдер; 

3.   Төленген күмəнді  міндеттемелер бойынша шегерімдер; 

4.  Күмəнді талаптар бойынша шегерімдер; 

5.  Резервтік қорларға аударымдар бойынша шегерімдер; 

6.  Ғылыми-зерттеу, жобалау, іздену жəне тəжірибе-конструкторлық 

жұмыстарға жұмсалатын шығыстар бойынша шегерімдер; 

7.  Сақтандыру сыйлықақылары бойьшша шығыстарды шегеру; 

8.  Əлеуметтік төлемдерге жұмсалған шығыстарды шегеру; 
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9. Табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге жəне оларды өндіруге 

əзірлік  жұмыстарына  жұмсалған  шығыстар  бойынша шегерімдер жəне жер 

қойнауын пайдаланушылардың басқа да шегерімдері; 
10.Теріс бағамдық айырма бойынша шегерімдер;  

11 .Салықтар шегерімі. 
1. Қызмет бабындағы іссапарлар кезіндегі жəне өкілдік шығыстар 

бойынша өтемдер сомаларын шегеру. 
Қызметтік іссапарлар кезіндегі шегерімге жататын өтемдерге: 
1) бронь үшін шығыстар ақысын қоса алғанда, іссапарға баратын жерге 

жетуге жəне қайтуға нақты шыққан шығыстар; 

2) бронь үшін шығыстар ақысын қоса алғанда, тұрғьш үй-жайды 

жалдауға нақты шыққан шығыстар; 

3) Қазақстан Республикасының шегінде іссапарда болған уақытында 

тəулігіне екі айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде төленетін 

тəуліктік ақы; 

4) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде іссапарда болған 

кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген нормалар шегінде 

төленетін тəуліктік ақы жатады. 

Салық  төлеушінің өзара ынтымақтастың  орнату немесе оны қолдау 
мақсатындағы  өкілдік шығыстарға  жататындар: 



•   адамдарды қабылдау жəне оларға қызмет көрсету; 

•   акционерлер жиналысын жəне директорлар кеңесін өткізу; 

•   тексеру комиссиясының отырысына келген қатысушыларды 

қабылдауға жəне оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығыстары; 

•   аталған адамдарды ресми қабылдауды өткізу; 

•   оларды көлікпен қамтамасыз ету; 

•   келіссез кезінде дəмхана (фуршет) қызметін көрсету; 

•   ұйым штатында тұрмайтын аудармашылардың қызметіне ақы төлеу 

жөніндегі шығыстар. 

Өкілдік шығыстарға  жатпайтындар: 

•   банкеттерді  өткізу шығыстары; 

•   бос уақытта ойын-сауық жасауға кеткен шығыстар; 

•   демалыстар  ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар. 
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Бұл аталған шығыстар шегерімге жатпайды.  

Өкілдік шығыстар Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

нормалар шетінде шегерімге жатқызылады.  

2. Сыйақы  бойынша шегерімдер.  

Мыналар  сыйақылар бойынша шегерімдерге жатады: 

1) құрылысқа алынған жəне құрылыс кезеңінде төленетін несиелер 

бойынша сыйақыны коспағанда, алынған несиелер бойынша, оның ішінде 

қаржы лизингі түріндегі сыйақы: 

2) борыштық бағалы қағаздар иесіне оларды шығару жəне орналас-

тыру шарттарына сəйкес эмитент төлейтін дисконт не купон (дисконтты не 

сыйлықақыларды есепке ала отырып); 

3) салымдар (депозиттер) бойынша сыйақы.  

Сыйақы бойынша шегерімдер мынадай мөлшерлерде: 

•   салық кезеңі үшін салық төлеушінің резидентке төлейтін сыйақы 

сомасы; 

•   қосу; 

•   меншікті капиталдың орташа жылдық сомасы міндеттемелердің 

орташа жылдық сомасына қатынасының, шекгі коэффициент жəне салық 

кезеңі үшін салық төлеушінің резидент емеске төлейтін салык сомасының 

көбейтіндісі ретінде есептелетін сома шегінде жүргізіледі. 
Аталган қосу мақсаттары үшін: 

•   меншікті капиталдың орташа жылдық сомасы міндеттемелердің 

орташа жылдық  сомасына  есепті  салық  кезеңінің  əрбір айының соңындағы 

меншікті капиталдың сомаларының орташа арифметикалық шамасына тең; 

•   міндеттемелердің орташа жылдық сомасы есепті салық кезенінің 

əрбір  айының ішінде  олар  бойынша сыйақы төленетін міңдеттемелердің ең 

жоғары сомасының орташа арифметикалық шамасына тең; 

•   қаржы ұйымдары үшін шекті коэффициент - 7-ге тең, өзге занды 

тұлгалар үшін - 4-ке тең. 

3. Төленген күмəнді міндеттемелер  бойынша шегерімдер. 



Егер салық толеуші бұрын табыс деп танылған күмəнді міндет-

темелерді  несие берушіге төлеген жағдайда, жүргізілген  төлемнің 

шамасында  шегерім жасауға жол беріледі. 
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Мұндай шегерім төлем жасалған салық кезеңінде табыстарға 

жатқызылған  шама  шегінде жүргізіледі. 
4.Күмəнді талаптар бойынша шегерімдер.  

Күмəнді  талаптар дегеніміз: 
•   біріншіден, Қазақстан Республикасының резидент занды тұлғалары 

мен жеке  кəсіпкерлеріне, сондай-ақ тұрақты мекеме арқылы Қазақстан 

Республикасында қызметті жүзеге асыратын резидент емес занды тұлғаларға 

тауарлар өткізу, жұмыстарды   орындау,   қызметтер   көрсегу   нəтижесінде 

туындаған жəне туындаған кезден бастап  үш жыл ішінде қанағаттанды-

рылмаған талаптар; 

•   екіншіден, өткізілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген 

қызметтер бойынша туындаған жəне салық төлеуші-дебиторды  Қазақстан 

Республикасының  заңдарына  сəйкес банкрот деп тануға байланысты 

қанағаттандырылмаған талаптар. 

Салық кодексіне сəйкес күмəнді деп танылған талаптар шегерімге 

жатады. 

Салық төлеушінің күмəнді талаптарды шегерімге жатқызуы мына 

шарттарды сақтағанда ғана жүзеге асырылады: 

1) шегерімге жатқызған кезде, олар бухгалтерлік есепте көрсетілген 

жағдайда; 

2)  белгіленген тəртіппен ресімделген мына құжаттар: шот-фактуралар; 

салық төлеушінің тіркелген жері бойынша салық органының осы 

шығыстарды шегерімге жатқызу туралы жазбаша хабарламасы болған 

жағдайда жүргізіледі. 
Дебитор банкрот деп танылған жағдайда, жоғарыда көрсетілген 

құжаттардан басқа, дебиторды банкрот деп тану туралы сот шешімі мен оны 

Мемлекеттік тіркелімнен шығару туралы  əділет органдарының шешімін 

қосымша тапсыру қажет. 

Салық төлеуші жоғарыда аталған жағдайлар сақталған кезде, салық 

төлеуші-дебитор банкрот деп танылған салық кезеңінің қорытындылары 

бойынша күмəнді талаптың сомасын шегерімге жатқызуға құқылы. 

5.Резервтік қорларга аударымдар бойынша шегерімдер. 

 Өзінің қызметін зандарға сəйкес жасалған келісімшарт негізінде 

жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы кен орнында 
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жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың аяқталуына байланысты 

сол кен орнын игеру салдарын жою қорына (резервтік қорға) аударымдар 

сомаларын шегерімге жатқызады. 

Кен орындарын игеру салдарын жою қорына аударымдардың мөлшері 
мен тəртібі жер қойнауын пайдалану келісімшартымен белгіленеді. 



Аффилирленген (қосылма) тұлғалардың пайдасына аффилирленген 

емес тұлғалардын міндеттемелері бойынша үшінші тұлғаларға берілген 

(несиелік серіктестіктердің активтері мен шарттық міндеттемелерінен басқа) 

активтер мен шарттык  міндеттемелерді қоспағанда, банктер мен банк 

операцияларының жекелеген түрлерін  жүзеге асыратын  ұйымдар төмендегі 
күмəнді жəне үмітсіз активтерге, шартты міндеттемелерге: 

•   басқа банктерде орналастырылған корреспонденттік шоттардағы 

қалдықтарды қоса депозиттерге; 

•   басқа банктер мен клиенттерге берген несиелерге (қаржы лизингін 

қоспағанда); 

•   құжаттамалық  есептер  мен  кепілдіктер  бойынша дебиторлық 

берешекке; 

•   шығарылған немесе кепілдіктермен расталған  өтелмеген 

аккредитивтер  бойынша шартты міндеттемелерге  қарсы провизиялар 

(резервтер) жасау жөніндегі  шығыстар сомасын  шегеруге құқығы бар. 

Активтер мен шартты міндеттемелерді күмəнді жəне үмітсіз санатқа 

жатқызу тəртібін уəкілетті  мемлекеттік органмен келісе отырып, Қазақстан 

Республикасының ¥лттық банкі анықтайды. 

Осы аталғандардың  мақсаттары үшін: 

1)  банктің жəне Қазақстан Республикасының  заң актілеріне сəйкес 

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын  ұйымның 

аффилирленген тұлғасы; 

2) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес банкпен ерекше 

қатынастармен байланысты тұлға; 

3) бірінші жəне екіншіде аталған адамдардың жұбайы; 

4) бірінші, екінші жəне үшіншіде аталған адамдар ірі қатысушы жəне 

бірінші басшы болып табылатын занды түлға; 
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5) ірі қатысушы жəне бірінші басшы, бірінші, екінші жəне үшіншіде 

аталған адамдардың жакын туысы, жұбайы болып табылатын адам 

аффилирленген тұлға болып танылады. 

Жоғарыда көзделген шегерімдерді қоспағанда, резервтік қорларға 

аударымдар бойынша шегерімдер жасалмайды. 

6.  Ғылыми-зерттеу, жобалау, іздену  жəне  тəжірибе-конструк-

торлық  жұмыстарға  жұмсалатын  шығыстар  бойынша шегерімдер. 

Негізгі құралдарды сатып алуға, оларды орнатуға жұмсалатын 

шығыстарды жəне күрделі сипаттағы басқа да шығындарды қоспағанда, 

табыс алуға байланысты ғылыми-зертгеу, жобалау, іздену жəне тəжірибе-

конструкторлық жұмыстарына жұмсалатын шығыстар шегерімге жатады. 

Жобалау-сметалық құжаттама, орындалған жұмыстар актісі жəне тиісті 
ғылыми-зертгеу, жобалау, іздену жəне тəжірибе-конструкторлык жұмыстары 

жүргізілгенін растайтын  басқа да құжаттар  осындай шығыстарды шегерімге 

жатқызу үшш негіз бола алады. 

7.   Сақтандыру  сыйлықақылары  бойынша  шығыстарды шегеру. 



Жинақтаушы сақтандыру  шарттары бойынша сақтандыру сыйлықта-

рын қоспағанда, сақтанушының сақтандыру шарттары бойынша төленуге 

тиісті (төленген) сақтандыру сыйлықтары сақтандыру қызметін реттеу жəне 

қадағалау жөніндегі уəкілетті  орган Қазақстан Республикасының  Қаржы 

министрлігімен келісе отырып, белгілеген  шектерде сақтандыру сыныптары 

бойынша шегеріледі. 
Жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) ұжымдық кепілдендіру 

(сақтандыру) жүйесіне қатысушы банктер жеке тұлғалардың салымдарын 

кепілдендіруге (сақтандыруға) байланысты аударылған міндетті күнтізбелік, 

қосымша жəне төтенше жарналарының сомаларын шегерімге жатқызуға 

құқылы. 

8.Əлеуметтік  төлемдерге  жұмсалған  шығыстарды  шегеру.  
Бұл шегерімге  Қазақстан Республикасының  заңдарында 

аиқындалатын мөлшерде: 
•  кызметкерлердің уақытша еңбекке жарамсыздығына ақы төлеуге 

есептелген 
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•   жүктілігіне жəне босануына байланысты демалысына ақы төлеуге 

есептелген: 

•   өзінің еңбек (қызмет) міндеттерін орындауы кезінде мертігуіне 

немесе денсаулығының өзге де зақымдануына байланысты қызметкерге 

(бұрьыңғы  қызметкерге) келтірілген зиянды өтеуге бағытталған; 

•   мемлекеттік əлеуметтік  сақтандыру қорына  əлеуметтік ауда-рымдар 

бойынша есептелген шығыстары жатады. 

Салық төлеушінің зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар 

бойынша ерікті кəсіптік зейнетақы жарналары есебінен төленген ерікті 
кəсіптік зейнетақы жарналары Қазакстан Республикасынын зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы заңдарында белгіленген мөлшерде шегерімге жатады. 

9. Табиғи  ресурстарды  геологиялық   зерттеуге  жəне оларды 

өндіруге  əзірлік жұмыстарына  жұмсалған  шығыстар  бойынша шеге-
рімдер  жəне  жер  қойнауын пайдаланушылардың баска да шегерімдері. 

Бағалау жəне абаттандыру кезеңінде пайдалы қазбаларды геологиялық 

зерттеуге, барлауға жəне  оларды өндіруге əзірлік жұмыстарын жүргізуге жер 

қойнауын пайдаланушы жұмсаған шығыстар, жалпы  əкімшілік шығыстар, 

төленген қол қойылатын бонус пен коммерциялық табу бонусының сомалары 

жеке топты  кұрап, жер койнауын пайдаланушының қалауы бойынша 

айқындалады, бірақ 25 пайыз мөлшеріндегі амортизация-ның шекті 
нормасынан аспайтьш нормалар бойынша пайдалы қазбаларды өндіру 

басталған кезден бергі амортизациялық аударымдар түрінде жылдық 

жиынтық табыстан шегеріп тасталады. 

Жеке топ құрылғаннан кейін болған осындай шығыстар оның 

ұлғаюына жатқызылады. 

Осы шығыстар табиғи ресурстарға геологиялық зерттеу жəне оларды 

өндіруге əзірлік жұмыстарын жүргізу кезеңінде жасалған келісімшарт 

шеңберінде жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдаланушының  қызметі 



бойынша алған табыстар сомасына оларды азайту жолымен түзетуге жатады, 

оған: 

1) пайдалы қазбаларды өткізу кезінде алынған табыстар; 
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2) жылдық жиынтық табысты түзетуге байланысты алып тасталуға тиіс 

табыстар қосылмайды. 

Осы белгіленген тəртіп табиғи ресурстарды геологиялық зерттеу, игеру 

немесе пайдалану құқығын иеленуге байланысты салық төлеушінің 

материалдық емес активтерге жұмсаған шығыстарына да қолданылады. 

Жер қойнауын пайдаланушының қазақстандық кадрларды оқытуға 

жəне аймақтардың əлеуметтік саласын дамытуға нақты жұмсаған шығыстары 

жер  қойнауын пайдалану келісімшарттарында белгіленген сомалар шегінде 

шегерімге жатады. 

10.  Теріс багамдық айырма бойынша шегерімдер. 

Теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдык айырма сомасынан 

асып кетуінен жасалатын шегерімге — теріс бағамдық айырманың сомасы оң 

бағамдық айырманың сомасынан асып кеткен жағдайда, асып кету сомасы 

жатқызылады. 

11.  Салықтар  шегерімі. 
Есептелген шектерде мемлекеттік бюджетке төленген салықтар 

шегерімге жатады, оларға: 

1)   жылдық жиынтық табыс   анықталғанға  дейін  есептен 

шығарылатын салықтар; 

2)  Қазақстан Республикасының аумағы мен басқа мемлекеттерде 

төленген корпорациялық табыс салығы мен табыс салығы; 

3) үстеме пайдаға салынатын салык қосылмайды. 

Өткен салық кезеңі үшін ағымдағы салық кезеңінде төленген салықтар 

төлем жүргізілген салық кезеңінде шегерімге жатады. 

Шегерімге жатпайтын шығыстар. 

Мына аталған шығыстар шегерімге жатпайды: 

і) жылдық жиынтық табыс алуға байланысты емес шығыстар; 

2) құрылысқа жəне тіркелген активтерді иемденіп алуға жұмсалған 

шығыстар мен күрделі сипаттағы басқа да шығыстар; 

3) мемлекеттік бюджетке енгізуге жататьш (енгізілген) айыппұлдар мен 

өсімпұлдар; 

4)  шегерімдерге жатқызудың Салық кодексінде белгіленген 

нормасынан асып түсетін жылдық жиынтық табыс алуға байланысты 

шығыстар; 
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5)  Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде 

белгіленген нормадан артық төленуге тиіс (төленген) бюджетке төленетін 

басқа да міндетгі телемдер сомасы; 

6) кəсіпкерлік  қызметте  пайдаланылмайтын объектілерді  салу, 

пайдалану мен күтіп -ұстау жөніндегі шығыстар; 



7) салық төлеушінің өтеусіз негізде берген мүлкінің, орындаған 

жұмыстарының, көрсеткен кызметтерінің  құны; 

8) қызметін өнімді бөлу жөніндегі келісімшарт бойынша жүзеге 

асыратын жер қойнауын пайдаланушы қосымша төлеген төлем сомасы. 

Тіркелген актиешер бойынша шегерімдер. 

Тіркелген активтер - жер қойнауын пайдаланушы коммерциялық 

табудан кейін  өндіру басталған кезге дейін пайдалануға енгізетін  жəне 

салық салу мақсатында ескерілетін негізгі құралдар мен материалдық емес 

активтерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу 

жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасына, сондай-ақ бухгалтерлік 

есепке алу стандарттарына сəйкес салық төлеушінің  бухгалтерлік 

балансында  ескерілетін  жəне жылдық жиынтық табыс алу үшін 

пайдаланылатын негізгі құралдар  мен материалдық емес активтер. 

Материалдық  емес активтер — жылдық жиынтық табыс алу үшін  

ұзақ мерзімді (бір жылдан артық) кезең  ішінде  пайдаланылатын 

материалдық емес объектілер. 

Негізгі құралдар — қызмет ету мерзімі  бір жылдан асатын 

материалдық активтер. 

Негізгі  құралдардың  бастапқы құнына оларды сатып алу, өндіру, салу, 

монтаждау жəне орнату жөніндегі шығындар, сондай-ақ салық төлеушінің 

шегерімге құқығы бар шығындардан басқа, олардын  құлын  арттыратын 

басқа да шығындар енгізіледі. 
Қатысушылар, құрылтайшылар негізгі құралдарды жарғылық 

капиталға өздерінің салымы ретінде енгізген кезде Қазақстан 

Республикасының азаматтық зандарына сəйкес айқындалатын құн  осы 

құралдардың бастапқы  құны болып табылады. 

Негізгі құралдарды өтеусіз алған кезде бастапқы құн  аталған қү-

ралдарды қабылдау-беру актісінің деректері бойынша, бірақ олардың 

нарыктық кұнынан асырмай белгіленеді. 
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Құрылысқа алынған жəне құрылыс жүргізу кезеңінде төленетін 

(төленуге тиіс) несиелер үшін сыйақы құрылыс объектісінің құнына 

енгізіледі. 
Қатысушылардың, құрылтайшылардың шығындарын қоса алғанда, 

материалдық емес активтерді сатып алу жөніндегі шығындар олардың 

бастапқы құны больш табылады. 

Тіркелеген активтер бойынша амортизациялық  аударымдарды 

есептеу. 
Тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдарды есептеу 

амортизациялық ішкі топтар бойынша жүргізіледі. Амортизациялауға 

жатпайтын тіркелген активтерге: 

1)жер; 

2) өнім беретін мал; 

3) мұражай құндылықтары; 

4) сəулет жəне өнер ескерткіштері; 



5) жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары, жаға-жолдар, 

бульварлар, скверлер; 

6) аяқталмаған күрделі құрылыс; 

7) фильм қорына жататын объектілер; 

8) Қазақстан Республикасы 2000 жылдың 1 қаңтарына дейін 

қолданьшған салық заңдарына сəйкес бұрын құны толығымен шегеруге 

жатқызылған негізгі құралдар; 

9) инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға берілген тіркелген 

активтер жатады. 

Əрбір ішкі топ бойынша амортизациялық аударымдар салық кезеңінің 

соңында ішкі топтың құн балансына амортизация нормаларын белгіленген 

шектен асырмай, қолдану жолымен есептеледі. 
Салық төлеуші таратылған немесе қайта ұйымдастырылған жағдайда, 

амортизациялық аударымдар салық кезеңіндегі қызмет кезеңіне сəйкес 

түзетіледі. 
Үйлер, құрылыстар мен ғимараттар бойынша амортизациялық 

аударымдар əрбір объект бойынша жеке-жеке белгіленеді. 
Амортизациялық  ішкі топтардың құн балансын анықтау. 
Əрбір амортизациялық ішкі топ бойынша салық кезеңінің басында ішкі 

топтың құн балансы деп аталатын қорытынды сомалар анықталады. 
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Салық кезеңінің соңындағы ішкі топтың құн балансы: 

•   өткен салық кезеңінде есептелген амортизациялық аударымдар 

сомасына азайтьылған, сондай-ақ жасалатын түзетулер ескерілген өткен 

салық кезеңінің соңындағы ішкі топтың құн балансы ретінде анықталатын 

салық кезеңінің басындағы ішкі топтың құн балансы; 

•   қосу; 

•   белгіленген құн бойынша салық кезеңінде келіп түскен тір- 

келген активтер; 

•   алу; 

•   белгіленген құн бойынша салық кезеңінде шығып қалған тіркелген 

активтер ретінде анықталады. 

2006 жылғы I қаңтарға дейін қолданыста болған, Қазақстан Республи-

касының салық заңнамасына сəйкес айқындалған, ішкі топтардың 2006 

жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша құн балансы 2005 жылы амортизация-

ның қосарлы нормасы қолданылған тіркелген активтер ескеріле отырып, 3.1-

кестеде айқындалған топтар бойынша уəкілетті мемлекеітік орган белгілеген 

тəртіппен бөлінеді. 
Тіркелген активтердің келіп түсуі жəне шыгып   қалуы. 

Сатып алу, оның шіінде қаржы лизингі шарты бойынша лизинг 

алушының сатып алуы, құрылыс салуы, жарғылық капиталға салым  ретінде 

өтеусіз алуы кезінде келіп тұскен тіркелген активтердің айқыңдалатын  құны 

бойынша мынадай тəртіппен  еске алынады: 

•   I топ бойынша - тиісті ішкі топтың құн балансын құрайды; 

•   П, Ш, IV топтар  бойынша-топтың  құн балансына еңгізіледі.  



Шығып  қалатын  тіркелген активтер ішкі топтардың құн балансын: 

•   өткізу, қаржы лизингіне беру кезінде - өткізу құнына; 

•   жарғылық капиталға салым ретінде берген кезде—жоғарыда аталып 

өткен анықталатын құн бойынша; 

•   тіркелген активтер сақтандырылған жағдайда олар есептен 

шығарылған, жоғалған, жойылған, бүлінген, ысырап болған кезде 

сақтандыру ұйымы сақтанушыға сақтандыру шартына сəйкес төлейтін 

сақтандыру төлемінің сомасын негізге ала отырып, анықталатын құн 

бойынша; 

•   өтеусіз беру кезінде — баланстық құны бойынша кемітеді. 
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Егер тіркелген активтің бір бөлігі ғана өткізілсе, сату кезеңінде 

тіркелген активтін құны қалған жəне өткізілген бөліктің арасында бөлінеді. 
Амортизацияға жататын тіркелген активтер амортизцияның мынадай 

шекті нормаларымен топтарға жəне ішкі топтарға бөлінеді: 
 

3.1. Тіркелген активтер амортизациясынын шекті нормалары 

 

Топ 

№ 

           Тіркелген активтердің  атауы Амортизацияның 

шекті нормасы 

I Үйлер, кұрылыстар (мұнай, газ ұңғымалары 

мен беріліс кұрылғыларын  қоспағанда 

10 

II Мұнай-газ өндіру машиналары мен жабдык-

тарын коспағанда, машиналар  мен жабдык 

25 

III Кеңсе машиналары мен компьютерлер 40 

IV Басқа топтарға қосылмаған  тіркелген  ак-

тивтер 

15 

 

Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет пайдалануға 

енгізілген тіркелген активтер бойынша салық төлеуші кемінде үш жылдың 

жиынтық табысын алу мақсатында осы тіркелген активтерді пайдаланған 

жағдайда, пайдаланудың бірінші салық кезеңінде амортизациялық 

аудырымдарды амортизацияның қосарлы нормалары бойынша есептеуге 

құқылы. Осы тіркелген активтер пайдаланудың бірінші салық кезеңінде 

топтың құн балансынан бөлек есепке алынады. Келесі салық кезеңінде осы 

тіркелген активтер тиісті топтың құн балансына енгізілуге жатады. 

Тіркелген активтпер бойынша басқа да шегерімдер. 

Ішкі топтың (I топ бойынша) барлық тіркелген активтері немесе 

топтың (II, III жəне IV топтар бойынша) барлық активтері шығып қалғаннан 

кейін ішкі топтың (I топ бойынша) немесе топтың (II, III жəне IV топтар 

бойынша) салық кезеңінің соңындағы құн балансы құн балансы шегерімге 

жатқызылады. 
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Егер ішкі топтың (I топ бойынша) немесе топтың (II, III жəне IV топтар 

бойынша) салық кезеңінің соңындағы құн балансы 300 айлық есептік 

көрсеткіштен кем соманы құраған жағдайда, салық төлеуші ішкі топтың (I 

топ бойынша) немесе топтың (II, III жəне IV топтар бойынша) құн 

балансының шамасын шегерімге жатқызуға  құқылы. 

Салық төлеуші тіркелген активтер бойынша инвестициялық салық 

преференцияларына сəйкес қосымша шегерімдер жасауға құқылы. 

Қаржы лизингі  шарттарымен  берілген (алынған) тіркелген 

активтер, 

Қаржы лизингіне (қаржы лизингі бойынша) берілген (алынған) 

тіркелген активтердің  құны лизинг алушының ішкі тобының құн балансында 

ескеріледі. 
Егер активтер оларды қаржы лизингіне бергенге дейін ішкі топтың құн 

балансына енгізілген болса, лизинг берушідегі тиісті ішкі топтың құн 

балансы қаржы лизингіне берілген тіркелген активтердің құнына азайтылуға 

тиіс. 

Жөндеуге жұмсалған  шығыстар бойынша шегерімдердің  негізгі 
құралдары: 

1) осы топқа енетін; 

2) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу жəне 

қаржылық есептілік туралы заңнамасына, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу 

стандарттарына сəйкес салық төлеушінің бухгалтерлік балансында 

ескерілетін негізгі құралдарды жөндеуге салық төлеуші жұмсаған іс 

жүзіндегі шығыстар бойынша əрбір топқа қатысты шегерім жасауға оларды 

жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланған жағдайда рұқсат етіледі. 
Қызмет етудің нормативтік мерзімін ұлғайтпайтьш жəне негізгі 

құралдардың өндірістік қуатын арттырмайтын, техникалық құжаттамаға 

сəйкес негізгі құралдардың детальдарын (бөлшектерін) ауыстыруға 

байланысты шегерімге жатқызылатын шығыстарды қоспағанда, негізгі 
құралдарды жөндеуге арналған іс жүзіндегі шығыстар сомасы топтың салық 

кезеңінің соңындағы құн балансынан белгіленген мынадай шекте əрбір топ 

бойынша шегеріледі: 
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3.2. Негізгі құралдарды жөндеуге арналған шығындар сомасы 

 

Топ 

№ 

                            Топтың   атауы Шекті 
нормасы 

I Үйлер, кұрылыстар (мұнай, газ ұңғымалары мен 

беріліс кұрылғыларын қоспағанда) 

15 

II Мұнай-газ    өндіру    машиналары   мен   

жабдықтарын коспағанда, машиналар мен жабдық 

25 

III Кеңсе машиналары мен компьютерлер 15 

IV Басқа топтарға қосылмаған тіркелген активтер 15 

 



Жоғарыда аталған шектен асатын сома мынадай тəртіппен ескеріледі: 
1)Ітоп бойынша: 

•   егер ішкі топтың құн балансының құрамына кіретін негізгі  құрал 

салық кезеңінің соңында іс жүзінде шығып қалса –құн  өсімінен түсетін 

табыстың тиісті мөлшерін іс жұзіндегі шығыстарға барабар азайтады жəне 

ішкі топтың тиісті құн  балансын  ұлғайтпайды; 

•   өзге де жағдайларда - ішкі топтың тиісті құн  балансын іс жүзіндегі 
шығыстарға барабар  ұлғайтады: 

•   топтың   құн   балансына   енгізілмейтін   негізгі   құралдар бойынша 

- жеке іші топтың құн балансын құрайды жəне келесі салық кезендерінде 

осындай шығыстар ішкі топтың балансын ұлғайтуға жатқызылады: 

2) II, III жəне IV топтар бойынша: топтың құн балансы болған кезде — 

оның  ұлғайтылуына жатқызылады; Топтың  құн балансы болмаған кезде — 

топтың келесі салық кезеңінің басталғандағы құн  балансын құрайды. 

Бюджет қаражатынан алынған субсидиялар есебінен жүргізілген 

жөндеуге жұмсалған шығыстар шегерімге жатпайды жəне топтардың құн 

балансын  ұлғайтпайды. 

Негізгі құралдардың нормативтік қызмет ету мерзімін  ұлғайтпайтын 

жəне олардың өндірістік қуатын арттырмайтын, техникалық құжаттарға 

сəйкес негізгі құралды сақтау əрі оларды техникалық бабында  ұстау 

мақсатында жұргізілетін, негізгі  құралдардың детальдарын ауыстыруға 

байланысты жалгер 
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жалға  алынған  негізгі  кұралдарға қатысты  жүргізген жəне жалға беруші 
шартына сəйкес өтемейтін шығыстары шегерімге  жатқызылады. 

Ұзақ  мерзімді  келісімшарттар  бойынша  табыстар мен  шегерімдер. 

¥зақ мерзімді келісімшарттарға қатысты табыстар мен  шегерімдер 

олардың  нақты орындалу бөлігінде салық кезеңі ішінде  ескеріледі. 
Тауарларды тиеп жіберуге, жұмыстарды орындауға, қызмет көрсетуге 

жасалған, қолданылу мерзімі бір жылдан артық келісім-шарт  ұзақ мерзімді 
келісімшарт деп аталады. 

Келісімшарттың орындалу үлесі салык кезеңінің соңына дейін 

жұзісалған шығыстар сомасын осы келісімшарт бойынша жалпы шығыстар 

сомасымен салыстыру арқылы анықталады. 

Залалдар. 

Түзетілген жиынтық жылдық табыстан шегерімдердің асып түсуі 
кəсіпкерлік қызметтен шегетін залал деп аталады. Бағалы қағаздарды 

өткізуден шегетін залал мыналар: 

•   борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, бағалы қағаздар бойынша 

өткізу қүлы мен иемденіп алу құны арасындағы теріс айырма; 

•   борыштық бағалы қағаздар бойынша - өткізген күнгі дисконт 

амортизациясы мен (немесе) сыйлықақы есептегендегі өткізу кұны мен 

иемденіп алу құны арасындағы теріс айырма. 

Залалдарды ауыстыру. 



Кəсіпкерлік қызметтен шегетін залалдар, сондай-ақ салық төлеушінің 

кəсіпкерлік қызметінде пайдаланылған үйлерді, қүрылыстарды, ғимарат-

тарды өткізуден шеккен залалдар кейінгі салық кезеңдерінің салық салына-

тын табысы есебінен өтеу үшін үш жылға дейінгі мерзімге, үшінші жылы 

қоса есептеліп ауыстырылады. 

Жер қойнауын пайдалану келісімшарттары бойынша жүзеге 

асырылатын қызметке байланысты туындайтын залалдар жеті жылға дейінгі 
мерзімге, жетінші жылы қоса есептеліп ауыстырылады. 

104 

Салық төлеуші салық кезеңінде кестеге сəйкес есептеп шығарылған 

амортизациялық аударымдарды шегерімдерге жатқызу нəтижесінде шеккен 

залалдарға осы баптың ережелері қолданылмайды. 

Өткізу күніне қор биржасының "А" жəне "В" ресми тізіміндегі 
акциялар мен облигацияларды, мемлекеттік бағалы қағаздар мен агенггік 

облигацияларды  өткізуден шегетін залалдарды қоспағанда, бағалы 

қағаздарды өткізу кезінде туындайтын залалдар өткізу күніне қор 

биржасының "А" жəне "В" ресми тізіміндегі акциялар мен облигацияларды, 

мемлекеттік бағалы қағаздар мен агенттік облигацияларды өткізу кезіндегі 
құн  өсімінен тускен табысты қоспағанда, басқа бағалы қағаздарды өткізу 

кезінде алынған құн өсімінен түскен табыс есебінен өтеледі. 
Егер осы залалдар орын алған кезеңінде өтеле алмайтын болса, олар 

алдағы уақытқа үш жылға дейінгі мерзімге ауыстырылып, өткізу күніне қор 

биржасының "А" жəне "В" ресми тізіміндегі акциялар мен облигацияларды, 

мемлекеттік бағалы қағаздар мен агенттік облигацияларды өткізу кезіндегі 
құн өсімінен түскен табысты қоспағанда, басқа бағалы қағаздарды өткізу 

кезінде алынған құн есімінен түскен табыс есебінен өтеледі. 
Салық  салынатын табысты түзету. 
Салық  төлеушінің  салық  салынатын табысынан салыц  салынатын 

табыстың екі пайызы шегінде мынадай шығыстар алып тасталуға тиіс: 
1)  əлеуметтік сала объектілерін ұстауға салық төлеушінің нақты 

жұмсаған шығыстары; 

2) коммерциялық емес ұйымдарға өтеусіз берілген мүлік; 

3)  жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 

берілген атаулы əлеуметтік көмек. 

Мүгедектердің еңбегін пайдаланатын салық төлеушілер салық 

салынатын табысты мүгедектердің еңбегіне ақы төлеуге шығарылган 

шығыстар сомаларынан 2 еселенген жəне мүгедектерге төленетін жалақы 

мен басқа да төлемдердің есептелген əлеуметтік салық сомасынан 50 пайыз 

мөлшеріндегі соманы азайтуға құқығы бар. 
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Салық  теөлеушілер салық салынатын табысты үш жылдан артық 

мерзімге берілген негізгі құралдардың қаржы лизингі бойынша алынған 

сыйақы сомасына, кейіннен оларды лизинг алушыға бере отырып, азайтады. 

Қызметінің айрықша түрі ауыл шаруашылығына несие беру болып 

табылатын, банк операцияларының жекелеген түрлерш жүзеге асыратын 



ұйымдар салық салынатын табысты қызметтің осындай түрінен алынған 

табыс сомасына азайтады. 

ІІ.Төлем көзінен  ұсталатын салық. 

Корпорациялық табыс салығы бойынша екінші салық салу объектісі - 
төлем көзінен салық салынатын табыс. 

Төлем көзінен салық  салынатын табыстарға жататындар: 

1)дивидендтер; 

2)  қаржы рыноғы мен қаржылық ұйымдарды реттеу жəне қадағалау 

жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органның лицензиялары бар банктердегі 
жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдардағы жеке тұлғалардың салымдары бойынша оларға төленетін 

сыйақыларды қоспағанда, депозиттер бойынша сыйақы; 

3) ұтыстар; 

4) резидент емес тұлғалардың Қазақстан Республикасындағы көздерден 

алған, осындай резидент еместердің тұрақты мекемесімен байланысы жоқ 

табыстары; 

5)  уəкілетті органның лицензиясы негізінде заем операцияларын 

жүзеге асыратын үйымдарға төленетін несиелер бойынша сыйақыны жəне 

резидент банктер мен лизинг берушілерге төленетін сыйақыны қоспағанда, 

занды тұлғаларға борыштық бағалы қағаздар бойынша төленетін сыйақыдан 

басқа төленетін сыйақы; 

6)  резидент-банктерге төленетін сыйақыны қоспағанда, эмитент 

борыштық бағалы қағаздар бойынша шығару шарттарына сəйкес төлейтін 

купон түріндегі сыйақы. 

Мыналар төлем көзінен салық  салуға жатпайды:  

1) мемлекетгік бағалы қағаздар бойынша сыйақылар жəне агенттік 

облигациялар; 
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2) орналастырылған зейнетақы активтері, пайлық жəне акционерлік 

инвестициялық қорлар бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларына жəне 

орналастырылған активтер бойынша Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру 

қорына төленетін инвестициялық кірістер; 

3)  пайлық жəне акционерлік инвестициялық қорлардың пайлары мен 

акциялары бойынша дивидендтер. 

Ұтысты, сыйақыны төлеу кезінде ұсталған салық сомасы осы салықтың 

төлем көзінен  ұсталғанын растайтын құжаттар болған жағдайда, сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымдарын қоспағанда, салық төлеушінің салық кезеңі 
ішінде есептелген корпорациялық табыс салығының есебіне жатқызылады. 

Төлем көзінен  ұсталатып  салықты  есептеп шығару  тəртібі. 
Салық агенті салық сомасын төлем көзінен салық салынатын, төленіп 

отырған табыс сомасына 15 пайыздық ставканы қолдану жолымен 

айқындайды. 

Салық агенті төлем көзінен салық салынатын табыстарды төлеу кезінде 

төлем көзінен  ұсталатын салықты табыс төлеу нысаны мен орнына 

қарамастан ұстап қалуға міндетті. 



Депозитарлық қолхат бойынша кірістерді төлеу көзі осындай 

депозитарлық қолхаттың базалық активінің эмитенті болып табылады. 

Төлем көзінен салықты аудару тəртібі. 
Егер Салық кодексінде өзгеше көзделмесе, салық агенттері төлем 

жүзеге асырылған ай аяқталғаннан кейін бес жүмыс күнінен кешіктірмей 

төлем кезінен  ұсталған салық сомаларын аударуға міндетті. 
Салық агенті орналасқан жері бойынша төлем көзінен  ұсталған 

салықтардың  сомаларын салық органдарына аударады. 

Салық агенттері  төлем көзінен  ұсталган  салық  сомалары бойынша 

есеп-қисапты тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей табыс етуге 

міндетті. 
///. Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы 

жүзеге асыратын резидент емес заңды  тұлғаның  таза табысы. 
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Корпорациялық табыс салығы бойынша үшінші салық салу объектісі - 
Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге 

асыратын резидент емес занды тұлғаның таза табысы болып келеді. 
Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге 

асыратын резидент емес занды тұлғаның таза табысы корпорациялық табыс 

салығы бойынша салық салу объектілері болып табылады жəне корпорация-

лық табыс салығының үстіне 15 пайыздық ставка бойынша салық төлейді. 
 

3.2.  Салық төлеуші заңды тұлғалардың 

кейбір санаттарына салық салу тəртібі 
 

1.  Сақтандыру (қайта  сақтандыру) ұйымдарына салық 

салу. 
Сақтанушылар  мен қайта сақтанушылардан салық кезеңі ішінде 

сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша алуға жатқызылған 

(алынған) сақтандыру сыйақыларының  қайта сақтандыру шарты бойынша 

төленген сақтандыру сыйақыларына азайтылған сомасы түріндегі табысы 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына олардың сақтандыру жəне қайта 

сақтандыру қызметін  жүзеге асыратын бөлігінде корпорациялық  табыс 

салығын салу объектісі болып табылады. 

Сақтандыру қызметінің  мынадай кіріс түрлері, сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының  салық салу объектісі болып табылмайды: 

1)   қайта  сақтандыру  шарттары  бойынша  алуға  жататын (алынған) 

комиссиялық сыйақылар; 

2)   инвестициялық  кірістер,   сондай-ақ  сақтандыру  (қайта 

сақтандыру) ұйымының  активтерін депозиттерге, бағалы қағаздар мен басқа 

да қаржы  құралдарына орналастырудан  алуға жататын (алынған) бағам 

айырмасы жөніндегі кірістер; 

3)    сақтандыру   (қайта   сақтандыру)   шартына   байланысты 

дебиторлық жəне кредиторлық берешектерді қайта бағалау жөніндегі бағам 

айырмасы; 
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4)  қайта сақтандыру шартына сəйкес сақтандыру жағдайын реттеу 

жөніндегі сақтандыру төлемдері  мен шығыстарындағы қайта 

сақтандырушының үлесі; 
5) сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша үшінші 

тұлғалардан суброгация (регресс) тəртібімен қойылатын талаптар бойынша 

кірістер; 

6) 2002 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылған Қазақстан Республи-

касының салық заңдарына сəйкес шегерімдерге жатқызылған сақтандыру 

резервтеріне аударымдар сомаларын қоспағанда, салық кезеңі ішіндегі 
сақтандыру резервтерінің мөлшерін азайту; 

7)  жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша сақтанушыларға 

берілген заемдар бойынша кірістер; 

8)  шығыстары 2002 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылған Қазақстан 

Республикасының салық  зандарына сəйкес шегерімге жатқызылған күмəнді 
міндеттемелерді қоспағанда, сақтандыру қызметінен күмəнді міндеттемелер 

бойынша алынатын кірістер; 

9)  сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры мəжбүрлеп таратыла-

тын сақтандыру  ұйымының сақтанушысымен жасалған міндетті сақтандыру 

шарты бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеу үшін сақтандыру 

төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысушы   болып   табылатын   

сақтандыру  ұйымдарына   беретін өтемақы төлемдері. 
Өзге қызметтен алуға жататын (алынған) жиынтық жылдық кіріс пен 

белгіленген тəртіппен анықталатын шегерімдер арасындағы айырма ретінде 

есептеліп, салық салынатын кіріс жоғарыда көрсетілмеген өзге қызметтен 

алуға жататын (алынатын) кірістер бойынша корпорациялық табыс салығын 

салу объектісі болып табылады. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзге қызмет бойынша 

шегерімге жатқызуға жататын шығыстар сомасы, шығыстардың жалпы 

сомасында қайта сақтандыру шарттары бойынша төленген сақтандыру 

сыйақыларын қоспағанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жалпы 

кірістер сомасындағы өзге кызметтен алуға жататын (алынған) кірістерінің 

үлес салмағы негізге алына отырып, барабар əдіспен белгіленеді. 
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Сақтандыру (қайта   сақтандыру)  ұйымдарының табыстары мен 

шыгыстарының есебі. 
Сактандыру (кайта сақтандыру)  ұйымдары салық салу мақсатында 

сақтандыру сыйлықақыларын орналастыру қызметін қоса алғанда, 

сақтандыру жəне  қайта сақтандыру қызметін жүзеге асырудан алынатын 

табыстары бойынша жəне жоғарыда аталмаған өзге де қызметтің табыстары, 

шығыстары бойынша бөлек есеп жүргізуге міндетті. 
Корпорациялык табыс салығының ставкалары. 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру (қайта сақтандыру) 

шарттары бойынша тіркелген аударымдар түрінде корпорациялык табыс 

салығын мынадай мөлшерде төлейді: 



1) жинактаушы емес сақтаңдыру (қайта сақтандыру) бойынша - 

алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйлықақылары сомасынан 4 пайыз; 

2) жинактаушы сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша- алынуға 

жататын (алынған) сақтандыру сыйлықақылары сомасынан 2 пайыз. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары салық кезеңі ішінде алуға 

жататын (алған) табыстарынан 30 пайыздық ставка бойынша корпорациялық 

табыс салығы салынуға тиіс. 

Корпорациялық  табыс салығы бойынша декларация жəне есеп 

айырысу. 
Сақтандыру (кайта сақтандыру) ұйымдары сақтандыру сыйлық-

ақылары түріндегі табыстар бойынша салық органдарына есепті айдан 

кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей бір ай ішінде есептелген корпорациялық 

табыс салығы бойынша ай сайынғы есеп-қисапты табыс етеді. 
Сақтандыру (қайта сақтандыру)  ұйымдары аванстық төлем сомала-

рының есеп-қисабын аванстық төлем төлеуде белгіленген тəртіппен 

ұсынады. 

Салық кезеңінің қорытындысы бойынша сақтандыру (қайта сақтан-

дыру) ұйымдары барлық табыстар жөнінде декларацияны есепті жылдан 

кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей табыс етуге міндетті. 
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Корпорациялық табыс салығын төлеу жəне түпкілікті есеп айырысуды 

декларация тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он жұмыс күнінен 

кешіктірмей жүзеге асырады. 

Корпорациялық   табыс салығын төлеу мерзімдері. 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сақтандыру (қайта 

сақтандыру) шарттары негізінде сақтанушылар мен қайта сақтанушылардан 

алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйлыкақылары түріндегі табыстар 

бойынша корпорациялық табыс салығын есепті айдан кейінгі айдың 15-іне 

дейін телейді. 
Салық кезеңі ішінде алынуға жататын (алынған) табыстар бойынша 

аванстық төлемдер төлеу мерзімдеріне кейінірек тоқталып өтеміз. 

2. Коммерциялық  емес  ұйымдарға  салық  салу.  
Акционерлік қоғамдар, мекемелер мен тұтыну кооперативтерінен 

басқа, Қазақстан Республикасының азаматтық зандарына сəйкес 

коммерциялық емес ұйым мəртебесі бар, өз қызметін қоғамдық мүддені 
көздеп жүзеге асыратын жəне мынадай шарттарға сай келетін: 

1) осындай қызметіне орай табыс алу мақсаты жоқ; 

2) алынған таза табысты немесе мүлікті қатысушылар арасында 

бөлмейтін  ұйым коммерциялық емес ұйым деп аталады. 

Коммерциялық емес ұйымның сыйақы, грант, кіру жəне мүшелік 

жарналар, қайырымдылық көмек, өтеусіз берілген мүлік, өтеусіз  негіздегі 
аударымдар мен қайырмалдық түрінде алған табыстарына жоғарыда аталған 

шарттар сақталған жағдайда, салық салынбайды. 



Жоғарыда аталған шарттар сақталмаған жағдайда, коммерциялық емес 

ұйымның табыстарына жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен салық 

салынады. 

Жоғарыда көрсетілмеген табыстарға жалпыға бірдей белгіленген 

тəртіппен салық салынады. Бұл кезде коммерциялық емес  ұйым салық 

салудан босатылған табыстар бойынша жəне жалпыға бірдей белгіленген 

тəртіппен салық салуға жататын табыстар бойынша бөлек-бөлек есеп 

жүргізуге міндетгі. 
3.  Əлеуметтік салада қызметін жузеге асыратын үйымдарга салық 

салу. 
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Əлеуметгік салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға жылдық 

жиынтық табысының кем дегенде 90 пайызы, қызметтің мынадай түрлерінен: 

1)  косметологиялық қызметтерді қоспағанда, медициналық қызметтер 

көрсетуден; 

2) мектепке дейінгі тəрбие жəне оқыту; бастауыш, негізгі, орта, 

қосымша жалпы білім беру; бастауыш, орта, жоғары жəне жоғары оку 

орнынан кейінгі  кəсіптік білім беру; қызметтің осы түрлерін жүргізу 

құкығына тиісті лецензиялар бойынша жүзеге асырылатьш қайта даярлау 

жəне білікгтлікті арттыру саласында қызмет көрсетуден; 

3)  ғылым, спорт (коммерциялық сипаттағы спорттық ойын-сауық 

шараларынан басқа), мəдениет (шоу-бизнесті қоспағанда) саласында кызмет,  

тарихи жəне мəдени мұраны,  мұрағаттық құндылықтарды сақтау бойынша, 

сондай-ақ балаларды, қарттар мен мүгедектерді корғау жəне оларды 

əлеуметтік қамсыздандыру саласында қызмет көрсетуден; 

4) кітапхана қызметін көрсетуден алынуға тиіс (алынған) кіріс 

құрайтын ұйымдар жатады. 

Əлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға, мынадай 

шарттарға  сай келетін: 

•   салық кезеңінде мүгедектердің саны қызметкерлердің жалпы 

санының кемінде 51 пайызы болатын; 

•   салық кезеңінде мүгедектердің еңбегіне ақы төлеу жөніндегі 
шығыстар еңбекке ақы төлеу бойынша жалпы шығыстардың кемінде 51 

пайызын (есту, сөйлеу, сондай-ақ көру қабілетінен айрылған мүгедектер 

жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдарда - кемінде 35 пайыз) қү-

райтын ұйымдар да жатады. 

Осы ережелер акцизделетін тауарлар өндіру мен өткізу жөніндегі 
қызметтен жəне акцизделетін қызмет түрлерінен табыстар алатын ұйымдарға 

қатысты қолданылмайды. 

Жоғарыда аталған ұйымдардың табыстары, сондай-ақ грант, қайырым-

дылық көмек, өтеусіз берілген мүлік, өтеусіз негіздегі  аударымдар мен 

қайырмалдықтар түрінде алынған қаражат аталған қызмет түрлерін жүзеге 

асыруға  жұмсалған кезде салық салынбайды. 
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4. Мұнай-химия  өнеркзсібіндегі  қызметті  жүзеге асыратын 

жекелеген ұйымдарга салық  салу. 
Мұнай-химия  өнеркəсібіндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға 

бір мезгілде мынадай талаптарға сəйкес келетін: 

1)   2004 жылғы 1 каңтардан бастан 2007 жылғы 31 желтоқсанды 

камтитын аралықтағы кезеңде  мемлекеттік тіркеуден өткен; 

2)   өндірістік мақсаттағы (толық технологиялық циклі бар) 

субъекгілерін мемлекеттік қабылдау комиссиялары жоғарыда көрсетілген 

кезенде пайдалануға қабылданған; 

3)   жылдық  жиынтық  табысының  кемінде  90 пайызын  Қазақстан 

Республикасының Үкіметі айқындайтьш қызмет тұрлері бойынша мүнай 

жəне газ өнімдерін оңдеуге негізделген жеке ондірісінің  тауарларын 

өткізуден алынуға тиіс табыстар құрайтын; 

4)   өндірістік  мақсаттағы  объектілеріне  инвестициялардың ең төменгі 
көлемі тиісті  қаржы жылына арналған  республикалық бюджет туралы заңда 

белгіленген кемінде бес миллион айлық есептік көрсеткішті құрайтын 

ұйымдар жатады. 

Осы  аталғандар  қолданылмайтын  ұйымдарға: 

•     жер  қойнауын  пайдаланушылар; 

  •     акцизделетін тауарлар өндіретін ұйымдар; 

•     арнаулы салық режимдерін қолданатын ұйымдар  жатады. 

Жоғарыда   көрсетілген  ұйымдардың   салықтарды   есетеуі 
Салық кодексінде белгіленген тəртіппен, төменде көзделген ерекшеліктер 

ескеріле отырып жұргізіледі. 
Бюджетке төленуге тиісті корпорациялық табыс салығынын сомасын 

айқындау кезінде есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы жүз 

пайызға азайтылады. Осында кезделген салық сомасының азайтылуы 

корпорациялық  табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларын 

есептеу кезінде де қолданылады. Жоғарыда көрсетілген талаптар сақталмаған 

жағдайда, мұнай-химия өнеркəсібіндегі қызметті жүзеге асыратын 

ұйымдардың табыстарына жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен салық 

салынады. Егер де осында өзгеше белгіленбесе, корпорациялық табыс 

салығының сомасы жүз пайызға азайтылу ережелері өндірістік мақсаттағы 

объектілерді мемлекеттік қабылдау комис- 
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сиялары пайдалануға қабылданған күннен бастап бес жыл ішінде 

қолданылады. Қазақстан Республикасының Үкіметі қызмет түрлеріне жəне 

тіркелген активтерге инвестициялар көлеміне байланысты корпорациялық 

табыс салығының сомасы жүз пайызға азайтылу ережелерін қолданудың 

өндірістік мақсаттағы толық технологиялық циклі бар объектілерді 
мемлекеттік қабылдау комиссиялары пайдалануға қабылданған кұннен 

бастап он жылдан аспайтын  өзге мерзімдерін белгілей алады. Салық кезеңі, 
салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салық 

есептілігін табыс етудің тəртібі мен мерзімдері Салық кодексіне сəйкес 

айқындалады. 



5. Арнайы экономикалық  аймақтардың аумақтарында  қызметін 

жүзеге асыратын  ұйымдарға  салық салу. 
Бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетіндер арнайы 

экономикалық   аймақтардың  аумақтарында  қызметін жүзеге асыратын 

ұйымдар деп аталады.  

1) арнайы экономикалық аймактардың аумақтарындағы  салық 

органдарында тіркеу есебінде тұратын; 

2) арнайы экономикалық аймақтардың  аумақтарынан тыс жерлерде 

құрылымдық бөлімшелері жоқ; 

3) арнайы экономикалық аймақтарды құру мақсаттарына сəйкес келетін 

қызметтін мынадай түрлері: 
•   бағдарламалық қамтамасыз етуді, деректер базасын жəне аппараттық   

құралдарды   жобалау,   əзірлеу,   енгізу   жəне олардың тəжірибелік өндірісі 
мен өндірісі; 

•   жасанды   иммундық жəне нейрондық жүйелер негізінде жаңа 

аппараттық технологияларды жасау; 

•   ақпараттық технологиялар  саласында жобаларды жасау жəне еңгізу 

бойынша ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстарды 

жүргізу; 

•   киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын өндіру; 

•   тоқыма бұйымдарын өндіру; 

•   тоқыма материалдарын киім өндіру бойынша өз өндірісі тауарларын 

(жұмыстарын, көрсетілетін қызметтерін) өткізуден алуға жататын (алынған) 

табыстары жылдық жиынтық  табысының  кемінде 90 пайызын кұрайтын 

занды тұлғалар. 
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Осында аталған тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 

қызметтердің) нақты түрлерінің  тізбесін Қазақстан Республикасынын 

Үкіметі айқындайды. 

Арнайы экономикалық аймақтардың  аумақтарында қызметін жүзеге 

асыратын ұйымдарға жатпайды: 

•   жер қойнауын пайдаланушылар; 

•   акцизделетін тауарлар  өндіретін  ұйымдар; 

•   арнаулы салық режимдерін қолданатын ұйымдар; 

•   инвестициялық салық преференциялары берілген ұйымдар.  

Алынған (алынуға жататын) табыстарды  жоғарыда көрсетілген 

қызмет түрлерінен алынған табыстарға жатқызу арнаулы экономикалық 

аймақтардың  аумақтарында құрылған атқарушы органның тиісті өнеркəсіп 

саласын басқару мəселелері жөніндегі уəкілетті орган белгілеген тəртіппен 

жəне нысанда уəкілетті мемлекеттік органмен келісе отырып берген растауы 

негізінде жүзеге асырылады. 

Салықтарды есептеу, төлеу тəртібі мен мерзімдері. 
Арнаулы экономикалық аймақтардың аумақтарында қызметін жүзеге 

асыратын ұйымдардың салықтарды есептеуі төменде көзделген 



ерекшеліктерді ескере отырып, Салык кодексінде белгіленген тəртіппен 

жүргізіледі. 
Бюджетке төленуге тиісті корпорациялық табыс салығының сомасын 

айқындау кезінде корпорациялық табыс салығының есептелген сомасы 100 

пайызға азайтылады. Осы көзделген салық сомасы кеміту корпорациялық 

табыс салығы бойынша аванстык төлемдер сомаларын есептеу кезінде де 

қолданылады. 

Арнайы экономикалық аймақтардың  аумақтарында орналасқан жəне 

арнайы экономикалық аймақтарды кұру  мақсаттарына сəйкес келетін 

қызметтің түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын салық салу 

объектілері бойынша: 

1) жер салығын есептеу кезінде тиісті ставкаларға 0 коэффициенті; 
2)  мүлік салығын есептеу кезінде салық салу объектілерінің жылдық 

орташа құнына 0 пайыздық ставка колданылады. 

Арнайы экономикалық аймақтардың  аумақтарынан тыс жерлерде 

аталған тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сондай-ақ 

жобалау-сметалык құжаттамаға сəйкес арнайы эко- 
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номикалық аймақтардың  аумақтарында аталған қызмет түрлерін жүзеге 

асыруға  арналған  əкімшілік  жəне өндірістік мақсаттағы  обьектілер 

бойынша  құрылыс объектілерін немесе құрылыс-монтаждау жұмыстарын 

өткізу жөніндегі айналымдар қосылған құн салығынан босатылады. Осы 

аталғандардың мақсаттары  ұшін əкімшілік жəне өндірістік мақсаттағы 

объектілерге кеңселік, өнеркəсіптік ғимараттар  мен қоймалар жатады. 

Салық  кезеңі   жəне  салық  есептілігі. 
Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша 

салық кезеңі, салық есептілігін беру тəртібі мен мерзімдері Салық кодексіне 

сəйкес айқындалады. 

6, «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық  аймағының 

аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға  салық  салу. 
Егер осында өзгеше  көзделмесе, «Ақтау теңіз порты» арнайы 

экономикалык аймағының  аумағында  қызметін жүзеге асыратын 

ұйымдарға мынадай шарттарға бір мезгілде сəйкес келетін ұйымдар 

жатады: 

1)  жиынтык жылдық табысының кемінде тоқсан пайызын Қазақстан 

Республикасының Үкіметі бекітетін қызметтің басым түрлерінің тізбесіне 

еңгізілген қызметтің мынадай түрлері: 
•   химия өнеркəсібі; 
•   резина жəне пластмасса бұйымдары өндірісі; 
•   өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі; 
•   металлургия өнеркəсібі; 
•   дайын металл бұйымдары өндірісі; 
•   машиналар мен жабдықтар өндірісі бойынша құрылыс объектілерін 

сауды қоса алғанда, өзі өндіретін тауарларды сатудан алынуға тиіс (алынған) 

табыстар құрайтын; 



2)  «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының 

аумағындағы салық органында тіркеу есебінде тұратын; 

3)  «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының  аумағынан 

тыс жерлерде орналасқан жері бойынша заңды тұлға фунцияларының  бір 

бөлігін орындайтын тұрақты жұмыс орындары жабдықталған  құрылымдық 

бөлімшелері мен  аумақтық оқшауланған  бөлімшелері жоқ ұйымдар. Егер 

жұмыс орны бір айдан артық мерзімге кұрылса, ол тұрақты болып табылады. 
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«Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының аумағында 

қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға жатпайтындар: 

•   жер қойнауын пайдаланушылар: 

•   акцизделетін тауарларды өндіретін ұйымдар; 

•   арнайы салық режимдерін қолданатын ұйымдар.  

Алынған (алынуға тиіс) табыстарды жоғарыда көрсетілген 

қызмет түрлерінен алынатын табыстарға жатқызу өнеркəсінтің тиісті саласын 

басқару мəселелері жөніндегі жəне сəулет, қала құрылысы мен құрылыс 

істері жөніндегі уəкілетті органдар уəкілетті  мемлекеттік органмен келісім 

бойынша белгіленген  тəртіппен  жəне  нысанда берілген, «Ақтау теңіз 

порты» арнайы экономикалық аймағының  аумағында орналасқан аткарушы 

органның растамасы негізінде жүзеге асырылады. 

Салықты  есептеу, төлеу тəртібі мен мерзімдері. 
«Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының аумағында 

қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың салықтарды есептеуі төменде 

көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Салық кодексіне белгіленген 

тəртіппен жүргізіледі. 
Бюджетке төленуге тиісті корпорациялық табыс салығының сомасы 

жүз пайызға азайтылады. Осында көзделген салық сомасын азайту 

корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларын 

есептеу кезінде де қолданылады. 

«Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының аумағында 

орналасқан жəне арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарындағы салық 

органдарында тіркеу есебінде тұратындар көрсетілген қызмет түрлерін 

жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын салық салу объектілері бойынша: 

1) жер салығын есептеу кезінде тиісті ставкаларға 0 коэффициенті; 
2)  мүлік салығын есептеу кезінде салық салу объектілерінің жылдық 

орташа құнына 0 пайыз ставка қолданылады. 

Салық  кезеңі жəне салық  есептілігі. 
Салық кезеңі, салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер бойынша салық есептілігін беру тəртібі мен мерзімдері Салық 

кодексіне сəйкес айқындалады. 
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7. Өз өндірісінің, соның ішінде сертификатталган, қосылған  құны 

жоғары тауарларын өткізетін ұйымдарға салық салу. 



Егер осында өзгеше көзделмесе, өз өндірісінің  қосылған  құны жоғары 

тауарларын өткізетін ұйымдарға  бір мезгілде мынадай  талаптарға сай 

келетін: 

1)  өз өндірісінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен 

тауарларын өткізуден түскен табысы тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) 
өткізуден түскен табыс сомасының кемінде 90 пайызын құрайтындар.  Өз 

өндірісінің тауарларын өткізуге құрылыс объектілерін сату жатпайды; 

2)  тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен табыс 

сомасындағы қосылған құн үлесі кемінде 40 пайызды құрайтындар. 

Қосылған құн  мөлшері: 
•   материалдық, əлеуметтік игіліктер мен материалдық пайданы 

қоспағанда, салық кезеңінің ішінде жұмыскерлерге есептелеген табыстар; 

•   қосу; 

•   Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу жəне 

қаржылық есептілік туралы заңнамасына сəйкес  салық кезеңінде есептелген 

амортизациялық аударымдар сомасы; 

•   қосу(алу); 

•   төтенше жағдайлардан түскен табыс (тиген залал) ескерілмеген, 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу жəне қаржылық 

есептілік туралы заңнамасына, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу 

стандарттарына сəйкес айқындалатын таза табыс (залал) ретінде белгіленеді; 
3) жарнама жəне төлем көзінен ұсталатындардан басқа, салық кезеңі 

үшін декларациялар  бойынша салық төлеуші есептеген салықтар   

сомасының  тауарларды   (жұмыстарды,   қызметтерді) өткізуден түскен 

табыс сомасына қатынасы ретінде айқындалатын салық жүктемесінің 

коэффициенті кемінде 12 пайызды құрайтын ұйымдар жатады. 

Өз өндірісінің қосылған құны жоғары тауарларын өткізетін  ұйымдарға 

жатпайтындар: 

•   жер койнауын пайдаланушылар; 
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•   акцизделетін тауарлар шығаратын  ұйымдар; 

•   арнайы салық режимін қолданатын ұйымдар; 

•   кызметін мұнай-химия өнеркəсібінде жүзеге асыратын жекелеген 

ұйымдарға салық салуда көзделген ержелерді ескере отырып есептейтін 

ұйымдар; 

•   технологияларды дамыту мақсатында құрылған, қызметін арнайы 

экономикалық аймақтардың аумақтарында жұзеге асыратын  жəне   корпо-

рациялық  табыс   салығын   Салық кодексінің 140-2-бабында көзделген 

ережелерді ескере отырып есептейтін ұйымдар; 

•   қызметін «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының 

аумағында жүзеге асыратын жəне корпорациялық табыс салығын, жер 

салығы мен мүлік салығын Салық кодексінің 140-5-бабында көзделген 

ережелерді ескере отырып есептейтін ұйымдар. 

Салықтарды есептеу. 



Корпорациялық  табыс салығын есептеу, төлеу тəртібі мен 

мерзімдері. 
Есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы өз өндірісінің 

тауарларын қатысты корпорациялық табыс салығы сомасының 30 пайызына 

азайтылады. 

Өз өндірісінің тауарларына қатысты корпорациялық табыс салығының 

сомасы өз өндірісінің тауарларын өткізуден алынған табыстардың жылдық 

жиынтық табыстағы үлес салмағына  негізделе отырып айқындалады. 

Өз өндірісінің сертификатталған тауарларын  өткізуден түскен 

табыстар есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы менеджмент 

жүйелерінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде белгіленген 

тəртіппен енгізілген жылдан кейінгі бір салык кезеңі ішінде өз өндірісінің 

сертификатталған тауарларына қатысты корпорациялық табыс салығы 

сомасының 50 пайызына азайтылады. 

Өз өндірісінің сертификатталған тауарларына қатысты корпорациялық 

табыс салығының сомасы өз өндірісінің тауарларын өткізуден алынуға 

жататын (алынған) табыстардың жылдық жиынтық табыстағы үлес 

салмағына негізделе отырып айкындалады. 
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3.3. Корпорациялық табыс салығын 

     есептеп   шығару   тəртібі   жəне 
оны  төлеу  мерзімдері 

 

Корпорациялық   табыс салығы  сомасын  есептеп  шыгару. 
Корпорациялық  табыс  салығы - салық кезеңі үшін 3 0 пайыздық 

ставканы ауыстырылатын залалдар сомасына азайтылған салық салынатын 

табысқа жүргізілген түзетулерді  ескере отырып, қолдану жолымен есептеп 

шығарылады. 

Аванстық  төлемдер  сомасын есептеп шығару. 
Салық төлеушілер  белгіленген тəртіппен аванстық төлемдерді еңгізу 

жолымен салық  кезеңі  ішінде корпорациялық табыс салығын төлейді. 
Салық кезеңі ішінде төленетін корпорациялық табыс салығы бойынша 

аванстық төлемдер сомаларын салық төлеуші өткен салық кезеңі үшін 

корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияда  көрсетілген  нақты 

салық міндеттемесі сомасын негізге алып, ағымдағы салық кезеңі үшін 

корпорациялық табыс салығының  болжамды сомасын ескере отырып 

есептеп шығарады. 

Корпорациялық табыс салығы бойынша декларация тапсырылғанға 

дейінгі кезеңдегі аванстық төлемдер сомалары өткен салық кезеңі үшін 

төленген (есептелген  шекте жəне одан кем емес) орташа айлық аванстық 

төлемдер мөлшерінде есептеп шығарылады. 

Салық төлеуші төлеуге тиіс аванстық төлемдер сомалары салық кезеңі 
ішінде тең  үлестермен төленеді. 



Салық төлеуші корпорациялық табыс салығы бойынша декларация 

тапсырғанға дейінгі кезең ішінде төленуге тиіс аванстық төлемдер сомала-

рының есебін жасап, есепті жылдан кейінгі жылдың  20 қантарына дейін 

салық төлеушінің тіркелген орны бойынша салық органына табыс етеді. 
Корпорациялық табыс салығы бойынша декларация тапсырылғаннан 

кейін төленуге тиіс аванстық төлемдер сомаларының есебін салық төлеуші 
декларацияны тапсырған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде, бірақ 

есептік салық кезеңінің 20 сəуірінен кешіктірмей табыс етеді. 
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Салық кезеңінің қорытындысы бойынша залал шеккен немесе салық 

салынатын табысы жоқ салық төлеушілер корпорациялық табыс салығы 

бойынша  декларация тапсырған күннен бастап жиырма жұмыс күні 
аралығында, сондай-ақ жаңадан  құрылған салық төлеушілер  құрылған 

күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде салық кезеңінде ішінде төленуге 

тиіс аванстық төлемдердің  болжамды сомасының есебін салық органына 

табыс етуге міндетгі. 
Салық төлеуші салық органдарына негізделген жазбаша өтініш берген 

кезде салық органымен келісе отырып, салық  кезеңі  ішінде аванстық 

төлемдер  сомасының салық кезеңінің алдағы айлары үшін түзетілген есебін 

табыс  етуге құқылы. 

Корпорациялық   табыс  салығын  төлеу мерзімдері мен тəртібі. 
Салық төлеушілер корпорациялық табыс салығын төлеуді өзінің тұрып 

жатқан орны бойынша жүзеге асырады. 

Салық төлеушілер корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық 

төлемдерді бюджетке белгілеңген салық кезеңі ішінде, анықталған мөлшерде 

ағымдағы айдың 20-сынан кешіктірмей ай сайын төлеп тұруға міндетті. 
Салык кезеңі ішінде енгізілген аванстық төлемдер сомалары салық 

кезеңі үшін корпорациялық табыс салығы жөніндегі декларация бойынша 

есептеп шығарылған корпорациялық  табыс салығын  төлеу есебіне 

жатқызылады. 

Салық төлеуші салық кезеңінің қорытындысы бойынша корпорация-

лық табыс салығы бойынша түпкілікті есеп айыры-суды (төлемді) декла-

рация тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он жұмыс күнінен 

кешіктірмей жүзеге асырады. 

Шетелдік салықты есепке жатқызу. 
Салықтөлеушінің  Қазақстан  Республикасының  шегінен тыс  жер-

лерде төлеген табыс салығының жəне Қазақстан Республикасының шегінен 

тыс жерлерде алған кірістері бойынша табысқа салынатын салық сомасы 

Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде 

есепке жатқызылады. 

Жоғарыда көзделген есепке жатқызылатын сомалардың  мөлшері салық 

төлеушінің  əр мемлекетте  алған табыстары бойынша нақты төлеген салық 

сомасы негізге альша отырып, əр мемлекет 
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бойынша жеке-жеке анықталады. Есепке жатқызылатын салық сомасының 

мөлшері осы табыс бойынша Қазақстан Республикасында корпорациялық 

табыс салығын есептеуде белгіленген ставкамен есептелетіндей сомадан 

аспауға тиіс. 

Қосарланған салык салуды болғызбау жəне табыстар мен мүліктерге 

салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы халықаралық шарт жасасқан 

мемлекетте Қазақстан Республикасының резидент занды жəне жеке 

тұлғаларының табыстарынан немесе мүліктерінен ұсталған салыққа 

қолданылмайды, оған осындай халықаралық шарттың ережелеріне сəйкес 

Қазақстан Республикасында салық салынуға тиіс. 

Салық  салуда жеңілдігі бар мемлекеттерде алынган табыс. Егер 

резидентке резидент емес занды тұлғаның жарғылық капиталының 10 жəне 

одан астам пайызы тікелей немесе жанама тиесілі болса, немесе ол салық 

салуда жеңілдігі бар мемлекетте табыс алатын осы резидент емес занды 

тұлғаның дауыс беретін акцияларының он жəне одан астам пайызына ие 

болса, онда заңды тұлға табысының резидентке қатысты осы бөлігі оның 

салық салынатын табысына енгізіледі. Бұл ереже резиденттің  занды тұлға 

құрмай кəсіпкерлік қызмет ұйымдастырудың басқа нысандарына қатысуына 

да қолданылады. 

Жеңілдетілген салық салынатын елде орналасқан жəне тіркелген 

резидент емес занды тұлға пайдасының бір бөлігі Қазақстан Республикасы 

Президентінің салық салынатын табысына қосылатын осы пайданың жалпы 

сомасы резидент еместің шоғырландырылған қаржылық есептілігімен 

расталуға тиіс. 

Егер шет мемлекетте салық ставкасы осы Кодекске сəйкес айқында-

латын салық ставкасынан 1/3 төмен болса немесе мүліктің нақты иесі немесе 

табыстың нақты иесі туралы құпияны сақтауға мүмкіндік беретін қаржы 

ақпаратының не болмаса компаниялар туралы ақпараттың құпиялығы туралы 

зандар болса, ол салық салуда жеңілдігі бар мемлекет ретінде қаралады. 

1995 жылы 24 сəуірдегі «Салықтар жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығына сəйкес заңды  тұлғалардың  мынадай табыстары салық салудан 

босатылады: 
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1)   Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамы. Қазақ 

зағиптар  қоғамы, Қазақ саңыраулар  қоғамы, Ақыл-есі мен дене бітімінің 

кемістігі бар балалар мен жасөспірімдерді əлеуметтік бейімдеу мен олардың 

еңбек ету қабілетін қалпына келтіру орталығы, ААФЖЕҚ Орталық комитеті, 
сондай-ақ  осы қоғамдардың  меншігі   болып  табылатын  жəне  олардың  

қаржысы   есебіней құрылған өндірістік ұйымдар, Ауғанстан  соғысы  арда-

герлерінің  Қазақ Республикалық ұйымы (кəсіпорындарынсыз), олардың са-

уда-делдалдык қызметтен алған табыстарын қоспағанда; 

2)   коммерциялық   емес   ұйымдардың   жарғылық   қызметі, 
кəсіпкерлік  қызметтен алынатын табыстан басқасы; 



3)   Қазақстан Республикасының Үкіметі тізбесін белгілейтін 

халықаралык ұйымдар; 

4)   төтенше жағдайға душар болған жағдайда гуманитарлық көмек 

түрінде алған жəне оны өз мақсатында жұмсаған  занды тұлғалар; 

5)   мемлекеттік бағалы кағаздар бойынша пайыздар; 

6)   қызметкерлерінің жалпы санының кемінде  30  пайызы 

мүгедектерден тұратын  өндірістік ұйымдардың жиынтық жылдық табысына  

олар  мүгедектерге  еңбекақы  төлеуге,   мүгедектерге қатысты мемлекеттік 

əлеуметтік сақтандыруға  жəне мемлекеттік жұмыспен қамту қорына 

жұмсаған шығыстың 2 мəрте сомасына кемітіледі. 
Қазақстан Республикасының  1999 жылы 16 шілдеде №440-1 заңына 

сəйкес, заңды  тұлғалардың мынадай салық  салынатын табысы салық 
салудан босатылады: 

1)  акцизделетін тауарлар өндіру мен  өткізуден, сондай-ақ сауда-

делдалдық қызметтен түскен кірістерді қоспағанда, Ауғанстан соғысы 

ардагерлерінің Қазақ республикалық ұйымы (кəсіпорындарсыз); 

2) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамының, 

асырауында балалары бар  мүгедек аналардың республикалық қоғамының 

(«Бибі ана»), Қазақ зағиптар қоғамының, Қазақ саңыраулар  қоғамының, 

Ақыл-есі мен дене бітімінің кемістігі бар балалар мен жасөспірімдерді 
əлеуметтік бейімдеу мен олардың еңбек ету қабілетін қалпына келтіру 

орталығының, Қазақстан Республи- 
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касының Кызыл Жарты Ай жəне Қызыл Крест қоғамының, Қазақстан 

Республикасы "Чернобыль" одағының, сондай-ақ олардың  өндірістік 

ұйымдарының  кірістері  (акцизделетін  тауарлар  өндіру мен өткізуден, 

сондай-ақ сауда-делдалдық қызметтен түскен кірістерді қоспағанда), егер 

осындай ұйымдар мынадай шарттарға   сəйкес келсе: 

•   мүгедектер   осындай  өндірістік  ұйымдар  қызметкерлері жалпы 

санының кем дегенде 51 пайызын құраса; 

•   мүгедектердің еңбегіне ақы төлеу қоры жалпы енбекақы төлеу 

қорының кем дегенде 51 пайызын құраса; 

•   жоғарыда аталған коғамдардың (одақ, орталық) меншігі болып 

табылатын жəне толығымен солардың қаражаты есебінен құрылган болса; 

•   алынған кірістер оларды құрған қоғамдардың (одақ, орталық) 

жарғылық мақсаттарын іске асыруға жұмсалады. 

3) ұйымдар, Астана каласындағы құрылыстан алынған кірістер 

бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісім 

бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігімен 

белгілейтін тəртіппен; 

4)  коммерциялық емес ұйымдардың демеушілік көмек, кіру жəне 

мүшелік жарналар, қайырымдылық көмек, аударымдар мен қайырмалдықтар 

түрінде алған табыстары бойынша, мұнда жоғарыда аталған қаражат 

қайтарылмайтын негізде берілуге тиіс, сондай-ақ қайтарылмайтын етіп 

берілген мүліктер бойынша; 



5)  Қазақстан Республикасынын Үкіметі тізбесін белгілейтін 

халықаралық ұйымдар; 

6)  төтенше жағдайға душар болған жағдайда гуманитарлық көмек 

түрінде алған жəне оны өз мақсатында жұмсаған занды тұлғалар; 

7) мемлекет кепілдігімен қамтамасыз етілген шетелдік несие желілері 
бойынша, сондай-ақ тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

халықаралық  ұйымдар желісі бойынша алынған мүлік бойынша мемлекеттік 

мекемелер; 

8) "Байқоңыр" кешені объектілерінің мүлкі негізінде құрылған респуб- 

ликалық мемлекеттік кəсіпорын, негізгі  қызметпен байланысты кіріс 

бойынша; 
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9)  алынған сыйақы бойынша жəне жеке мұқтаждары үшін тұрғын 

үйлерді сатып алу мен салуға арнап үш жылдан астам мерзімге жеке 

адамдарға берілген ипотекалық несиелер бойынша жəне тұрғын үй-жайларды 

кейіннен лизинг алушының меншігіне беретін болып, осы үй-жайларды үш 

жылдан аспайтын мерзімге лизинг бойынша банктік операциялардың 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар негізгі құрал-жабдықтарды 

жасау мен жаңғырту үшін үш жылдан астам мерзімге берілген орташа жəне 

ұзақ мерзімді инвестициялық несиелер жөнінен; 

10) жабдықтарды кейіннен лизинг алушыға бере отырып, үш жылдан 

астам мерзімге алынған негізгі құралдар лизингі бойынша сыйақылар 

жөніндегі ұйымдар; 

11) банк операцияларының жекелеген турлерін жүзеге асыратын, 

қызметінің айрықша түрі ауыл шаруашылығын несиелеу болып табылатын 

ұйымдар; 

12) халыкаралық ұйымдар мен шет мемлекеттер өтеусіз негізде 

қаржыландыратын ғылыми-зерттеу жəне тəжірибе-конструкторлык 

жұмыстарды орындаудан алынған табыстар бойынша ұйымдар; 

13)  қызметкерлерінің жалпы санының кемінде 30 пайызы мүгедектер 

құрайтын өндіріс ұйымдарының салық салынатын табысы мүгедектердің 

еңбегіне ақы төлеу жөніндегі шығыстардың 2 еселенген сомасына, сондай-ақ 

мүгедектерге қатысты  əлеуметтік салық сомасының 50 пайызына қосымша 

қысқартылады. 

14) мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақы. 

 

3.4. Корпорациялық табыс салығы 

    бойынша салық кезеңі жəне салық 

                                декларациясы 

 

Корпорациялық  табыс  салығының ставкалары. 
1. 1995 жылы 24 сəуірде «Салық  жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығына  сəйкес заңды  тұлғалар үшін табыс салығының ставкалары: 

•  заңцы тұлғалар салық салынатын табыстан 30 пайыз; 
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•   негізгі өндіріс құралы жер болып табылатын занды тұлғалар оны  

тікелей  пайдаланудан   алған табысынан   10  пайыз көлемінде төлеген еді. 
2.  Қазақстан Республикасының  1999 жылы  16 шілдедегі 

заңына сəйкес: 
•   занды тұлғалар салық салынатын табыстан 30 пайыз; 

•   арнаулы экономикалық аймақтың аумағында тіркелген жəне 

қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалар салық салынатын табысынан 20 

пайыз; 

•   негізгі өндіріс құралы жер болып табылатын заңды тұлғалар оны 

тікелей  пайдаланудан  алған табысынан   10   пайыз көлемінде төлеген. 

3. Бүгінгі таңдағы  корпорациялық   табыс салыгының  став- 
калары: 

•   салық төлеушілер жүргізілген түзетулерді ескере отырып жəне 

белгіленген тəртіппен шеккен залалдары сомасына азайтылған салық 

салынатын табысынан 30 пайыз; 

•   негізгі өндіріс құралы жер болып табылатын салық төлеушілер 

жүргізілген түзетулер ескерілген белгіленген тəртіппен шеккен залалдары 

сомасына азайтылған салық салынатын табысынан 10 пайыз; 

•   резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы көздерден 

алатын табыстарын қоспағанда, төлем көзінен салық салынатын табыстар 

төлем көзінен 15 пайыз; 

•   Резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы көздерден 

алатын табыстарына салық салу 4.4. тақырыпта баяндалады; 

•   Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметін 

жүзеге асыратын резидент емес занды тұлғаның таза табысы корпорациялық 

табыс салығының үстіне 15 пайыздық ставка бойынша салық салынады. 

Салық кезеңі. 
Корпорациялық  табыс салығы үшін күнтізбелік жыл — салық  кезеңі 

болып табылады. 

Егер ұйым күнтізбелік жыл басталғаннан кейін құрылса, оның құрылу 

күнінен бастап күнтізбелік жылдың аяғына дейін- 
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гі уақыт кезеңі ол үшін бірінші салық кезені болып табылады. Бұл ретте 

үйымның оның уəкілетті органда мемлекеттік тіркеуге алынған күні оның 

қүрылған күні болып саналады 

Егер  ұйым күнтізбелік жылдың аяғына дейін  таратылса. қайта 

ұйымдастырылса, жыл басталғаннан бастап тарату. қайта ұйымдастыру 

аяқталған кунге дейінгі уақыт кезеңі ол үшін соңғы салық кезеңі болып 

табылады. 

Егер  күнтізбелік жыл басталғаннан кейін құрылған ұйым осы жылдын 

аяғына дейін таратылса. қайта ұйымдастырылса, өзінің кұрылған күнінен 

бастап тарату, қайта ұйымдастыру аяқталган күнге дейінгі уақыт кезеңі ол 

үшін салық кезеңі болып табылады. 

Салық  декларациясы. 



Арнайы салық режимін қолданатын заңды тұлғаларды қоспағанда, 

корпорациялық табыс салығын төлеушілер корпорациялық табыс салығы 

бойынша декларацияны салық органдарына есепті салық кезеңікен кейінгі 
жылдын 31 наурызынан кешіктірмей табыс етеді. 

Корпорациялық табыс салығы жөніндегі  декларация декларациядан 

жəне корпорациялық табыс салығы бойынша салық салу объектілері мен 

салық салуға байланысты объектілер туралы акпараттарды ашу жөніндегі 
қосымшалардан тұрады. 

Инвестициялық  салық  преференциялары. 

Инвестициялық салық преференциялары корпорациялық табыс салыгы. 

жер салығы жəне мүлік салығы бойынша беріледі. 
Инвестициялық  салық  преференциялары дегеніңіз — корпорациялык 

табыс салығын төлеуден босату немесе жаңа өндірістер құру, жұмыс істеп 

тұрғандарын кеңейту мен жаңарту мақсатында инвестициялық жобаларды 

жүзеге асыратын салық төлеуші заңды тұлғалардың жылдық жиынтық 

табысынан қосымша шегерімдер жасауға  құқық беру, мұндай салық 

төлеушілерді жаңа өндірістер құру, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту мен 

жаңарту мақсатында инвестициялық жоба шеңберінде жаңадан пайдалануға 

берілген тіркелген активтер бойынша мүлік салығын төлеуден босату, сон-

дай-ак инвестициялық жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын жер 

учаскелері бойынша жер салығын төлеуден босату. 
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Инвестициялық салық преференцияларын қолдану үшін қайта құруға 

арналып іс жүзінде жұмсалған шығыстар бөлігінде қайта кұрылған 

объектілерді қоса алғанда. инвестициялық жоба шенберінде пайдалануға 

алғаш енгізілгендер жаңадан  пайдалануға берілген тіркелген активтер деп 

аталады. 

Инвестициялық  салық  преференцияларын  қолдану  тəртібі 
Инвестициялық  салық  преференциялары  инвестициялық  жобаны іске 

асыруды жүзеге асыратын  салық төлеуші заңды тұлғаларға беріледі. 
Преференциялар салык төлеушілерге преференцияларды қолданудың 

басталу күнін белгілейтін келісімшартқа  (оның нотариалдық жолмен 

куəландырылған көшірмесі салық төлеушінің  тіркелген жері бойьшша салық 

органына беріледі) сəйкес мынадай мерзімдерде: 

•   келісімшарт жасау кезінде шаруашылық қызметті жүзеге асырушы 

салык төлеушілерге - тіркелген активтер іске қосылған жылдан кейінгі 
ЖЫЛДІЫҢ 1 қантарынан бастап; 

•   мемлекеттік қабылдау комиссиялары - жанадан кұрылған салық 

төлеушілер өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған 

күннен бастап беріледі. 
Қызметі жаңа өндірістерді құру жөніндегі инвестициялық жоба 

шеңберінде ғана жүзеге асырылатын жанадан құрылған салық төлеушілер 

үшін корпорациялық табыс салығы бойынша преференциялар есептелген 

корпорациялық табыс салығын жүз пайызға азайтуға кұқық береді. 



Қолданыстағы өндірістерді кеңейту жəне жаңарту жөніндегі 
инвестициялық жобаны іске асыруды жүзеге асыратын жəне жоғарыдағы 

талаптарға сай келмейтін салық төлеушілер үшін корпорациялық табыс 

салығы бойынша преференциялар амортизациялауға жатпайтын тіркелген 

активтерді қоспағанда, жылдык жиынтық табыстан инвестициялық жоба 

шеңберінде пайдалануға қосылатын тіркелген активтердің құнын 

преференцияларды колдану мерзіміне байланысты тең үлестермен шегерімге 

жатқызуға   құқық береді. 
Преференциялар беру тəртібі жəне шарты Қазақстан Респуб-

ликасының инвестициялар туралы заңдарында айқындалады. 
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Осы аталған мақсаттар үшін келісімшарт жасалған күнтізбелік жыл 

ішінде мемлекеттік тіркеуден өткен салық төлеушілер жаңадан  құрылған 

салық  төлеушілер деп аталады. 

Корпорациялық табыс салығы бойынша преференцияларды қолдану 

үшін салық төлеуші жаңадан іске қосылатын тіркелген активтер бойынша 

олардың құнын ішкі топтың құн балансына енгізбейді жəне олар бойынша 

бөлек есеп жүргізеді. 
Мүлік салығы мен жер салығы бойынша преференцияларды қолдану 

мерзімі біткеннен кейін салық төлеуші занды тұлғалар мен жеке кəсіпкер-

лерге салынатын мүлік салығында белгіленген тəртіппен мүлік салығын жəне 

жер салығында белгіленген тəртіппен жер салығын төлей бастаиды. 

Корпорациялық табыс салығы бойынша преференцияларды қолдану 

мерзімі жоғарыда аталған кұннен бастап күнтізбелік бес жылдан аспауға тиіс 

жəне ол əрбір жекелеген жағдайда қызметі түрлеріне  жəне тіркелген 

активтерге инвестициялардың көлеміне қарай айқындалады. 

Преференциялардың  қолданылуын тоқтату. 
Преференциялардың  қолданылуы  келісімшартта көрсетілген мерзімде 

тоқтатылады не мұндай мерзім біткенге дейін тоқтатылуы мүмкін. 

Преференциялардың қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтату 

тараптардың  келісімі  бойынша жүзеге асырылуы, сондай-ак Қазақстан 

Республикасының  инвестициялар  туралы  заңдарында  белгіленген 

жағдайларда оны тараптардың  əрқайсысы біржақты тəртіппен жұзеге 

асыруы мүмкін. 

Преференциялардың  қолданылуы  мерзімінен  бұрын  тоқтатылған 

кезде салық төлеуші салықтарды  төлейді жəне осы  Кодекс пен Қазақстан 

Республикасының заңдарында белгіленген  тəртіппен  жауапты болады. 

 

Дамыған  мемлекеттердегі  корпорациялық 

табыс салығы 

 

Ұлыбритания  мемлекетінде  корпорация салығының ставкасы - 35-

33 пайыз. Шағын бизнестегі компанияларға 25 пайыз  мөлшерінде 

төмендетілген ставка қолданылады.  Мұнай  өнер- 
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кəсібіндегі компанияларға арнайы салық режимі бекітілген. Олар мұнайдың 

корпорациялық салығын (petrolium  revenue  tax) 7.5 пайыздық ставкамен 

төлейді. Сондай-ақ, олар корпорациялық табыс салығьынан басқа, тағы екі 
төлемді төлейді: 

а) 1982 жылдың 1-ші наурызына дейін лицензия алған компаниялар 

12,5 пайыздық ставкамен роялти төлейді. 
ə) мұнай табыстарына салынатьш салық 1975 жылы енгізілді. Бұл 

салық əрбір кенішке, оның қазбасының көлемінен тəуелсіз салынады. 

Салықты алу жауапкершілігі  мұнай табыстарына салық салу басқармасына 

жүктелген. 

Германия мемлекетінде корпорация салығының ставкасы — 40 пайыз. 

Салық тоқсан сайын бірдей  үлеспен бөлініп, төленеді. Жыл соңында салық 

декларациясы негізінде бюджетпен толық есеп айырысу жүргізіледі. 
Корпорациялық салық бойынша декларация салық органына есепті жылдан 

кейінгі жылдың   31-ші  мамырына дейін тапсырылады. 

Канадада корпорация табысына салынатын салық федералдық жəне 

провинциялық бюджет кірісіне түседі. Федералдық табыс салығының 

ставкасы Канада заңымен 12 жəне 28 пайыз мөлшерінде барлық 

провинцияларға біртұтас болып бекітілген. Өндеу өнеркəсібіндегі 
кəсіпорындар үшін федералдық табыс салығының ставкасы 23 пайыз 

мөлшерінде белгіленген. 

Францияда корпорация пайдасына салынатын салық кəсіпорындар-

дың жылдық таза пайдасына салынады. Кəсіпорынның жылдық таза пайдасы 

өндіріс процесінде алынган табыстары мен шығындарының айырмасы 

негізінде анықталады. Негізгі салық ставкасы - 34 пайыз. Жекеленген 

жағдайларда 42 пайызға дейін жоғарьшайды. Жерден жəне бағалы 

қағаздардан алынатын пайдаға 10-24 пайыз аралығындағы ставка 

қолданылады. 

Италияда занды тұлғалардың табысына салынатын салыкты ел 

аумағында жұмыс жасайтын барлық заңды тұлғалар төлейді. Салық салу 

объектісі болып компанияның  бөлінбеген пайда түріндегі таза табысы 

саналады. Ол өз кезегінде компанияның жиынтық табысы мен өндіріс 

процесінде жұмсалған шығындардың аиырмасы ретінде аныкталады. 

Жиьштық табысқа негізгі қызметті  жүзеге  асырудан  тапқан барлық 

табыстары жатады. Салық 1983 
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жылдан бері 36 пайыздык пропорционалдық ставкамен төленеді. Оған дейін 

25 пайыздық ставкамен төленген болатын. Бұдан басқа да екі арнайы салық 

ставкалары қолданылады. Бағалы қағаздармен жұмыс жасайтын қаржы жəне 

холдингтік компаниялар 7,5 пайыздык, қатынасу үлесінің 50 пайызын 

мемлекет құрайтын компаниялар мен ұйымдар 6,25 пайыздық ставкамен 

табыс салығын төлейді. Залалдары 5 жыл мерзімге аударылады. 

Швецияда корпорация пайдасына салынатын салықты коммерциялык 

қызметпен айналысатьш барлық акционерлік қоғамдар, кооперативтер, шетел 

компаниялары 30 пайыздық ставкамен төлейді. 



Данияда корпорация  пайдасына салынатын салық 34 пайыздық 

ставкамен алынады. 

Жапонияның заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы бизнестің 

дамуымен бірге қалыптасып, дамыды. Кəсіпорындар мен ұйымдар таза 

пайдадан 34,5 пайыз мөлшерінде мемлекеттік табыс салығьш 1,67 пайыз 

мөлшерінде префектуралық табыс салығын, 4,12 пайыз мөлшерінде қалалық 

(аудан, поселка) табыс салығын төлейді. Шағын бизнеске 28 пайыздық 

ставкамен салық салынады. 

Бельгия жəне Панама мемлекеттерінде  қайта өндеу өнеркəсі-
біндегі, орман шаруашылығындағы компанияларға жеңілдетілген, ал мұнай 

өнеркəсібіндегі компанияларға жоғарылатылған ставкамен салық салынады. 

 

Корпорациялық  табыс салығы  бойынша аванстық 

 төлемдер: есептерді 2006 жылы беру 
Алдымен, тусінікті болу үшін бірнеше жылдан бері қызметін жүргізіп 

келе жатқан тұрақты кəсіпорынның  мысалымен жағдайларды қарастырайық. 

Салық төлеушілердің бұл санаты үшін 2006 жылға корпорациялық 

табыс салығы бойынша аванстық төлемдердің сомасы ағымдағы салық кезеңі 
үшін корпорациялық табыс салығының болжамды сомасын негізге ала 

отырып, егер салық заңнамасында өзгеше көзделмесе, өткен салық кезеңі 
ұшін аванстық төлемдер сомаларының есебіндегі аванстық төлемдердің 

орташа айлық есептелген сомаларынан кем емес болып есептеп шығарылады. 

 131 

Салық төлеушілердің назарын бірден мынаған аудару қажет - «егер осы 

бапта өзгеше көзделмесе» анықтамасы баяндалған шарттардың орындалуын 

көздейді. Оған сəйкес өткен салық кезеңі үшін корпорациялық табыс салығы 

бойынша декларацияда көрсетілген іс жүзіндегі салық міндеттемесінің 

сомасы өткен салық кезеңі үшін аванстық төлемдер сомаларының есебіндегі 
аванстық төлемдер сомаларынан асып кеткен кезде, салық төлеуші өткен 

салық кезеңі үшін корнорациялық табыс салығы бойынша декларацияда 

көрсетілген іс жүзіндегі салық міндеттемесі мөлшерін негізге ала отырып, 

декларация тапсырғаныан кейінгі кезең үшін аванстық төлемдер сомаларын 

есептеуге міндетті. 
Сөйтіп, салық төлеушілердің осы санатына  қатысты ағымдағы жылдың 

20 қаңтарына дейін салық органына декларация тапсырғанға дейінгі кезең 

ішінде берілетін 101.01-нысандағы корпорациялық табыс салығы бойынша 

аванстық төлемдер сомалары есебінің көрсеткіші ағымдағы салық 

кезеңііндегі аванстық төлемдердің есептелген орташа айлық сомасынан кем 

болмауға тиіс. 

Мысал, егер 2005 жылы кəсіпорын аванстық төлемдердің  4 700 мың 

теңге сомасына есептесе онда 2006 жыл ұшін 101.01-нысанда көрсетілетін 

аванстық төлемдердің сомасы 1175 мың теңгеден кем болмауға тиіс 

(4700000:12x3). 

Салық кезеңі, біздің жағдайда 2005 жыл үшін декларацияның 

жасалуына қарай салық төлеушіде нақты есептелген корпорациялық табыс 



салығы аванстық төлемдердің  мəлімделген сомал ары көрсеткіштерінен кем, 

соның деңгейінде болатын немесе олардан асып түсетін жағдайлар кездеседі. 
Егер  алғашқы екі жағдай орын алатын болса, онда декларация 

тапсырғаннан кейінгі аванстық төлемдердің сомасын салық төлеуші 
корпорациялық  табыс салығының болжамды сомасына орай, бірақ 2005 жыл 

есептелгеннен кем болмайтындай етіп есептейді. Демек, декларация 

ұсынғаннан кейін тапсырылатын 101.02-нысандағы аванстық төлемдердің 

есебінде 3 525 мың теңгеден (4 700 мың теңге - 1 175 мың теңге) кем 

болмайтын сома көрсетілуі тиіс. 

Егер декларацияда қалыптасқан көрсеткіш мəлімдеген аванстық 

төлемдердің көлемнен асып түссе, айталык 2005 жылдың  қорытындысы 

бойынша салық төлеуші корпорациялық табыс 
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салыгын 5 200 мың теңге сомасында есептесе, онда салық төлеуші декла-

рация тапсырғаннан кейін бюджетке төленетін аванстық төлемдердің 

көрсеткішін дербес анықтауға құқылы, алайда ол корпорациялық табыс 

салығы бойынша декларацияда көрсетілген нақты салық міндеттемесінен кем 

болмауға тиіс. Бұл жағдайда 101.02-нысанда 4 025 мың теңгеден (5 200 мың 

теңге — 1 175 мың теңге) кем болмайтын сома көрініс табуға тиіс. 

Салық кезеңінің қорытындысы бойынша залал шеккен немесе салық 

салынатын табысы болмаған салық төлеушілерге келетін болсақ,  онда 

10І.О2-нысанындағы есепті толтыру жəне ұсыну жөніндегі міндеттеме 

қолданылады. Бұл ретте салық төлеушілердін аталған санаты ҚР Қаржы 

министрлігі  Салык комитетінің 10.08.2004 ж. №НК-УМ-08-1-18/6503 

хатында баяндалған тұсіндірмеге сəйкес декларация тапсырғаннан кейін тө-

ленуге тиіс аванстық төлемдер сомасын алдыңғы салық кезеңі үшін аванстық 

төлемдер есептеріндегі орташа айлық аванстык төлемдер сомасынан кем етіп 

көрсетуге құқылы болады. 

Жекелеген салық төлеушілерде өткен салық кезеңінде төмендегідей 

жағдайлар орын алғанда декларация тапсыруға дейін аванстык төлемдер 

сомасын есептеп шығару үшін базаны калай дұрыс анықтау керек деген 

сұрақ туындайды. 

1-жағдай.  Салық  төлеуші 2005 жылы 5 000 мың  тенге мөлшерінде   
аванстық    төлемдер   сомасын   есептей   отырып, 101.01 нысандағы 

есепті  ұсынды. Декларация  тапсырылғаннан кейін  ұсынылған   101.02-

нысаннын   көрсеткіштері  нөлге   тең. Мұндай жағдайда 2006 жылға 

арналған 101.01-нысандағы есепте аванстың төлемдердің сомасын қалай 

есептеп шығару  керек? Бұл жағдайда есептеуді мынадай жолмен жүргізу 

керек: (5 000 мың теңге + 0 = 5 000 мың теңге : 12 х 3 = 1 250 мың теңге), 

мұның  өзі Салық кодексінің 126-бабындағы 2-тармағының ережелерімен 

белгіленген. 

Жоғарыда келтірілген барлық жағдайларға қатысты аталған баптың 6-

тармағының ережелері қолданылады, мұндайда корпорациялық табыс 

салығы бойынша декларация тапсырылғаннан кейін төленуге тиіс аванстық 



төлемдер сомаларының есебін салык төлеуші декларацияны тапсырған 

күннен бастап жиырма жұмыс 
 ІЗ3 

күні ішінде, бірақ есептік салық кезеңінің 20 сəуірінен кешіктірмей табыс 

егеді. Бірқатар жағдайларда салық төлеуші, салық кезеңшің қорытындысы 

бойынша корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияның қашан 

тапсырылғанына қарамастан, декларация тапсырғаннан кейінгі кезеңге 

аванстық төлемдердің есебін тапсыруға арналған түпкілікті мерзім ағымдағы 

жылдың 20 сəуірі  болады деп шатасады. 

Еске сала кететін  жайт - əрбір салық  төлеушінің  декларацияны 

қашан тапсырғанына  қарай  аванстық  төлемдер  сомасының  есебін  

тапсыруга арналган өзіндік бақылау  күні  пайда  болады. 

2-жағдай. «Көк-маран» ЖШС-і 2005 жыл үшін декларацияны 2006 

жылғы  2 наурызда тапсырды. Декларацияны тапсырғаннан кейінгі 
аванстық  төлемдер есебін берудің  қай мерзімі осы ЖШС үшін шекті болып 

табылады? 

Заңнамаға сəйкес  декларация  тапсырған күннен бастап жиырма 

жұмыс күнінің ішінде аванстық төлемдер есебін тапсыру міндеті көзделгенін 

назарға алсақ, онда бұл ЖШС үшін шекті мерзім ағымдағы жылдың 31 

наурызы болып табылады. 

3-жағдай. «Нұрст» ЖШС-і 2005 жыл үшін декларацияны 2006 жылғы 

29 наурызда тапсырды. Декларация тапсырғаннан кейінгі аванстық төлемдер 

есебін берудің қай мерзімі осы ЖШС үшін шекті болып табылады? 

Егер декларация 29 наурызда тапсырылса, онда белгіленген жиырма 

күндік шектің 25 сəуірде аяқталатынына қарамастан, салық төлеуші үшін бұл 

жағдайда шекті мерзім 2005 жылғы 20 сəуір болып табылады. 

Жаңадан құрылған ұйымдарға қатысты Салық кодексінің 126-бабының 

7-тармағында көзделген талаптар шешуші больш табылады, оған сəйкес 

салық төлеушілердің бұл санаты кұрылған 
 күннен бастап жиырма жұмыс 

күні ішінде салық кезеңі ішінде төленуге тиіс аванстық төлемдердің 

болжамды сомасының есебін салық органына табыс етуге міндетті. Бұл ретте 

101.04-нысан  толтырылады. 

Салық  төлеушілердің назарын салық  есептілігін тапсыру 
мəселесіне аударайық. 
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Атап айтқанда, корпорациялық  табыс салығы  бойынша декларация 
мен аванстың  төлемдер сомасының  есебі. 

Егер салық заңнамасында салық салу объектілері болған жағдайда 

бірқатар салықтар (мүлік салығы, жер салығы, көлік құралдары салығы, 

акциздер) үшін есептіліктер тапсыру көзделсе, ал олар болмаған жағдайда 

салық есептілігі (толтырылмаған бланктер) тапсыру көзделмесе, онда 

корпорациялық табыс салығы ушін есептілікті тапсыру, мазмұнына 

қарамастан, заңнамада белгіленген мерзімдерде міндетті шарт болып 

табылады. Бұл ретте Салық кодексінің 68-бабының 4-тармағына сəйкес 

салық декларациясында жəне есеп-қисабында көрсетілуге тиісті белгілі бір 



деректер болмаған жағдайда, оған уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген 

тиісті қосымшалар табыс етілмейтінін ескеру керек. 

Шаруашылық жүргізуші субъектіде салық кезеңінің ішінде қаржы-

шаруашылық қызметтің көрсеткіштерін өсіретін, сондай-ақ кемітетін 

жағдайлар болуы мүмкін. 

Осы өзгерістерге шүғыл бейімделу үшін Салық кодексінің 126-

бабьшың 8-тармағында салық төлеуші салық кезеңі ішінде, өткен салық 

кезеңі үшін декларация тапсырғанга дейін төленуге тиіс аванстық 

төлемдердің сомаларын қоспағанда, түзетудін себептерін жазбаша негіздей 

отырып, салық кезеңінің алдағы айлары үшін аванстық төлемдер 

сомаларының түзетілген есебін беруге құқылы деп көзделген. 

Əрбір салық  төлеуші аванстың  төлемдерді жоспарлау жəне 
бюджетке төлеу мəселесіне өте  мұқият болуға тиіс. 

Мұның өзі аванстық төлемдер көрсеткіштерін дұрыс жоспарлама-

ғанда, атап айтқанда, оларды жасанды түрде төмендеткенде декларация 

бойынша нақты есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы 

аванстық төлемдердің едəуір өсуіне алып келіп, ол асып түсу сомасына 

əкімшілік санкцияларды қолдануға əкеп соқтыратын  жағдай туындауы 

мүмкін. Аванстық төлемдерді есептеу қаншалықты мүқият жоспарлан-

ғанмен, тек нақты алынған нəтиже ғана бюджетке төленуге тиіс корпо-

рациялық табыс салығының нақты сомасын анықтай алатыны сөзсіз. 
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Осы мақсатпен əкімшілік кұқық бұзушылық туралы заңнамада нақты 

есептелген салықтық аванстық төлемдер сомасынан асып түсуіне жол 

берілетін сомасына  əкшшілік санкциялар қолданылмайтын 10% мөлше-

ріндегі шек көзделген. 

Егер салық төлеуші салық кезеңі үшін нақты есептелген корпорация-

лық табыс салығының сомасы салық кезеңі ішінде есептелген аванстық 

төлемдер сомасынан он пайыздан астам мөлшерде асып түсуіне жол берсе, 

онда «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы" ҚР Кодексінің 209-бабының 4-

тармағына  сəйкес нақты салықтың  асып түсуі  сомасының жетпіс пайызы 

мөлшерінде айыппұл  салуға əкеп соқтырады. 

Көрнекі болуы үшін осы жағдайды нақты мысалмен  қарастырайық. 
1-нұсқа 
•   Есептелген аванстық төлемдер — 250 000 мың теңге. 

•   Нақты есептелген КТС — 270 500 мың теңге. 

•   Асып түсуі - 20 500 мың теңге. 

•   Шығарылуы - (270 500 х 100: 250 000 = 108,2% - 100% = 8,2%) 

Бұл нұсқада 20 500 мың теңге мөлшеріндегі асып түсу сомасы 

əкімшілік санкциясы қолданылатын объекті  болып табылмайды, өйткені жол 

берілетін шектен аспайды. 

2-нұсқа 
•   Есептелген аванстық төлемдер - 215 000 мың теңге. 

•   Нақты есептелген КТС - 275 500 мың теңге. 

•   Асып түсуі — 60 500,0 мың теңге 



•   Шығарылуы (275 500 х 100 : 215 000 = 128,2% -100% = 28%).  

Бұл  нұсқада асып түсу мөлшері 10%-дан асып кеткендіктен, 

əкімшілік санкцияларды қолдануға арналған жағдай туындайды, оларды 

қолданудың нəтижесінде 42 350 мың теңге (60 500,0 мың теңге х 70%) 

сомасында айыппұл есептелуге тиіс. 

Салық  төлеуші заңды тұлғалардың есіне сала кететін жайт — 2005 

жыл үшін корпорациялық  табыс салығы бойынша декларацияны тапсыру 
мерзімі 2006 жылгы 31 наурызда аяқталды жəне сонымен қатар ҚР Қаржы 

министрлігі Салық комитеті  Төрагасының  2005 жылғы 6 желтоқсандағы 

№542 

136  

бұйрығына сəйкес 2006 жылы салық  есептілігін электронды  түрде 
тапсыратын салық  төлеушілерге корпорациялық  табыс салығы бойынша 

декларацияны тапсыру мерзімі 30 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге 
ұзартылғанын айта кету  қажет. 

Бұл ретте электронды түрде тапсырылатын салық есептілігін тапсыру 

мерзімінің ұзартылуы есептерді тапсыруға қолданылмайтынына назар 

аударыңыздар. 

Салық кодексінің 69-бабының 2-тармағына тұсінік беретін ҚР ҚМ 

Салық комитетінің 22.02.2005 ж. №НК-УНА-4-13/1599 хатына сəйкес 2005 

жылғы 1 қаңтардан бастап уəкілетті органға ғана злектронды түрде 

ұсынылған салық есептілігінің қағаз түріндегі көшірмесін талап ету құқығы 

берілгені туралы ақпарат салық төлеушілерге қызықты болар. 

Бұл түсіндірмеге сəйкес салық төлеушілерден электронды тұрде 

тапсырылған салық есептілігінің қағаз түріндегі көшірмесін алу қажеттілігі 
туындаған жағдайда, салық  органдары ҚР ҚМ Салық  комитетіне жазбаша 

өтініш жазады, онда мынадай деректемелерді міндетті түрде көрсетеді: 
•   салық есептілігі нысанының коды; 

•   салық кезеңі; 
•   салық есептілігінің қағаз көшірмесін талап етудің егжей-тегжейлі 

негіздемесі; 
•   сондай-ақ салық төлеушінің атауы; 

•   заңды мекенжайы; 

•   тіркеу нөмірі. 
Салық органының өтінішін қарастыру нəтижелері бойынша оң шешім 

қабылданған жағдайда, ҚР ҚМ Салық комитеті салық төлеушіге қағаз 

түріндегі көшірмелерді, сондай-ақ аталған талаптың  көшірмесін салық 

органына беру туралы жазбаша талап жолдайды. 

Теріс жауап алынған жағдайда, оған салық есептілігінің қағаз түріндегі 
көшірмелерін беруден бас тарту туралы жауап жолданады. 

Аванстық  төлемдер сомасын есептеу жəне төлеу мəселесінде салық 
төлеушілердің өкілдік секілді санаттарына жеке  тоқталғымыз  келеді. 
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Салық кодексінің 77-бабының 1-тармағына сəйкес, корпорациялық 

табыс салығын төлеушілерге, Қазақстан Республикасы ¥лттық банкі мен 



мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының резидент 

заңды тұлғалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты 

мекеме арқылы жүзеге асыратын немесе Қазақстан Республикасындағы 

көздерден табыс алатын резидент емес занды тұлғалар жатады. 

ҚР Азаматтық кодексінің 43-бабының 2 жəне 3-тармақтарына сəйкес 

заңды тұлғаның тұрған жерінен тыс орналасқан жəне оның мүдделерін 

қорғау мен өкілдігін жүзеге асыратын, оның атынан мəмілелер мен өзге 

құқықтық  əрекеттер жасайтын  оқшау бөлімшесі өкілдік болып табылады. 

Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлға болмайды. Бұларға өздеріне 

құрған заңды тұлға мұлкі беріледі жэне оның бекіткен ережелері негізінде 

жұмыс істейді. 
Осы негізде, егер өкілдік салық салынатын табыс алу мақсатымен 

кəсіпкерлік қызметгі жүзеге асырмайтын болса, оған Салық кодексінің 126-

бабының ережелерінде көзделген жəне 101.01 — «Декларация тапсырғанға 

дейін төленуге тиіс корпорациялық табыс салығы бойынша аванстык 

төлемдер сомасының есебі» жəне 101.02 - «Декларация тапсырғаннан кейін 

төленуге тиіс корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер 

сомасының есебі» нысандарын салық органдарына тапсыру жөніндегі 
міндеттеме қолданылмайды. 

Салық кодексінің жоғарыда аталған бабының осы тармағына сəйкес 

Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты  мекеме арқылы жүзеге 

асыратын резидент емес занды тұлғалар корпорациялық табыс салығын 

төлеушілерге жатқызылады.Қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге 

асыратын резидент еместер тұрақты мекемені Салық кодексінің 177-бабының 

1 немесе 3-тармағына сəйкес құрады. 

Егер шетелдік тұлға қосарланған салық салуды болдырмау туралы 

халықаралық шарт жасалған мемлекеттің резиденті болып табылса, онда 

салық салу мақсаттары үшін аталған шартта белгіленген тұрақты мекеме 

ұғымы қолданылады, яғни мұндай 
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заңды тұлғаның қызметі халықаралық шартқа сəйкес тұрақты мекеме құруға 

алып келеді. 
Сөйтіп, егер шетелдік компанияның өкілдігі салық салу мақсаттары 

үшін тұрақты мекеме ретінде қарастырылса, онда мұндай өкілдік 

корпорациялық табыс салығын төлеуші ретінде қарастырылады жəне 

тиісінше салықтың осы түрі бойынша салық есептілігін тапсырады. 

Салық кодексінің 184-бабының 1-тармағында Қазақстан Респуб-

ликасында тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын резидент емес 

заңды тұлғаның салық салынатын табысын анықтау, корпорациялық табыс 

салығын есептеу мен төлеу тəртібі осы баптың жəне Салық кодексінің 79-

135-баптарының ережелеріне сəйкес жүргізіледі деп белгіленген. 

Егер шетелдік компанияның өкілдігі салық салу мақсатында тұрақты 

мекеме болып танылмаса, онда мұндай өкілдік корпорациялық табыс 

салығын төлеуші болып табылмайды, тиісінше салықтың осы түрі бойынша 

салық есептілігін тапсырмайды. 



Осы материалда берілген ақпарат салық төлеушілердің корпора-циялық 

табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасын есептеу жəне төлеу 

бөлігінде салық міндеттемелерін дер кезінде жəне сапалы орындауына, 

сонымен қатар əкімшілік айыппұлдарын төлеу түріндегі өндірістік емес 

ысыраптарды болдырмауға көмектеседі деп үміттенеміз. 

 

КОРПОРАЦИЯЛЫҚ  ТАБЫС  САЛЫҒЫ  БОЙЫНША 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

                                                                                                               100-форма 
1.   Салық төлеушінің тіркеу нөмірі. 
2.   Салық  кезеңі (жыл)2005. 

3.   Салық төлеушінің атауы:  "Көк-мардан" жауапкершілігі  шектеулі  
      серіктестігі. 
4.   ЭҚЖЖ  Үлес салмағы 100 пайыз. 

5.   Декларация  түрі: Кезекті. 
6.   Хабарламаның  нөмірі  мен күні. 
7.  Валюта коды  KZT - теңге. 
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                  I БӨЛІМ. ЖЫЛДЫҚ  ЖИЫНТЫҚ  ТАБЫС 

 

Жол коды Атауы млрд. млн  мын 

        1 2 3 4 5 

100.00.001 Тауарларды (жұмыс, кызмет көрсету) 

өткізуден түскен табыс 

042 

 

500 

 

000 

100.00.002 Үйлерді,   ғимараттарды,   құрылыстар-

ды, сондай-ак   амортизациялауға   жат-

пайтын активтерді өткізу кезіндегі құн 

өсіміне түсетін табыс 

- - - 

100.00.003 Міндеттемелерді есептен шығарудан  

түсетін табыс 

- 700 000 

100.00.004 Күмəнді  міндеттемелер бойынша 

түсетін  табыстар 

 

- - - 

100.00.005 Мүлікті  жалға беруден  түсетін  табыс - 920 000 

100.00.006 Борышты  талап  етуді   баскаға   

берудеі  түсетін  табыстар 

- - - 

100.00.007 Кəсіпкерлік   кызметті   шектеуге   

немесе токтауға келісім үшін алынған 

табыстар 

 

- 

 

- 

 

- 

100.00.008 Шығып  қалган тіркелген активтер кұ-

нынын ішкі топтың құн балансынан 

асьш түсуінен  алынатын табыстар 

- - - 

100.00.009 Кен орындарын  игеру  зардаптарын - - - 



жою жөніндегі   нақты   шығыстар   со-

масынан  кен орындарын игеру зардап-

тарын жою қорына аударылған сома-

ның асып түсуінен алынатын табыстар 

100.00.010 Ортақ үлестік меншіктен түсетін табыс 

ты бөлу кезінде алынатын табыстар 

 

 

240 000 

100.00.011 Айыппұлдар,  өсімпұлдар жəне санк-

циялардың  басқа да түрлері 
- - - 

100.00.012 Бұрын жүргізілген шегерімдер 

бойынша алынған өтемақылар 

120 000 - 

100.00.013 Өтеусіз алынған  мүлік, орындалған 

жұмыстар, көрсетілген  қызметтер 

- - - 

100.00.014 Дивидендтер - - - 

100.00.015 Сыйақылар - 150 000 

100.00.016 Он бағамдық  айырма  сомасынын теріс 

бағамдық айырма  сомасынан асып 

кетуі 

 

- 

 

- 

 

- 
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1 2 3 4 5 

100.00.017 ¥тыстар - - - 

100.00.018 Роялти - - - 

100.00.019 Əлеуметтік сала объектілерін пайдалану 

кезінде алынған табыстардың шығыстар-

дан артығы қамтылады 

- - - 

100.00.020 Басқа да табыстар - 950 000 

100.00.021 

ЖЫЛДЫҚ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС 

(100.00.001-100.00.020 жолдардың 

сомасы) 

045 580 000 

                    II БӨЛІМ. ЖЫЛДЫҚ  ЖИЫНТЫҚ  ТАБЫСТЫ  ТҮЗЕТУ 

100.00.022 Жылдық жиынтық табысты түзету - 050 000 

100.00.023 
Түзетуден кейінгі жылдық жиынтык 

табыс (100.00021-100.00.022) 

015 530 000 

                                 III БӨЛІМ. ШЕГЕРІМДЕР 

100.00.024 
Өткізілген   тауарлар   (жұмыс,   қызмет) 

бойынша  шығындар 

010 250 000 

100.00.025 Сыйақы бойынша шегерімдер - 800 000 

100.00.026 Төленген күмəнді  міндеттемелер 

бойынша  шегерімдер 

- - - 

100.00.027 Күмəнді талаптар бойынша шегерімдер - - - 

100.00.028 
Резервтік қорларға аударымдар бойынша 

шегерімдер 

- 500 000 



100.00.029 Ғылыми-зерттеу, жобалау, іздену жəне 

тəжірибе-конструкторлык жұмыстарға 

жұмсалатын  шығыстар  бойынша 

шегерімдер 

- 150 000 

100.00.030 
Сақтандыру сыйлықақылары бойынша 

шығыстарды шегеру 

- 210 000 

100.00.031 Əлеуметтік төлемдерге жұмсалған 

шығыс тарды шегеру 

- 680 000 

100.00.032 Табиғи  ресурстарды  геологиялық жəне 

оларды өндіруге əзірлік жұмыстарына 

жұмсалған  шығыстар   бойынша  шеге-

рімде жəне жер қойнауын пайдалану-

шыларды  басқа  да шегерімдері 

- - - 

100.00.033 Теріс  бағамдык айырма бойынша шеге- 

рімдер 

- - - 

100.00.034 Салықтар шегерімі - 330 000 

100.00.035 Айыппұл, өсімпұл,  тұрақсыздық  айып- 

тары 

- - - 

100.00.036 Амортизациялык аударымдар, жөндеу 

шығындары, тіркелген активтер 

бойынша басқа  шегерімдер 

- 990 000 

100.00.037 ШЕГЕРІМДЕРДІҢ  БАРЛЫҒЫ 013 910 000 

ІҮ Бөлім. Салық  салынатын  табысты  есептеу 

100.00.038 САЛЫҚ САЛЫНАТЫН ТАБЫС 

(ЗАЛАЛ) 

001 620 000 

100.00.039 

 

Салык сауда жеңілдігі бар елден алын-

ған табыстар 

- - - 

100.00.040 

 

БАРЛЫҚ  САЛЫҚ САЛЫНАТЫН 

ТАБЫС (ЗАЛАЛ) 

(100.00.038-100.00.039) 

001 620 000 

100.00.041 

 

Көшіруге жатпайтын, пайдалануға бірін-

ші рет енгізілген тіркелген активтер 

бойынша амортизациялык аударым-

дардың шегеріміне жатқызудан залал 

 

- 

 

- 

 

- 

100.00.042 Көшіруге  жататын  залал - - - 

100.00.043 Салық салынатын табысты түзету - - - 

100 00.044 Бұрынғы салық кезендерінен көшірілгең 

залалдар 

- - - 

100.00.045 ТҮЗЕТУЛЕР  МЕН  КӨШІРІЛГЕН 

ЗАЛАЛ ДАРДЫ  ЕСКЕРІП  САЛЫҚ 

САЛЫНАТЫН  ТАБЫС 

 

001 

 

620 

 

000 

 Ү БӨЛІМ. САЛЫҚ  МІНДЕТТЕМЕСІНІҢ  ЕСЕБІ 
100.00.046 Есептелген салық сомасы (100.00.045 х 

30%) 

- 486 000 



100.00.047 Таза табысқа салынатын салық сомасы - - - 

100.00.048 Жүргізілген есепке алулардың барлығы - - - 

100.00.049 ЕСЕПТЕЛГЕН САЛЫҚТЫҢ БАРЛЫГЫ - 480 000 

100.00.050 Төленген аванстық төлемдердің барлығы - 400 000 

100.00.051 ТӨЛЕНУГЕ  ТИІС  САЛЫҚТАРДЫҢ 

БАРЛЫҒЫ 

- 86 000 

100.00.052 Артык төленген салық сомасы - - - 
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                       Салық толеушінің жауапкершілігі 
Біз осы декларацияда келтірілген мəліметтердің  дұрыстығы мен 

толымдығы үшін Қазақстан Республикасының  заңдарына сəйкес 
жауапкершілікте  боламыз. 

Басшының тегі, аты, əкесінің аты, қолы. 

Бас бухгалтердің тегі, аты, əкесінің аты, қолы. 

Декларацияны толтырған лауазымды тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты, 

қолы. 

Декларацияны беру күні жəне мөрмен расталады. 

Декларацияны қабылдаған лауазымды  тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты, 

қолы. 

Салық қызметі органдарының басқа да деректері көрсетіледі. 
Тапсырмалар. 
1-есеп. 2005 жылдың нəтижесі бойынша «Айымжан» акционерлік 

қоғамы өнім өткізуден тапқан табысы 54500,0 мың теңгені құрады. 

Шығындары: 

•   халық тұтыну тауарларын сатып алуға - 12300,0 мың теңге; 

•   ғимарат жалдауға - 1 190,0 мың теңге; 

•   еңбекақы қорына - 2 420,0 мың теңге; 

•   жер салығы — 530,0 мың теңге;  

Корпорациялық табыс салығын есептеңіздер. 

2-есеп. 2006 жылдың I тоқсанында корпорациялық табыс салығының 

нақты мөлшері болжамды мөлшерінен 50,0 мың теңге асты. Бюджетке 

төленетін қосымша салық мөлшерін есептеңіз. 

3-есеп. «Ғалымжан» АҚ-ның құрылыс материалдарын сатудан алған 

табысы 100 000 000 теңге болды. Шығындары: халық тұтыну тауарларын 

сатып алуға 70 000 000 тенге, мүлік салығы - 150 000 теңге, жанар-жағар май- 

3 700 000 теңге. 

Табу керек: корпорациялық  табыс салығы, есепке  жатқызылған жəне 

төленуге тиісті қосылған құн салыгы. 

4-есеп. «Нұрст» ЖШС-і тоннасы 37000 теңгеден 50 тонна ұн сатып 

алды. Тоннасын 42000 теңгеден көтерме сауда əдісімен толық сатты. Көлік 

шығындары 70000 теңге, еңбекақы 30000 теңге. 

Табу керек: корпорациялық табыс салығы, қосылған құн салығы. 
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БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ: 

 

1.     Корпорациялық  табыс салығының  пайда  болу  тарихы. 

2.     Корпорациялық табыс салығының ерекшелігі. 
3.     Корпорациялық   табыс салығын  төлеушілер. 

4.     Корпорациялық  табыс салығының  салық  салу объектілері. 
5.     Салық  салынатын табысты анықтау. 
6.    Жылдың  жиынтық  табыс жəне оның  құрамы. 

7.     Шегерімдер жəне оған жататындар. 

8.     Залал   ұғымы. 

9.     Салық  салынатын табысты түзету. 
10.   Тіркелген активтер жəне оны есептеу. 
11.   Төлем көзінен салық салынатын табыстар. 

12.   Қазақстан  Республикасында  қызметін түрақты мекеме арқылы 

жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның  таза табысы. 

13.   Сақтандыру  (қайта  сақтандыру)  ұйымдарына  салық  салу тəртібі 
жəне салық ставкалары. 

14.  Коммерциялық  емес ұйымдарға  салық  салудың  тəртібі. 
15.   Əлеуметтік салада  қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға салық 
салудыц ережелері. 
16.   Корпорациялық  табыс салығы самасын есептеп  шығару. 
17.  Аванстың  төлемдер сомасын есептеп  шығару 
18.   Корпорациялық  табыс салығының ставкалары. 

19.  Корпорациялық   табыс салығын есептеу тəртібі. 
20.   Корпорациялық  табыс салығын төлеу тəртібі. 
21.  Корпорациялық  табыс салығы  бойынша салық кезеңі. 
22.   Корпорациялық  табыс салығы  бойынша салық  декларациясы тапсыру. 
23.   Инвестициялық  салық  преференциялары  жəне жалпы ережелері. 
24.  Шет елдердегі  корпорациялық  табыс салығы. 
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4-ТАРАУ 

 

ЖЕКЕ  ТАБЫС САЛЫҒЫ 

 

4.1. Жеке табыс салығын төлеушілер 

  жəне салық салу объектілері 
 

Көптеген елдерде жеке тұлғалардың табыстарына салынатын салықтын 

принциптері ортақ болып келеді.  
Негізгі принцитері мыналар: 

•   барлық салық төлеушілер резидент жəне резидент емес деп бөлінеді. 
Резиденттікті  анықтаудың басты белгілері болып жеке тұлғаның  нақты бір 

ел аумағында алты айдан астам мерзім аралығында болуы. Резидент салық 

төлеушілер ел 
 ішінде жəне елден тысқары жерде алған барлық табыста-



рынан салық төлесе, резидент еместер тек ел ішінде алған табыстарынан  

салықты  «төлем  көзінен»  төлейді,   яғни олардың салық жауапкершілігі 
шектеулі; 

•   салық салу барысында  əр түрлі кездерден алған барлық табыстары 

негізінде жиынтық табысы анықталады; 

•   салық төлеушінің салық салу барысында  өзіне, асырауындағы əрбір 

адамға салық салынбайтын минимум  мөлшері беріледі; 
•   салық салу кезінде медициналық шығындар, əлеуметтік 

сақтандыруға төлеген жарналар, кəсіби  шығындар жиынтық табыстан 

шегеріледі; 
•   салық сомасы ұдемелі салық ставкасы негізінде анықталады; 

•   жұмыс  істейтін  ерлі-зайыптылар салықты бірге немесе бөлек 

төлеуіне болады. 

Салықтың есептелу немесе алыну тетіктерінде кейбір ерекшеліктері 
болмаса, салық салудың объектісі жəне төлеушілері ұқсас болып келеді, 
Жеке тұлғалар табыстарынан бөлек, салықты 
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жеке өзі төлейді немесе жиынтық табыстан төленеді. Көптеген мемлекет-

терде қандай  əдіс негізінде салық төлейтінін  салық төлеушінің  өзі 
таңдайды, сонымен  бірге асырауындағы адамдарға қатысты салық 

шегерімдерін ерлі-зайыптылардың біреуінің  ғана қолдануына болады. 

Табыстардың негізгі  құрамына: еңбекақы, сыйақы, кəсіпкерлік 

қызметтен  түскен табыс, зейнетақы, алимент, жылжымайтын мүлікті жалға 

беруден түскен табыс, бір жолғы жəрдемақы, жұмыссыздық жəне жұмысқа 

уақытша жарамсыздық (денсаулығына байланысты) бойынша төлемдер, 

дивиденд жəне рента түріндегі табыстардың барлық түрлерін жатқызуға 

болады. 

Табыс салығы 12 айға тең болатын күнтізбелік немесе қаржы жылы 

ішінде алынған барлық табыстарынан алынады. Нақты бір кезендегі салықты 

есептеу барысында табыстан салық зандылықтары бойынша бекітілген 

кейбір шегерімдер шегеріліп, жеңілдіктер қолданылады. Барлық елдерде 

«салық салынбайтын минимум» пайдаланылады. Ал салық салынбайтын 

минимум барлық салық төлеушілерге, олардың  отбасы  мүшелеріне, асы-

рауындағы  адамдарға беріледі. Сонымен бірге есепті кезең аралығында 

жасалған барлық нақты шығындар да салық салынатын табыстан шегеріліп 

тасталады. Нəтижесінде анықталған салық— салық салынатын табысқа 

(АҚШ-та ол түзетілген салық салынатын табыс деп аталады) үдемелі шəкіл 

негізінде салық есептеліп салынады. 

Жеке тұлгалардың табыстарына салынатын салықты есептеу 

барысында мемлекеттер арасында мынадай айырмашылықтарға  назар 

аударуға болады. Атап айтқанда: 

•   салық салу барысында қамтылатын табыстардың  құрамы; 

•   салықты азаматтардың  жеке өзі немесе отбасы атынан төлеуі; 
•   салық жеңілдіктерінің кұрамы жəне қолдану ерекшеліктері; 
•   салық салу шəкілі (шкала) əр елдерде əр түрлі болуы.  



Салық жеңілдіктерін қолдану барысында назар  аударатын тағы 

да бір ерекшелік - салық жеңілдіктерінің салық несиесі немесе салық 

төмендетуі түрінде беріледі болмаса салық салынатын табысты анықтау 

барысында оған табыстың жекелеген түрлерін қоспайды 
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Салық жеңілдіктері  екі  топқа  бөлінеді: 
•   стандартты; 

•   стандартты емес. 

Стандартты салық  жеңілдіктеріне салық төлеушінің өзіне жəне 

асырауындағы адамдарға, сондай-ақ мүгедектерге, қарт адамдарға берілетін 

салық салынбайтын  минимумды жатқызуға  болады. 

Жалпы стандартты салық   жеңілдіктерінің  мынадай түрлері 
бар: 

•   негізгі, яғни салық төлеушінің табыс мөлшеріне тəуелсіз өзіне салық 

жеңілдігінің берілуі. Бұған салық салынбайтын минимумды жатқызуға 

болады; 

•   отбасы   жағдайына   байланысты   жеңілдіктердің   берілуі; 

«отбасылык төмендету» деп аталады; 

•   асырауындағы адамдарға берілетін салық төмендетулері. Кейбір 

мемлекеттерде жеңілдік балаларға берілетін салық  төмендетулерінің  

орнына балаларға берілетін жəрдемақы сомасына қосылып беріледі. 
Стандартты емес салық  жеңілдіктерінің  стандартты салық 

жеңілдіктерінен айырмашылығы - оның салық төлеушінің  нақты жұмсаған 

шығындарымен байланысты болуында. 

Бельгия, Финляндия, Греция, Норвегия, Люксембург сиякты елдерде 

салық жеңілдігі сол елдердің  заңы бойынша белгіленген төменгі  табыс 

деңгейін салықтан босату арқылы беріледі. Бұл «нольдік ставкамен салық 

салу» деп те аталады. 

Жеке табыс салығы – жеке  тұлғалардың  ең бірінші кезекте төлейтін 

салығы болып саналады. Себебі, тапкан табыстарьынан немесе табыс 

көздерінің  бір бөлігін  салық ретінде  аударып отырады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев халыққа арнаған 

Жолдауында жеке табыс салығының ставкаларын төмендетіп, салық төлеу 

тəртібін оңтайлы етіп, белгілі бір жүйеге келтіруді  атап өтті, яғни мұны жеке 

түлғаларға халықтын əлеуметтік жағдайының жақсаруына қосқан үлесі 
ретінде қарауға болады. 

Жеке табыс салығы алғашқы салықтардың бірі. 
Салық кодексі қабылданғанға дейінгі кезенде бұл салық тұрі «жеке 

тұлғалардың табыстарына салынатын табыс салығы» 
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деп аталатын. Салық кодексі қабылданып, бұл  атау қысқарып, халықаралық   

стандартқа   сəйкес,   «жеке   табыс   салығы»   деп  аталды. 

Жеке табыс салығын - салық салу объектілері бар жеке тұлғалар 

төлейді. 



Резидент емес жеке тұлғалар жеке табыс салығы бойынша салықты 

есептеп, төлейді жəне жеке табыс салығы бойынша салық декларациясын 

табыс етеді. 
Жеке табыс салығы бойынша негізінен екі салық  салу объек- 

тілері бар: 

1) төлем козінен салық салынатын табыстар; 

2) төлем көзінен салық салынбайтын табыстар.  

/. Толем  көзінен салық  салынатын табыстар. 

Салық  төлеушінің  төлем көзінен салық  салынатын табыстары 

жеке тұлғалардың ақшалай  түрде алған барлық  табыстарының жиыны 

болып табылады жəне оның құрамына жататындар: 

1) қызметкердің  табысы; 

2) біржолғы төлемдерден алынған табыс; 

3) жинақтаушы зейнетақы қорларынан берілетін зейнетақы тө- 

лемдері; 
4) дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар түріндегі табыс; 

5)стипендиялар; 

6) жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табысы жатады, 

Салықты  есептеу  жəне  төлеу тəртібі. 
Салық агенттері жеке табыс салығын есептеу мен ұстап қалуды төлем 

көзінен салық салынатын табыс төленетін  күннен  кешіктірмей  жүргізеді. 
Салық агенттері, төленген кірістер бойынша  салықты  аударуды  төлем 

төленетін айдан кейінгі айдың 15-іне дейін өзінің орналасқан жері бойынша 

жүзеге асырады. Салық  агенттері тиісті бюджеттерге құрылымдық бөлім-

шелер бойынша салық  төлеуді Қазақстан Республикасының зандарында 

белгіленген тəртіппен жүзеге асырады. Салық агенттері жеке табыс салығы 

бойынша есеп-кисапты салық органына салық төленетін жер бойынша есепті 
тоқсаннан кейінгі айдың  15-нен кешіктірмей табыс етеді. 
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Енді салық төлеушінің  төлем көзінен салық салынатын табыстарына 

тоқталайық: 

1. Қызметкердің  табысы. 
Қызметкердің жұмыс беруші есептеген, көзделген салық шегерімдері 

сомасына азайтылған табыстары төлем көзінен салық салынатын табысы 

болып табылады. 

Сонымен қатар қызметкердің табыстарына: 

•   жұмыс беруші материалдық, əлеуметтік игілікгер немесе өзге де 

материалдық пайда түрінде берген табыстар; 

•   жүмыс беруші төлейтін ақшалай немесе заттай нысандағы кез келген 

табыстар жатады. 

Қызметкердің заттай нысандағы табыстарына жататындар: 

1) заттай нысандағы еңбекақы; 

2)  қызметкер  алған тауарлар, қызметкердің  мүддесін көздеп 

орындалған жұмыстар, қызметкерге өтеусіз негізде көрсетілген қызметтер; 



3)  қызметкердің үшінші тұлғалардан алған тауарлар (орындалған 

жұмыстар, көрсетілген қызметтер) құнын жұмыс берушінің төлеуі; 
4)   қосылған құн  салығы мен акциздердің тиісті сомасын қоса  

алғанда,  заттай  нысандағы  тауарлардың  (жұмыстардың, қызметтердің) 

құны. 

Қызметкердің материалдық пайда түріндегі табыстары: 

1)  қызметкерге сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызмет  

көрсетулердің)  құны  мен  осы тауарларды  (жұмыстарды, қызмет көрсету-

лерді) сатып алу бағасы немесе олардың өзіндік құны арасындағы теріс 

айырманы; 

2)  жұмыс берушінің шешімі бойынша қызметкердің оның алдындағы 

қарызының  немесе міндеттемесінің сомасын есептен шығаруды; 

3)  жұмыс берушінің өз қызметкерлерінің сақтандыру шарттары 

бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеуге жұмсаған шығыстарыды; 

4)  жұмыс берушінің қызметкердің өз қызметіне байланысты емес 

шығындарының орнын толтыруға жұмсаған шығыстарды құрайды. 
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Қызметкердің  төлем  көзінен салық  салынатын табысын анықтау 
кезінде салық  жылы ішіндегі əрбір ай үіиін шегерімге 
мыналар жатқызылады: 

1)  Қазақстан Республикасының заң актісінде табысты есептеудің  

тиісті   айға  белгіленген  бір   айлық  есептік  көрсеткіш 

мөлшеріндегі сома; 

2) асырауындағы адам пайда болған айдан бастап қызметкердің 

асырауындағы отбасының  əрбір мүшесіне айлық есептіккөрсеткіш 

мөлшеріндегі сома. Аталған шегерімдер бір салық төлеушінің табысына - 

отбасы мүшесіне қолданылады. 

3)  жинактаушы зейнетақы қорларына Қазақстан Республикасының 

зандарында белгіленген мөлшерде төленетін міндетті зейнетақы жарналары; 

4) Қазақстан  Республикасының  тиісті  қаржы  жылына арналған   

республикалық   бюджет   туралы   заңында   айлық   есептік  көрсеткіштің 10 

еселенген сомасынан аспайтын мөлшерде өз пайдасына енгізген ерікті 
зейнетақы жарналары; 

5) жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру шартгары өз пайдасына 

енгізетін сақтандыру сыйлықақылары; 

6) Тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінде Қазақстан Республикасының 

резиденті — жеке тұлға Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үйді 
жөндеу, салу немесе сатып алу үшін алған тұрғын үй қарыздары бойынша 

сыйақыны өтеуге бағытталған  сомалар. 

Бірге тұратын жəне  ортақ  шаруашылық   жүргізетін ерлі-зайып-

тылар, балалары мен ата-анасы (оның  ішінде уақытша болмағандар) 

отбасы деп танылады. 

Асырауындағы адам, салық  төлеушінің  табысы есебінен өмір сүретін 

жəне айына бір айлық  есептік көрсеткіш мөлшерінен асатын жеке табыс 
көзі жоқ, салық   төлеушінің  отбасы мүшесі. 



Қызметкердің табысы бойынша жеке табыс салығының сомасы қызметкердің 

салық жылы ішінде төлем көзінен салық салынатын табысына 4.1-кестеде 

белгіленген ставкаларды қолдану жолымен есептеледі. Жеке табыс салығын 

есептеу жəне  ұстап қалу уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген тəртіппен 

үлғаю 
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нəтижесімен ай сайын жүргізіледі. Салық жылы аяқталғанға дейін қызмет-

керді жұмыстан шығару кезінде салык агенті нақты жұмыс істелген кезең 

үшін альшған табысты негізге ала отырып, жеке табыс салығын қайта 

есептеуді жүргізуге жəне қызметкерге алынған табыс пен төленген салық 

туралы есеп-қисап беруге міндетті. Жұмыс орнын өзгерткен кезде жеке тұлға 

жаңа жұмыс орны бойынша салық агентіне жұмыс істеген кезенде алған 

табысы мен төленген салық туралы бұрынғы жұмыс орнынан есеп-қисап 

беруге тиіс. 

2. Біржолғы  төлемдерден түскен табыс. 
Біржолғы төлемдерден түскен табысқа — өздерінің қызметіне 

байланысты жеке кəсіпкердің, жеке нотариус пен адвокаттың кіріс бойынша 

төлемдерін қоспағанда, салық төлеушілердің Қазақстан Республикасының 

заңдарына сəйкес салық агенттерімен жасасқан азаматгық-құқықтық 

сипаттағы шарттар бойынша табысы, сондай-ақ жеке тұлғалар төлейтін баска 

да біржолғы төлемдер жатады. 

Жеке табыс салығының сомасы Казақстан Республикасының заңда-

рыңда белгіленген мөлшерде жəне жағдайларда жинақтаушы зейнетақы 

қорларына аударылған міндетті зейнетақы жарналары сомасына азайтылған 

төлем көзінен салық салынатын біржолғы төлемдерден түскен табысқа 4.1-

кестеде белгіленген ставкаларды қолдану жолымен есептеледі. 
3. Жинақтаушы зейнетақы  қорларынан төленетін зейнетақы 

төлемдері 
Төлем көзінен салық салынатын зейнетақы төлемдеріне салық 

төлеушілердің зейнетақы жинақтарынан жинақтаушы зейнетақы қорлары 

жүзеге асыратын, табыс есептеудің тиісті айына Қазақстан Республикасының 

заң актісімен белгілеңген айлық есептік көрсеткіш сомасына азайтылған 

төлемдер жатады. Жеке табыс салығының сомасы 4.1-кестеде белгіленген 

ставкаларды қолдану жолымен есептеледі. 
4. Төлем көзінен салық салынатын дивидендтер, сыйақылар, 

ұтыстар  түріндегі табыстар. 
Жеке табыс салығының сомасы жеке тұлғаларға төленетін дивиденд-

тер, сыйақылар, ұлыстар түріңдегі табыстарға 15 пайыздық ставканы қолдану 

арқылы есептеледі. 
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5. Стипендиялар. 
Білім беру  ұйымдарында оқитындарға Қазақстан Республикасының 

заңцарында белгіленген мемлекеттік стипендияларға арналған мөлшерде 

төленетін стипендияларды қоспағанда, білім беру ұйымдарында оқып 

жүргендерге төлеуге арналған ақша сомасы, сондай-ақ  мəдениет, ғылым 



қайраткерлеріне, бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлеріне жəне басқа 

жеке тұлғаларга төлеуге арналған ақша сомасы табыс көзінен салық 

салынатын стипендия болып табылады. 

Стипендиялар түріндегі табыстарға 4.1-кестеде белгіленген 

ставкаларды қолдану арқылы есептеледі. 
6. Төлем  көзінен салық  салынатын, жинақтаушы сақтандыру 

шарттары бойынша табыс. 
Жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру  шарттары бойынша 

табыстарына: 

•   жинақтаушы  зейнетақы  қорларындағы  зейнетақы  жинақтары 

есебінен; 

•   жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша өз 

пайдасына енгізетін сактандыру сыйлықақылары  есебінен; 

•   жұмыс   берушінің   жинақтаушы   сақтандыру   шарттары бойынша 

жұмыскерлердің  пайдасына енгізетін сақтандыру сыйлықтары   есебінен  

төленген,   сақтандыру   ұйымдары жүзеге асыратын сақтандыру төлемдері 
жатады. 

Жеке   тұлғалардың   жинақтаушы   сақтандыру   шарттары бойынша 

табысына осындай шарттар мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда 

төленетін сатып алу сомасы да жатады. Жеке тұлғалардың жинактаушы 

сақтандыру шарттары бойынша табысына сақтандыру ұйымдары жүзеге 

асыратын сақтандыру төлемдері сомасының сақтандыру сыйлықақыларының 

сомасынан асып кеткен сомасы да жатады. Жеке табыс салығының сомасы 

4.3-кестеде белгіленген ставкаларды жинақтаушы сақтандыру шарттары 

бойынша төленетін табыс сомасына қолдану жолымен  есептеледі. 
//. Төлем көзінен салық  салынбайтын табыстар. 
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Салық  төлеушінің төлем  көзінен салық  салынбайтын табыс-
тарына, табыстардың мынадай  түрлері: 

1) мүліктік табыс; 

2) жеке кəсіпкердің салық салынатын табысы; 

3) адвокаттар мен жеке нотариустардың табысы; 

4) өзге де табыстар жатады. 

Төлем көзінен салық  салынбайтын табыстар бойынша жеке табыс 
салығын есептеу. 

Адвокаттар  мен жеке нотариустардың табыстарын қоспағанда, төлем 

көзінен салық салынбайтын табыстар бойынша жеке табыс салығын 

есептеуді салық төлеуші белгіленген салықтық шегерімдер сомасына 

азайтылған, төлем көзінен салық салынбайтын табыс сомасына 4.1-кестеде 

белгіленген ставкаларды қолдану жолымен дербес жүргізеді. 
Салық төлеушіде төлем көзінен салық салынбайтын табыстардың 

бірнеше түрі болған кезде, адвокаттар мен жеке нотариустардың табыстарын 

қоспағанда, салық төлеуші жеке табыс салығын есептеуді 4.1-кестеде 

белгіленген ставкаларды төлем көзінен салық салынбайтын барлық табыс 

тұрлерінің сомасына қолдану жолымен дербес жүргізеді. 



Мынадай резидент жеке тұлғалар жеке табыс салығын аванстың 

төлемдерді енгізу арқылы төлейді: 
1)  арнайы салық режимдерін қолданатындарды қоспағанда, жеке 

кəсіпкерлер; 

2)   резидент   болып  табылатын  жəне   табысты   Қазақстан 

Республикасындағы төлем көзінен жеке табыс салығы салынбайтын қызметті 
жүзеге асырудан алатын шет мемлекеттердің азаматтары мен азаматтығы 

жоқ адамдар; 

3) салық агенттері болып табылмайтын тұлғаларға Қазақстан 

Республикасында қызметтер көрсетуден, жұмыстар орындаудан табыс 

алатын Қазақстан Республикасының азаматтары. 

Салық төлеуші Салық кодексінде белгіленген жағдайларда енгізілген 

аванстық төлемдерді есептей отырып, салық жылының қорытындысы 

бойынша жеке табыс салығын төлеуді жеке табыс салығы бойынша 

декларацияны тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он жұмыс күнінен 

кешіктірмей дербес жүзеге асырады. 
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1. Мүліктік табыс. 
Салық  төлеушілердің мүліктік табысына: 

1) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес  мемлекеттік 

қажеттіліктер үшін сатып алынған мүліктерді қоспағанда, кəсіпкерлік 

қызметте пайдаланылмайтын: 

а) бір жылдан аз уақыт меншік құқығында болған жылжымай- 

тын мүлікті; 
ə) бағалы қағаздарды, сондай-ақ занды тұлғадағы қатысу 

үлесін; 

б)  қымбат бағалы тастар мен қымбат бағалы металдарды, олардан 

жасалған зергерлік бұйымдарды жəне құрамында қымбат бағалы тастар мен 

қымбат бағалы металдар бар басқа да заттарды, сондай-ақ өнер туындылары 

мен антиквариатгарды; 

в)  мемлекеттік тіркеуге жататын жəне бір жылдан кем емес уақыт 

меншік құқығындағы немесе механикалық көлік құралын жəне тіркемелерді 
иеліктен айыру құқығымен баскаруға сенімхат негізінде алынған механика-

лық көлік құралдарын жəне тіркемелерді сату кезіндегі олардың құнының 

өсімі; 
2) төлем көзінен салық салынатын табысты қоспағанда, мүлікті жалға 

беруден алынған табыс жатады. 

Мүлікті  сату қүны мен оны сатып алу қүны арасындағы оң айырма, 

мүлікті сату кезіндегі құн өсімінен алынған табыс кəсіпкерлік қызметте 

пайдаланылмайтын табыс болып табылады. 

2. Адвокаттар мен жеке нотариустардың табысы дегеніміз — заң 

көмегін, нотариаттық іс-əрекеттер ақысын қоса алғанда, адвокаттық жəне 

нотариаттық қызметті жүзеге асырудан түскен табыстардың барлық түрлері, 
сондай-ақ қорғау мен өкілдікке байланысты шығыстардың орнын 

толтырудан алынған  сомалар. 



Адвокаттар  мен жеке нотариустардың табыстары бойынша жеке табыс 

салығының сомасы алынған табыс сомасынан 10 пайыздық ставканы қолдана 

отырып аныкталады жəне ай сайын есептеліп отырады. 

Есепті ай үшін жеке табыс салығының  сомасы есепті айдан  кейнгі 
айдың  5-інен кешіктірілмей төленеді. 
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3. Жеке кəсіпкердің салық  салынатын табысы. 

Жеке кəсіпкердің салық салынатьш табысы салык салынатын табысты 

анықтау жолымен есептеледі, яғни жылдық жиынтық  табыстан шегерімдерді 
шегере отырып, сол сомадан салық төленеді. 

4. Басқа да табыстар. 

Төлем көзінен салық салынбайтын басқа да табыстарға, жоғарыда 

көрсетілмеген табыстармен қоса, Қазақстан Республикасының шегінен тыс 

жерлердегі көздерден алынған табыстар да жатады. 

 

4.2. Жеке тұлғалардың салық  

          салынбайтын табыстары 

 

Жеке табыс салығын есептегенде жеке тұлғалардың мынадай 

табыстарына салық салынбайды, атап айтқанда: 

1)  Қазақстан Республикасының зандарында белгіленген мөлшерде 

мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен төленетін атаулы əлеуметтік көмек, 

жəрдемақылар мен өтемдер; 

2)  балаларға  жəне асырауындағы адамдарға алынған алименттер; 

3) жеке тұлғаның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды 

Қазақстан Республикасының зандарына сəйкес өтеу (жоғалтқан жалақысына 

қатысты өтеуден басқа); 

4) жеке тұлғалардың қаржы рыноғы мен қаржылық  ұйымдарды реттеу 

жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органның лицензиялары бар 

банктер мен банк операцияларының жекелеген тұрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдардағы салымдары бойынша оларға төленетін сыйақылар жəне 

борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы; 

5) мемлекеттік бағалы қағаздармен жəне агенттік облигациялармен 

жасалған операциялардан түскен табыстар; 

5-1) пайлық инвестициялық қорлардың пайлары жəне акционерлік 

инвестициялық қорды басқарушы компания оларды сатып алған кездегі осы 

қордың пайлары бойынша табыстар; 
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5-2) таза табысты бөлу кезінде  алынған жəне  əрбір құрыл- 

тайшының, қатысушының қатысу үлесін сақтай отырып, резидент заңды 

тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайтуға бағытталған табыс; 

6) əскери қызмет міндеттерін атқарған кезде əскери қызметшілерге, 

белгіленген тəртіппен арнайы  атақ берілген, оны қызметтік міндеттерін 

атқаруына байланысты алған ішкі істер органдарының, қаржы полиция-

сының қылмыстық- атқару жүйесі органдары мен мекемелерін жəне 



мемлекеттік  өртке қарсы қызметтің қызметкерлеріне берілетін төлемдердің 

барлық түрі; 
7)  лотерея бойынша 5 айлық есептік көрсеткіш шегіндегі  ұтыстар; 

8)   тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан 

Республикасының заң актісінде белгіленген ең төменгі жалақы мөлшерінде 

мемлекеттік бюджет жəне гранттар қаражаты есебінен жүзеге асырылатын 

коғамдық жұмыстарды орындауға жəне кəсіби оқуларға байланысты 

төлемдер; 

9) гранттар қаражаты есебінен  төленетін төлемдер (еңбекақы 

түріндегі төлемдерден басқа); 

10)  тұрақты жұмысы жолда өтетін немесе жүріп-түру сипатында 

болатын не қызмет көрсететін учаскелер шегінде қызмет бабындағы   

сапарлармен   байланысты   жағдайларда   Қазақстан Республикасының 

заңдарында белгіленген мөлшерде төленетін  толемдер; 

11)  экологиялық апат немесе ядролық сынақ полигонындағы ядролық   

сынақтар   салдарынан   зардап   шеккен   азаматтарды  əлеуметтік қорғау 

туралы Қазақстан Республикасының зандарына  сəйкес төленетін төлемдер; 

12) ¥лы Отан соғысына қатысушылардың жəне оларға теңестірілетін 

адамдардың, I жəне II топтағы мүгедектердің, сондай-ақ бала кезінен мүгедек 

адамның ата-аналарының біреуінің табыстары; III топтағы мүгедектердің бір 

жыл ішіндегі - айлык есептік көрсеткіштің 240 еселенген шегіндегі табысы; 

13) өткізілер күні қор биржасының "А" жəне *'В" ресми тізімінде 

тұратын акциялар мен облигацияларды өткізу кезіндегі  өсімінен алынатын 

табысы; 
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14) мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен төленетін біржолғы 

төлемдер (еңбекақы түріндегі төлемдерден басқа); 

15)  салық жылы ішінде медициналық қызмет көрсетулердің 

(косметологиялық қызмет көрсетулерден басқа) ақысын төлеу үшін, бала 

туған кезде, жерлеу үшін берілетін, құжатпен расталған, айлық есептік 

көрсеткіштің 50 еселенген шегіндегі төлемдер; 

16) қызметтік  іссапарлар кезінде белгіленген мөлшерде төленетін 

өтемдер; 

17) қызметкер ұйымымен бірге басқа жерге жұмысқа ауысқан не 

көшкен кездегі жол жүруі, мүлкін көшіруі, үй-жай жалдауы бойынша 

құжатпен расталған шығындардың өтемдері; 
18)  Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын 

дипломатиялық немесе консулдық қызметкерлердің ресми  табыстары; 

19) шет мемлекеттің мемлекеттік қызметінде жүрген шетелдік жеке 

тұлғалардың сол елде салық салынуға тиіс ресми табыстары; 

20) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын жəне 

Қазақстан Республикасының шет елдердегі дипломатиялық жəне оларға 

теңестірілген өкілдіктерінде қызметте жүрген жеке тұлғалардың мемлекеттік 

бюджет қаражаты есебінен шетелдік валютамен төленетін ресми табыстары; 



21) зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан берілетін 

зейнетақы төлемдері; 
22)  жұмыс берушінің жиынтық жылдық табысты алуға байланысты 

емес жəне шегерімдерге жатқызылмайтын, нақты жеке тұлғалардың табысы 

болып табылмайтын шығыстары; 

23) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мөлшерде 

дала жағдайында геологиялық-барлау, топографиялық-геодезиялық жəне 

іздестіру жұмыстарымен шұғылданатын қызметкерлердің  далалық 

жабдықталым ақшасы; 

24) Қазақстан Республикасының зандарында белгіленген мөлшерде 

республикалық бюджет қаражаты есебінен төленетін тұрғын үй құрылысы 

жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақылар (мемлекеттің 

сыйлықақылары); 
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25)  Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес жұмыс берушінің 

қызметкерлерді өздерінің өндірістік қызметіне байланысты мамандық 

бойынша оқытуға жəне біліктілігін арттыруға  бағытталған  шығыстары; 

26) жұмыс берушінің вахталық əдіспен жұмыс істейтін адамдарға 

өндіріс объектісінде болу кезеңінде жұмыстарды орындауы мен ауысым-

аралық демалысы үшін жағдай жасай отырып, олардың тұрмыс-тіршілігін 

қамтамасыз ету үшін белгіленген мөлшерде тұрғын   үй   жалдауына   жəне   

тəулікақы   шегінде   тамактануға арналған шығыстары; қызметкерлерді 
жұмыс орнына дейін жəне кері қарай жеткізуге байланысты шығыстар; 

26-1) мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін 

əлеуметтік төлемдер; 

27) Қазақстан Республикасының зандарында белгіленген мөлшерде, 

жүкті болғанда жəне босанғанда берілетін əлеуметгік жəрдемақылар, сондай-

ақ ұл бала немесе қыз бала асырап алған  əйелдерге (еркектерге) берілетін 

əлеуметтік жəрдемақылар; 

28)  білім беру ұйымдарында оқитындарға Қазакстан Республика-

сының зандарында белгіленген мемлекеттік стипендияларға арналған 

мөлшерде төленетін стипендиялар; 

29)   Қазақстан   Республикасының   заңдарында   белгіленген нормалар 

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

қорғану жəне алғашқы медициналық көмек құралдарының, сабынның, 

зарарсыздандыру құралдарының, сүт немесе қүндылығы соған тең басқа да 

емдеу-профилактикаға арналған азық-түлік өнімдерінің  құны; 

3 0) өздерінің  қызметін жүзеге асыру мақсатында жеке кəсіпкер, жеке 

нотариус, адвокат алған мүлікгі қоспағанда, жеке тұлға басқа жеке түлғадан 

сыйға немесе мұраға алған мүліктің   құны; 

31)  ізгілік, қайырымдылық көмек түрінде алынған мүліктің  құны; 

31-1) он алты жасқа толмаған балалар үшін балалар лагеріне 

жолдамалардың құны; 

32)  еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде қызметкердің 

өміріне жəне денсаулығына зиян келтіргені үшін жүмыс 
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берушінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттары бойынша 

сақтандыру төлемдері; 
33)  жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыстарды 

қоспағанда, сақтандырудың кез келген түрі кезінде төленетін, шарттың 

қолданылу кезеңінде басталған сақтандыру оқиғасына байланысты 

сақтандыру төлемдерінің сомалары; 

34) өз қызметкерлерін міндетті сақтандыру шарттары бойынша  жұмыс   

беруші   төлейтін   сақтандыру   сыйлықақыларының  сомалары; 

35) төлем көзінен салық ұсталғандығын растайтын құжаттар болған 

жағдайда, бұрын төлем көзінен салық салынған дивидендтер, сыйақылар, 

ұлыстар сомалары; 

36)  материалдық нұқсанның орнын толтырудың сот шешімі бойынша 

тағайындалған сомалары; 

37)  жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының жинақтаушы  

сақтандыру  шарты  бойынша жасасқан  сақтандыру сыйлықақыларын 

(аннуитет) төлеу үшін өмірді сақтандыру жөнінде сақтандыру ұйымдарына 

жіберген зейнетақы жинағының сомалары, сондай-ақ Қазақстан Республи-

касының зандарында көзделген тəртіппен сақтандыру ұйымдарына 

бағытталған, зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша сатып алу 

сомалары; 

38)  сақтандырылушы қайтыс болған жағдайда жинақтаушы 

сақтандыру  шарты  бойынша жүзеге  асырылатын  сақтандыру төлемдері; 
39)  жинақтаушы зейнетақы қорларына Қазақстан Республикасының 

зандарында  белгіленген  мөлшердегі  ерікті  кəсіби зейнетақы жарналары. 

 

4.3. Жеке табыс салығының ставкалары  

жəне салық   декларациясы 

 

Жеке табыс салығының  ставкалары. 

Салық төлеушінің салық жылы ішіндегі салық салынатын та-

быстарына мынадай ставкалар бойынша салық салынады: 
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• қызметкерлердің Қазақстан Республикасының тиісті қаржы жылына 

арналған республикалық бюджет туралы заңында белгіленген, жылына ең 

төменгі жалақының 12 еселенген мөлшерінен   аспайтын   жалақысының   

төлем   көздерінен салық салынатын кірістеріне, қызметкерлердің тоқсан 

ішіндегі орташа айлық кірісі ең төменгі жалақы мөлшерінен аспайтын жағ-

дайда "0" ставкасы бойынша; 

• дивидендтер, сыйакылар (жинақтаушы сақгандыру шарты бойынша 

сыйақыларды қоспағанда) мен ұгыстар түріндегі табыстарға 15 пайыздық 

ставка бойынша; 
1
  адвокаттардың жэне нотариустардың табыстарына 10 па-

йыздық ставка бойынша. 

 

 



4.1. Қазақстан  Республикасынын жеке табыс салығының   

                                        ставкалары 
 

 

            Салык салынатын табыс                       Ставкасы 

15  еселенген  жылдык  есептік көр-    

сеткішке дейін 

салык  салынатын табыс  сомасы-

нан   5 пайыз 

15 еселенгеннен 40 еселенген жыл-

дық  есептік  көрсеткішке дейін 

15 еселенген  жылдық  есептік көр- 

сеткіштен салык, сомасы + одан 

асатын сомадан 8 пайыз 

40  еселенгеннен 200 еселенген жыл-

дық  есептік көрсеткішке дейін 

 

40 еселенген жылдык есептік көр-

сеткіштен салык сомасы + одан 

асатын сомадан 13 пайыз 

200 еселенгеннен 600 еселенген жыл-

дық  жылдық  есептік көрсеткішке 

дейін 

200 еселенген жылдык есептік көр-

сеткіштен салық сомасы + одан 

асатын сомадан 15 пайыз 

600 еселенген жылдык есептік көр-

сеткіштен жəне одан жоғары 

600 еселенген жылдык есептік көр-

сеткіштен салық сомасы + одан 

асатын сомадан 20 пайыз 

 

   

2. 1995 жылы 24 сəуірдегі «Салықтар жəне бюджетке төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» Қазақстан  Республикасы 

Президентініц Жарлығына  сəйкес: 
• жеке тұлғаның салық салынатын табысы мынадай ставкалар бойынша 

салық салынды. 
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4.2. Қазақстан Республикасының  1995 ж. 24 сəуірдегі жеке  
табыс   ставкалары 

 

1) 10 мəртеге  дейінгі  ең төменгі 
жылдық  жалақыдан 

салық    салынатын  табыс 

сомасынан   5 пайыз 

2) 10-нан  20 мəртеге дейінгі  ең 

төменгі жылдық жалақыдан 

10 мəрте ең  төменгі  жылдық 

жалакыға салынатын салық сомасы 

+ одан  асатын  сомадан 10 пайыз 

3) 20-дан 30 мəртеге дейінгі ең  тө-

меңгі  жылдық  жалақыдан 

 

20  мəрте ең  төменгі жылдық 

жалакыға салынатын салық сомасы 

+ одан асатын сомадан 15 пайыз 

4) 30-дан  40 мəртеге дейінгі ең 

төменгі жылдык жалақыдан 

 

30 мəрте ең төменгі жылдык жала-

қыға салынатын салық сомасы  + 

одан асатын сомадан 20 пайыз 

5) 40-тан 50 мəртебе  дейінгі  ең 

төменгі  жылдық  жалақыдан 

 

40 мəрте ең төменгі жылдык 

жалақыға салынатын салық сомасы 

+ одан асатын сомадан 30 пайыз 



 

6) 50 мəрте дейінгі ең төменгі 
жылдық жалақыдан 

 

50 мəрте  ең  төменгі  жылдық 

жалақыга салынатын салык сомасы 

+ одан асатын сомадан 40 пайыз 

 

Ең төменгі  жылдық  жалықы—күнтізбелік жыл үшін ең төменгі 
айлық жалақының  заңмен белгіленген  мөлшерінің  сомасы. 

Қазақстан Республикасының 1999 жылы 16 шілдедегі заңына сəйкес, 
жеке табыс салығының ставкасы 4.3-кестеде көрсетілген. 

 

4.3. Қазақстан Республикасының  1999 ж. 16 шілдедегі  жеке  
                                          табыс ставкалары 

 

           Салық  салынатын  табыс                 Ставкасы 

15 еселенген  жылдық  есептік 

көрсеткішке дейін 

салық салынатын табыс 

сомасынан 5 пайыз 

15 еселенгеннен 30 еселенген 

жылдык есептік көрсеткішке дейін 

15 еселенген жылдық есептік 

көрсеткіштен салық сомасы + 

одан асатын сомадан 10 пайыз 

30  еселенгеннен 65 еселенген 

жылдық есептік көрсеткішке дейін 

30 еселенген жылдық есептік 

көрсеткіштен салық сомасы + 

одан  асатын сомадан 20 пайыз 

65 еселенген жылдык есептік 

көрсеткіштен жəне одан жоғары 

65 еселенген жылдык есептік 

көрсеткіштен салық сомасы + 

одан асатын сомадан 30 пайыз 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев 2006 жылы 

наурызда халыққа арнаған «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау 

қарсаңында» Жолдауында «2007 жылдан бастап, барлық  жеке тұлғалар үшін 

табыс салығының орнына 10 пайыздық белгіленген мөлшерлемесі еңгізілсін. 

Еңбекақысы аз жұмысшылар санатының  табыс деңгейін сақтай мақсатында 

айлық есептік көрсеткіштің орнына олардың салық салынатын табысынан ең 

аз жалақы мөлшерін алып тастауды ұсынамын» деп атап көрсетті. 
Жеке табыс салығы бойынша декларация. 
Жеке табыс салығы бойынша декларацияны мына резидент салық 

төлеушілер табыс етеді: 
1) төлем көзінен салық салынбайтын табыстары барлар; 

2) Қазақстан Республикасының  шегінен тыс жерлерден табыстар 

алатын жеке тұлғалар; 

3) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі  шетел 

банктеріндегі шоттарда ақшасы бар жеке тұлғалар; 



4) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы заң актілеріне сəйкес декларация беру жөнінде міндеттеме жүктелген 

адамдар; 

5) Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, судьялар; 

6) ¥лы Отан соғысына қатысушылардың жəне оларға теңестірілетін 

адамдардың, I жəне II топтағы мүгедектердің, сондай-ақ бала кезінен мүгедек 

адамның ата-аналарының біреуінің табыстары; Ш топтағы мүгедектердің бір 

жыл ішіндегі — айлық есептік көрсеткіштің 240 еселенгек шегіндегі салық 

салынбайтын табысынан асып кеткен жеке тұлғалар; 

7)  əскери қызмет міндеттерін атқарған кезде əскери қызметшілер, ішкі 
істер органдарының. қаржы полициясы, қылмыстық-атқару жүйесі 
органдары мен мекемелерінің  жəне мемлекеттік өртке қарсы қызметтің 

қызметкерлері жеке табыс салығы бойынша декларацияны уəкілетті 
мемлекеттік орган белгілеген тəртіппен ұсынады. 

Жеке табыс салығы  бойынша декларация табыс ету мерзімдері. 
162 

Қазақстан Республикасының  сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жеке табыс 

салығы бойынша декларация есепке тіркелген орны бойынша салық 

органына салық жылынан кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірілмей 

табыс етеді. 
Арнаулы салық режимін қолданатын жеке кəсіпкерлер арнаулы салық 

режимі қолданылатын қызметінен түскен табыстарынан жеке табыс салығы 

бойынша декларация табыс етпейді. 
 

4.4. Резидент  еместердің табысына 

 салық салу ерекшеліктері 
 

Резидент емес жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан Республи-

касындағы көздерден алынатын табыстарына корпорациялық  жəне жеке 

табыс салығын салу ерекшеліктеріне тоқталамыз. 

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын жеке 

тұлғалар, Қазақстан Республикасынын азаматтығына қабылдау туралы 

өтініш немесе Қазақстан Республикасының  азаматтығын қабылдамай, 

Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат ету туралы өтініш берген 

мынадай жеке түлғалар   резиденттер  деп аталады: 

•   мемлекеттік билік органдары шет елге іссапарға жібергендер, оның 

ішінде дипломатиялық, консулдық мекемелердің, халықаралык  ұйымдардың 

қызметкерлері, сондай-ақ аталған жеке тұлғалардың отбасы мүшелері; 
•   тұрақты   халықаралық   тасымалдарды   жүзеге   асыратын 

Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына немесе азаматтарына тиесілі 
көлік кұралдарының  экипаж мүшелері; 

•   Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде орналасқан 

əскери базалардың, əскери бөлімдердің, топтардың, контингенттердің немесе 

құрамалардың əскери қызметшілері мен азаматтық  қызметкерлері; 



•   Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде орналасқан жəне 

Қазақстан Республикасының  меншігі немесе Қазақстан Республикасының 

субъектілері болып табылатын 
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объектілерде (оның ішінде концессиялык шарттар негізінде) жұмыс 

істейтіндер; 

•   оқу немесе практикадан өту мақсатымен Қазақстан Респуб-

ликасының шегінен тыс жерлерде жүрген студенттер, стажерлар  мен 

практиканттар  оқу  немесе  практикадан  өтудің бүкіл кезеңінде; 

•   сабақ беру, кеңестер  беру  немесе  ғылыми  жұмыстарды  жүзеге 

асыру мақсатымен Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде 

жүрген оқытушылар  мен ғылыми қызметкерлер сабақ  берудің,   аталған 

жұмыстарды  орындаудың  бүкіл кезеңінде Қазақстан Республикасында 

тұрған уақытына жəне осы бапта кезделген басқа да өлшемдерге қарамастан 

резидент жеке тұлғалар деп танылады; 

• Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес құрылған занды 

тұлғалар жəне өздерінің тиімді басқару орны (нақты басқару органдары) 

Қазақстан Республикасында орналасқан өзге де заңды тұлғалар. 

Негізгі басқаруды жүзеге асыратын жəне заңды тұлғаның кəсіпкерлік 

қызметін жүргізу ушін қажет стратегиялық коммерциялық шешімдерді 
қабылдайтын орын тиімді басқару орны (нақты басқару органы) деп 

аталады. 

Жеке тұлға ағымдағы салық кезеңінде аяқталатын кез келген үздіксіз 

он екі айлық кезеңде кемінде бір жүз сексен үш күнтізбелік күн Қазақстан 

Республикасында болса, ол ағымдағы салық кезеңі үшін Қазақстан 

Республикасында  тұрақты болатын  жеке тұлға   деп танылады. 

Егер ағымдағы салық кезеңінде жəне өткен екі салық кезеңінде 

Қазақстан Республикасында болған күндердің санына мынадай: 

•   ағымдағы салық кезеңінде болған күндердің санына — 1; 

•   өткен бірінші салық  кезеңінде болған күндердің санына -1/3; 

•   өткен екінші салық кезеңінде болған күндердің санына — 1/6 

коэффициенттерін  əрбір салық кезеңіне қолдана отырып анықталған 

күндердің саны кемінде бір жүз сексен үш күнтізбелік күн болған жеке тұлға 

да ағымдағы салық кезеңі үшін Қазақстан Республикасында тұрақты болатьш 

жеке тұлға деп танылады. 
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Егер жеке тұлға ағымдағы салық кезеңінде Қазақстан Республика-

сында отыз күнтізбелік күннен  аз тұрған болса, онда мұндай жеке тұлға 

Қазақстан Республикасында тұрақты болатын адам деп танылмайды. 

Егер жеке тұлға Қазақстан Республикасында болу мерзімі аяқталатын 

жылдан кейінгі жылда резидент болмаса (қызметін жалғаса) ол тұлға 

Қазақстан Республикасында болатын соңғы күнінен кейінгі кезең үшін 

резидент емес ретінде қаралады. 



Мынадай шарттар бір мезгілде орындалған жағдайда жеке тұлғанын 

өмірлік мүдделерінің  орталығы Қазақстан Республикасында орныққан деп 

қарастырылады: 

1) жеке тұлға Қазақстан Республикасының азаматы болса немесе оның 

Қазақстан Республикасында тұруға рұқсаты (ықтиярхаты) болса; 

2)  жеке тұлғаның отбасы жəне жақын туыстары Қазақстан Республи-

касында тұрса; 

3) кез келген уақытта жеке тұлғаның тұруы жəне оның отбасы мүшеле-

рінің тұруы үшін оған немесе оның отбасы мүшелеріне жеке меншік 

құқығындағы немесе өзге де негіздерде тиесілі жылжымайтын мүлкі 
Қазақстан Республикасында бар болса. 

Осы ережелерге сəйкес резидент болып табылмайтын жеке жəне занды 

тұлғалар резидент еместер деп танылады. 

Кəсіпкерлік қызметті, оның  ішінде уəкілетті тұлға арқылы жүзеге 

асырылатын қызметті толық немесе ішінара жүзеге асыратын тұрақты 

қызмет орны, резидент еместің  тұрақты  мекемесі деп аталады, атап 

айтқанда : 

1)  қызметті  жүзеге асыру мерзімдеріне қарамастан, тауарларды 

өндірумен,  ұқсатумен, жинақтаумен, орап-буумен, берумен, өткізумен 

байланысты қызмет жүзеге асырылатын кез келген орын; 

2)  қызметті жүзеге асыру мерзімдеріне қарамастан, резидент еместің 

кез келген басқару орны, филиалы, бөлімшесі, өкілдігі, бюросы, кеңсесі, 
офисі, кабинеті, агенттігі, фабрикасы, шеберханасы, цехы, зертханасы, 

дүкені, қоймасы; 

3) қызметті жүзеге асыру мерзімдеріне қарамастан, көмірсутектерін 

өндіру орындарын қоса алғанда, табиғи ресурстарды 
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өндірумен байланысты қызметті жүзеге асыратын кез келген орын: шахта, 

кеніш, мұнай жəне газ скважинасы, карьер, жер үсті, теңіз мұнаралары жəне 

скважиналары; 

4) қызметті жүзеге асыру мерзімдеріне қарамастан, құбырмен, газ 

құбырымен, табиғи ресурстарды барлаумен жəне игерумен, құрал-жабдык-

тарды орнатумен, монтаждаумен, құрастырумен, жонге келтірумен, іске 

қосумен жəне  қызмет көрсетумен байланысты кызметті жүзеге асыратын 

(оның ішінде бақылау жəне байқау қызметін жүзеге асыратын) кез келген 

орын; 

5) қызмет көрсету мерзімдеріне қарамастан, ойын автоматтарын 

(жалғамаларын қоса), компьютерлік желілер мен байланыс арналарын, 

аттракциондарды, көлік немесе өзге де инфракұрылымды пайдаланумен 

байланысты қызметті жүзеге асыратын кез келген  тұрақты орны; 

6)  құрылыс алаңы, монтаждау, құрастыру объектісі, жобалау 

жұмыстарын жүргізу орны. 

Бұл ретте, атап айтқанда, жылжымайтын мүлік объектілерін тұрғызу 

жəне  қайта жаңарту жөніндегі қызметті жүзеге асыру, оның ішінде үйлер, 

ғимараттар салу жəне монтаждау жұмыстарын жүргізу, көпірлер, жолдар, 



каналдар салу жəне қайта жаңарту, құбырлар тарту, энергетикалық, 

технологиялық немесе өзге де жабдықтарды жəне басқа да осыған ұқсас 

жұмыстарды жүзеге асыру орны құрылыс алаңы деп саналады. 

Құрылыс алаңы пайдалануға берілген аланды (орындалған жұмыстың 

көлемін) қабылдау туралы актіге қол қойылған жəне құрылысқа толық ақы 

төленген күннен кейінгі күннен бастап езінің іс-əрекетін тоқтатады. 

Резидент емес, сондай-ақ, Қазақстан Республикасында мынадай 

шарттарды орындай алса, тұрақты мекеме құра алады: 

1) уəкілетті  тұлға арқылы Қазақстан Республикасында тəуекелді 
сақтандырушы немесе қайта сақтандыруды жүзеге асырса; 

2) Қазақстан Республикасының аумағында қызметшілер немесе осы 

мақсаттар үшін жалданған қызметкер арқылы осы салық кезеңінде 

аяқталатын кез келген үзіліссіз он екі айлық кезенде үздіксіз күнтізбелік 

тоқсан күннен астам қызмет көрсетсе; 
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3)  Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес құрылған жəне 

Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін жай серіктестікке 

(бірлескен қызмет туралы шартқа) қатысушы болып табылса; 

4)  Қазақстан Республикасында ақылы негізде жəне тауарлар сатуды 

іске асыратын көрме өткізсе; 

5) резидентке немесе резидент емеске шарт қатынастары негізінде 

Қазақстан Республикасында оның мүддесін білдіруге, іс-əрекет жүргізуге 

немесе оның атынан келісімшарт жасасуга құқық берсе. 

Жоғарыда көрсетілген қызметті жүзеге асыру кезіндегі уақытша немесе 

маусымдық үзілістер тұрақты мекемені таратуға  əкеп соқпайды. 

Резидент еместің атынан келісімшартқа қол қоюға уəкілеттік 

берілмеген тəуелсіз делдал (тапсырма, комиссия, консигнация шарты немесе 

басқа да осыған  ұқсас шарт негізінде жүмыс істейтін брокер жəне өзге де 

тəуелсіз агент) арқылы Қазақстан Республикасында кəсіпкерлік қызметін 

жүзеге асыратын резидент емес тұрақты мекеме құрушы ретінде 

қарастырылмайды. 

Өзінің  əдеттегі (негізгі) қызметі аясында  əрекет ететін жəне резидент 

еместен заң жағынан да, экономикалық жағынан да тəуелсіз болып 

табылатын тұлға тəуелсіз делдал деп саналады. 

Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес құрылған резидент емес 

занды тұлғаның еншілес ұйымы, егер еншілес жəне негізгі ұйымдардың 

арасында резидентке немесе резидент емеске шарт қатынастары негізінде 

Қазақстан Республикасында оның мүддесін білдіруге, іс-əрекет  жүргізуге 

немесе оның атынан келісім шарт жасасуға құқық беретін ережелерге сай 

келетін  қатынастар туындамаса, өзінің негізгі ұйымының тұрақты мекемесі 
ретінде карастырылмайды. 

Өзге де заңды тұлғаға, оның ішінде тұрақты мекеме арқылы Қазақстан 

Республикасында қызметін жүзеге асыратын резидент емеске Қазақстан 

Республикасының аумағында жұмыс істеу үшін шетелдік персоналды ұсыну 



жөнінде қызметтер керсететін резидент емес мынадай шарттарды бір 

мезгілде орындаған кезде: 
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Егер мұндай персонал тек өзін ұсынған занды тұлғаның атынан жəне 

оның мүдделерін көздеп əрекет етсе; 

Шетелдік персоналды  ұсыну жөнінде қызмет көрсететін резидент емес 

осындай персоналдың  Қазақстан Республикасында  орындайтын  жұмыс 

нəтижелеріне жауапты болмаса; 

Шетелдік персоналды  ұсыну жөнінде қызмет көрсетуден алынатын 

резидент еместің табысы осындай персоналдың өзін ұсынған занды тұлғаның 

атынан жəне оның мүдделерін көздеп өз міндеттерін орындаған уақытын 

ескере отырып анықталса жəне резидент емес тұлғаның осындай персоналды 

ұсыну шығындары жалпы сомасының он пайызынан аспауға тиіс болса, 

Қазақстан Республикасындағы осындай қызметтер бойынша тұрақты мекеме 

құрмайды. 

Шетелдік персоналды ұсыну жөнінде қызмет көрсетуге арналған 

шығындардың жалпы сомасын растау үшін резидент емес қызмет көрсетуді 
алушыға есеп құжаттамасының көшірмелерін табыс етуге міндетгі. 

Осы белгіленген шарттар орындалған кезде жəне резидент емес 

шетелдік қызметкерді Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде   ұсыну 

жөніндегі қызметтер көрсеткен жағдайда резидент еместің мұндай 

қызметтері Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде көрсетілген қызметтер 

болып саналады. 

Резидент еместің қызметі оның салық органында тіркеу есебіне 

тұруына немесе тұрмауына қарамастан, осы ережелерге сəйкес тұрақты 

мекеме құрады. 

Резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы көздерден 

алатын табыстарына табыстардың мынадай түрлері 
жатады: 

1) Қазақстан Республикасында тауарларды өткізуден, жұмыстарды 

орындаудан, қызметтер көрсетуден түскен табыстар; 

2)   нақты қызмет көрсетілген жеріне қарамастан, тұрақты мекеме 

арқылы Қазақстан Республикасында қызмет атқаратын жəне   осындай  

тұрақты  мекемемен  байланысты   резиденттерге немесе резидент еместерге 

көрсетілетін басқару, қаржылық (сақтандыру жəне тəуекелдерді қайта 

сақтандыру жөніндегі қызмет көрсетулерді  қоспағанда),  консультациялық,   

аудиторлық,  мар- 
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кетингтік, заңцық (адвокаттық қызмет көрсетулерді қоспағанда) қызмет, 

бағдарламалық өнімдерді демеу жəне қолдау бойынша қызмет көрсетуден 

алынатын табыстар; 

3) Қазақстан Республикасынын аумағындағы мүлікті өткізу: 

•   резиденттер шығарған бағалы қағаздарды, сондай-ак Қазақстан  

Республикасында  орналасқан  резидент-заңды  тұлғаға, консорциумға 



немесе мүлікке қатысу үлесін өткізу нəтижесінде алынған құн өсімінен 

түскен табыстар; 

4)   Қазақстан Республикасындағы тұрақты  мекеме  арқылы кызметіне 

байланысты резиденттің немесе резидент еместің борышты қайтаруды талап 

ету құқығын басқаға беруден түскен табыстар; 

5) резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы қызметі 
барысында туындаған міндеттемелерін, оның ішінде жұмыстарды орындауға 

(қызмет көрсетуге) жасасқан келісімшарттар бойынша жəне тауарларды 

жеткізуге сыртқы сауда келісімшарттары бойынша міндеттемелерін 

резиденттер мен резидент еместердің орындамағаны немесе тиісінше 

орындамағаны үшін түрақсыздык айыбы (айыппұлдар, өсімпұлдар); 

6)   резидент занды тұлғадан дивидендтер түрінде түсетін табыстар 

жəне осындай заңды тұлғаға қатысу үлесінен түсетін табыстар; 

7) мыналардан: 

• резиденттерден; 

•   егер осы резидент еместердің берешегі олардың тұрақты мекемесіне 

немесе мүлкіне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан 

тұрақты мекемесі немесе мүлкі бар осы резидент еместерден алынған, 

борыштың  бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар 

нысанындағы табыстар; 

8) мыналардан: 

•   резидент-эмитенттерден; 

•   егер осы резидент еместердің берешегі олардың тұрақты мекемесіне, 

мүлкіне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты 

мекемесі немесе мүлкі бар резидент емес эмитенттерден алынатын 

борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар; 
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9) тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметіне 

байланысты резиденттерден немесе резидент еместерден алынатын роялти 

түріндегі табыстар; 

10) Қазақстан Республикасында орналасқан мүлікті жалға беруден 

түскен  табыстар; 

11)  Қазақстан Республикасында орналасқан жылжымайтын 

мүліктен алынатын табыстар; 

12)   Қазақстан Республикасында туындайтын тəуекелдерді сақтандыру 

немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары 

нысанындағы табыстар; 

13) тараптардың бірі Қазақстан Республикасы болып табылатын 

халықаралық тасымалдарда көлік қызметін көрсетуден түскен  табыстар; 

14)  Қазақстан Республикасында жеке еңбек шарты (келісімшарт) 

бойынша немесе өзге де азаматтық-құдықтық сипаттағы шарт бойынша 

қызметтен түскен табыстар; 

15) осындай тұлғаларға резидент занды түлғаға қатысты жүктелген 

басқару міндеттерін орындауға байланысты басшылардың  қаламақылары 



жəне басқару органының директорлар кеңесінің, басқарманың немесе өзге де 

органының мүшелері алатын өзге де  төлемдер; 

16) Қазақстан Республикасында тұруға байланысты төленетін 

үстемеақылар; 

17) материалдық, əлеуметтік игіліктер үшін жұмыс беруші немесе 

жалдаушы шеккен шығыстардың өтем нысанындағы табыстары немесе 

Қазақстан Республикасында жұмыс істейтін резидент емес жеке тұлғалардың 

өзге де материалдық пайдалары, оның ішінде тамақтандыруға, тұруға, оқу 

мекемелерінде балалар оқытуға жұмсалған шығыстар, отбасы мүшелерінің 

демалыска барып-келу шығыстарын қоса алғанда, демалысқа байланысты 

шығыстар; 

18) резидент жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын 

зейнетақы төлемдері; 
19) кімге төлем жүргізілетініне қарамастан, өнер қызметкерлеріне: 

театр, кино, радио, теледидар артистеріне, музыканттарға, суретшілерге, 

спортшыларға Қазақстан Республикасындағы қызметтен төленетін табыстар; 

20) резиденттер төлейтін ұлыстар; 

170 

21) Қазақстан Республикасында жеке (кəсіби) тəуелсіз  қызмет 

көрсетуден алынған табыстар; 

22) Қазақстан Республикасында орналасқан мүлікті тегін алу 

нысанындағы табыстар, оның ішінде осындай мүліктен түсетін табыстар; 

23) Қазақстан Республикасындағы қызмет негізінде туындайтын. 

жоғарыда қамтылмаған табыстар. 

Қазақстан Республикасында тұрақты  мекеме  құрмай  қызметін 

жүзеге асыратын резидент емес заңды  тұлғалардың   табыстарына 

салық  салу тəртібі. 
Резидент емес заңды тұлғаның жоғарыда белгіленген, Қазақстан 

Республикасындағы тұрақты мекемемен байланысты емес табыстарына 4.4-

кестеде белгіленген ставкалар бойынша шегерімді жүргізбестен төлем 

көзінен табыс салығы салынады. 

Қолма-қол жəне қолма-қол емес нысандарда ақша, бағалы қағаздар, 

қатысу үлесін, тауарлар, мүлік беру, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету, 

табыс алушы резидент еместің борышты талап етуін  Қазақстан Республи-

касындағы көздерден резидент еместің алдындағы табыстарды төлеу 

жөніндегі берешекті өтеу есебіне жүргізілетін есептен шығару немесе есепке 

алу табысты төлеу деп саналады. 

Төлем көзінен салық салуга мыналар жатпайды: 

1) Қазақстан Республикасының аумағына сыртқы сауда операциялары 

бойынша тауарларды жеткізумен байланысты төлемдер, 

2)  резидент банктердің корреспонденттік шоттарын ашуға жəне 

жүргізуге, олар бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға байланысты 

қызмет көрсетуден түскен табыстар; 

3)   бағалы қағаздарды өткізу кезінде құн өсімінен түскен табыстар; 



4) мемлекеттік бағалы қағаздармен жəне агенттік облигацияларымен 

жүргізілген операциялардан түскен табыстар; 

5) біртұтас құбыр жүйесі бойынша Қазақстан Республикасынан тыс 

жерлерге тасымалданатын шикі  мұнай сату құнының сапасы бойынша 

түзетуге байланысты төлемдер; 

6)   сатып  алушы-резиденттер  борыштық  бағалы  қағаздар бойынша 

оларды сатып алу кезінде резидент еместерге төлеген жинақталған 

сыйақылар сомасы; 
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7)  резидент еместің шартты банк салымдары бойынша сыйақылары; 

8) халықаралық қаржы лизинг шарттары бойынша қаржы лизингіне 

негізгі қаражаттарды беруден түскен табыстар; 

9)  Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде, нақты қызмет 

көрсетілген жеріне қарамастан, тұрақты мекеме арқылы Қазақстан 

Республикасында қызмет атқаратьш жəне осындай тұракты мекемемен 

байланысты резиденттерге немесе резидент еместерге көрсетілетін басқару, 

қаржылық (сақтандыру жəне тəуекелдерді қайта сақтандыру жөніндегі 
қызмет көрсетулерді қоспағанда), консультациялық, аудиторлық, 

маркетингтік, зандық (адвокаттық қызмет көрсетулерді қоспағанда) қызмет, 

бағдарламалық өнімдерді демеу жəне қолдау бойынша қызмет көрсетуден 

басқа қызметтерден алынатын  табыстар. 

Резидент еместің өз табыстарын үшінші тұлғалардың жəне басқа 

мемлекеттердегі өз бөлімшелерінің пайдасына жұмсауына қарамастан, 

резидент еместің табыстарына төлем көзінен салық  салынады. 

Борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылардан төлем көзінен 

табыс салығын есептеу мен  ұстаудың  тəртібін уəкілетті  мемлекеттік орган 

белгілейді. 
Мемлекеттік бюджетке төлем көзінен табыс салығын есептеу, ұстап 

қалу жəне төлеу бойынша міндет пен жауапкершілік табыстарды төлеуші 
тұлғаға (соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме 

арқылы қызметін жүзеге асыратын резидент емес) жүктеледі. Бұл  тұлға 

салық агенті болып танылады. Егер резидент еместің қызмет кезеңі тұрақты 

мекеме құру үшін белгіленген мерзімнен асып кетсе, ол Қазақстан Респуб-

ликасында қызмет атқара бастаған кезден бастап салық агенті болып 

танылады. 

Депозитарлық қолхаттар бойынша табыстар төлеудің  көзі осындай 

депозитарлық қолхаттардың базалық активінің эмитенті болып табылады. 

Төлем көзінен табыс салығы табыс төлеуді жүзеге асырудың нысаны 

мен орнына қарамастан  ұсталады. 

Резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемеге 

байланысты емес көздерден алатын табыстарының төлем көзде мынадай 

ставкалар бойынша салық салынады. 
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4.4. Төлем көзінен ұсталатын табыс салығының ставкалары 

 

1) дивидендтер, қатысу үлесінен түскен табыстар жəне 

сыйақылар 

15 пайыз 

2) тəуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша төленетін 

сақтандыру сыйлықақылары 

10 пайыз 

 

З) тəуекелдерді қайта сақтандыру шарттары бойынша 

төленетін сақтандыру сыйлықақылары 

5 пайыз 

4) халықаралық  тасымалдарда көлік кызметтерін 

көрсетуден түскен   табыстар 

5 пайыз 

 

5) жоғарыда аталған табыстарды коспағанда, резидент 

еместердін Қазақстан Республикасындағы көздерден  

алатын табыстарына 

20 пайыз 

 

Төлем  көзінен  ұсталатын  табыс салығын төлеу  тəртібі мен 

мерзімдері. 
Резидент емес заңды  тұлғаның табыстарынан  ұсталатын төлем көзінен 

табыс салығы мемлекеттік бюджетке: 

1)  табыстың төленген сомасы бойынша – төлем төленген ай 

аяқталғаннан кейінгі  бес жұмыс күні  ішінде; 

2) есептелген, бірақ шегерімге жатқызылған кезде төленбеген табыс 

сомасы бойынша — корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияны 

тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейінгі он жұмыс кұні ішінде төленуге 

тиіс. 

Өтеу мерзімдері жоғарыда белгіленген мерзім аяқталған сон туын-

дайтын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларға осы аталған 

ережелер  қолданылмайды. 

Салық  есептілігін табыс ету. 
Салық агенттері төлем көзінен табыс салығын  ұстап қалу жөнінде 

міндеттеме туындаған есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей, 

тіркелген жері бойынша салық органдарына төлем көзінен алынған табыс 

салығы жөнінде тоқсан сайын есеп-қисапты табыс етуге міндетгі. 
Бағалы  қағаздарды өткізу кезінде  күн өсімінен түскен табыстарга 

салынатын салықты есептеу  мен төлеу ерекшеліктері. 
Қор биржасының  өткізілетін күнгі "А" жəне "В" ресми тізіміндегі 

акциялар мен облигацияларды, сондай-ақ мемлекеттік бағалы қағаздарды 

өткізу кезінде құн өсімінен түскен табыстар- 
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ды қоспағанда, резидент еместің резиденттер шығарған бағалы қағаздарды 

өткізу кезінде құн өсімінен түскен табыстарына 4.4-кестеде белгіленген 

ставка бойынша салық салынуға тиіс. 

Корпорациялық табыс салығын резидент емес занды тұлға өз бетімен 

есептеп шығарады жəне салык декларация тапсыру үшін белгіленген 

мерзімнен кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей  эмитент тіркелген жері 



бойынша салық органына корпорациялық  табыс салығы бойынша 

декларацияны міндетті түрде табыс  ете отырып, төленуге тиіс. 

Осында аталған табыстарға сəйкес салық салуға жатпайтын кірістерді 
қоспағанда, резидент емес заңды тұлғаға бағалы қағаздарды сатудан түскен 

кірістер төлейтін тұлға эмитент тіркелген жер бойынша салық органын төлем 

сомасы туралы кіріс төленген кезден бастап он жұмыс күні ішінде хабардар 

етуге міндетгі. 
Қазақстан Республикасында  тұрақты мекеме арқылы қызметін 

жүзеге асыратын резидент емес заңды  тұлғалардың  табыстарына 

салық салу  тəртібі. 
Қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес 

заңды тұлғалардың  салық  салынатын табысын анықтау  ерекшеліктері. 
Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге 

асыратын резидент емес заңды тұлғаның салық салынатын табысын анықтау, 

корпорациялық табыс салығын есептеу мен төлеу тəртібі бойынша салық 

салынатын табысты есептеу ережелеріне  сəйкес жүргізіледі. Резидент емес 

заңды тұлғаның табыстарына тұрақты мекеменің қызметіне байланысты 

табыстардың барлық түрлері жатады. Егер резидент емес заңды тұлға 

тұрақты мекеме аркылы жүзеге асырылатын қызметіне  ұқсас немесе сондай 

қызметті Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын болса, осындай 

қызметтен түскентабыстар тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырылатын 

қызметтен түсетін табыстарға жатады. Шегерімге жатқызылмайтын 

шығыстарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме 

арқылы жүзеге асырылатын қызметтен табыстар  алуға тікелей байланысты 

шығыстар Қазақстан Республикасында  немесе одан тыс жерлерде 

жасалғанына қарамастан шегерімге жатады. 
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Резидент емес заңды тұлғаның  тұрақты  мекемеден шегерімге 
жатқызуға  қүқығы  жоқ: 

1)  резидент емес заңды тұлғаның  меншігін  емесе санаткерлік 

меншігін  пайдаланғаны  немесе пайдалану  құқығын бергені үшін төленетін 

роялти, қаламақылар, алымдар жəне баска да төлемдерді; 
2) қызмет көрсеткені үшін алынатын комиссиялық табыстарды; 

3)  резидент емес занды тұлға берген  заемдар бойынша сыйақыларды; 

4) резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасындағы 

қызметінен табыстар алуымен байланысты емес шығыстарды; 

5) құжатпен расталмаған шығыстарды; 

6) резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының 

аумағынан тыс жерлерде шеккен басқару жəне жалпы əкімшілік шығыстары 

ретінде ұсынылған соманы. 

Резидент емес заңды тұлғаның  тұрақты  мекеме арқылы жүзеге 
асырған  қызметінен  түскен таза табысына  салық  салу  тəртібі. 

Резидент емес заңды тұлғаның  Қазақстан Республикасында тұрақты 

мекеме арқылы жүзеге асырған қызметінен алынған таза табысына 15 

пайыздық ставка бойынша салық салынады. Есептелген корпорациялық 



табыс салығының сомасы алып тасталған салық салынатын табыс таза табыс 

деп танылады. Таза табысқа есептелген салық сомасы корпорациялық табыс 

салығы жөніндегі декларацияда көрсетіледі. Резидент емес  заңды тұлға 

тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырған қызметінен түскен таза табысына 

корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияны тапсыру үшін 

белгіленген мерзімнен кейінгі он жұмыс күні ішінде салық төлеуге міндетті. 
Резидент емес заңды  тұлғаның  табыстарына  жекелеген 

жағдайларда  салық  салу тəртібі. 
Салық органында тіркелмеген резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан 

Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырған қызметінен түскен 

табыстарына төлем көзінен шегерім жасалмай табыс салығы салынады. Бұл 

ретте салық агентінің  төлем 
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көзінен  ұстаған табыс салығы  тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге 

асыратын резидент еместің салық міндеттемелерін өтеу есебіне есепке 

жаткызылуға тиіс. 

Резидент емес жеке  тұлғалардың  табыстарына   салық  салу 
тəртібі. 

Төлем көзінен табыс  салығын  есептеу,  ұстау  жəне  төлеу 
тəртібі. 

Резидент емес  заңды тұлғаның  Қазақстан Республикасындағы 

көздерден алған табыстарына, осы тұлғаның тұрақты мекемесіне байланысты 

емес табыстарына, мыналарды: 

1)  Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы жеке 

кəсіпкерлік қызметтен түскен табыстарды; 

2) банк депозиттері бойынша сыйақыларды; 

3) Қазақстан Республикасының аумағына сыртқы сауда операциялары 

бойынша тауарларды беруге байланысты төлемдерді; 
4) бағалы  қағаздарды сату кезінде құн өсімінен түскен табыстарды; 

5) мемлекеттік бағалы қағаздармен жəне агенттік облигацияларымен 

жүргізілген операциялардан түскен табыстарды; 

6)   сатьш  алушы-резиденттер  борыштық бағалы қағаздарды сатып  

алу  кезінде  резидент еместерге төлеген,  олар  бойынша жинақталған 

(есептелген) сыйақылар сомасын  қоспағанда, Қазақстан Республикасыңдағы 

тұрақты мекеме құрмай қызметін жүзеге асыратын  резидент емес занды 

тұлғаның  табыстарына  салық салуда белгіленген  тəртіпте жəне мерзімде 

төлем көзінен салық салынады. 

Резидеит емес жеке тұлғаның төлем көзінен салық салынатын 

табысынан өзге де табыстарын қоса отырып, Қазақстан Республикасында 

жеке еңбек шарты (келісімшарт) бойынша немесе өзге де азаматтық-

құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызметтен түскен табыстарына, осындай 

тұлғаларға резидент занды тұлғаға қатысты жүктелген басқару міндеттерін 

орындауға байланысты басшылардың қаламақылары жəне басқару 

органының директорлар кеңесінің, басқарманың немесе өзге де органының 



мүшелері алатын өзге де төлемдеріне, Қазақстан Республикасында тұруға 

байланысты төленетін үстемеақыларға, материалдык, əлеуметтік игілік- 
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тер үшін жұмыс беруші немесе жалдаушы шеккен шығыстардың өтем 

нысанындагы табыстары немесе Қазакстан Республикасында жұмыс істейтін 

резидент емес жеке тұлғалардың өзге де материалдық пайдалары, оның 

ішінде тамақтандыруға, тұруға, оқу мекемелерінде балалар оқытуға 

жұмсалған шығыстар, отбасы  мүшелерінің демалысқа барып-келу 

шығыстарын қоса алғанда, демалысқа байланысты шығыстарға, резидент 

жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдеріне 

белгіленген табыстарына төлем көзінен салық салынатын табыстарды 

есептеу жəне төлеуде белгіленген тəртіпте жəне мерзімде, бірақ осындай 

табыстарға қатысты шегерімдерді жүзеге асырмай, төлем көзінен салық 

салынады. Борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылардан төлем көзінен 

табыс салығын есептеу мен  ұстау тəртібін уəкілетт і мемлекеттік орган 

белгілейді. Мемлекеттік бюджетке төлем көзінен табыс салығын есептеу, 

ұстап қалу жəне төлеу жөніндегі міндеттеме мен жауапкершілік табыстарды 

төлеуші тұлғаға (соның ішінде Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме 

арқылы қызметін жұзеге асырушы резидент емеске) жүктеледі. Мұндай тұлға 

салық агенті болып танылады. Егер резидент еместің қызмет кезеңі тұрақты 

мекеме құру үшін белгіленген мерзімнен асып кетсе, ол Қазақстан 

Республикасында қызметін жүзеге асырған кезден бастап салық агенті болып 

танылады. Депозитарлық қолхаттар бойынша табыстар төлеудің кезі осындай 

депозитарлық қолхаттардың базалық активінің эмитенті болып табылады. 

Төлем көзінен салықты, табыс төлемін жүзеге асырудың нысаны мен орнына 

карамастан, салық агенті ұстайды. 

Салық агенттері төлем көзінен табыс салығын ұстап қалу жөнінде 

міндеттеме туындаған есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей, 

тіркелген жері бойынша салық органдарына төлем көзінен алынған табыс 

салығы жөнінде тоқсан сайын есеп-қисапты табыс етуге міндетті болады. 

Қызметі тұрақты мекеме құруға алып келетін резидент емес жеке 
тұлғадан табыс салығын  алуды  есептеу жəне төлеу  тəртібі. 

Қазақстан Республикасында жеке кəсіпкерлік қызметін тұрақты мекеме 

арқылы жүзеге асыратьш резидент емес жеке тұлға, рези- 
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дент  емес заңды тұлғаның тұрақты  мекемеден шегерімге жатапайтын 

шығыстарды қоспағанда, тікелей осындай табыстарға қатысты жасалған 

шегерімдер сомасына  азайтылған нақ сондай  қызметпен байланысты табыс 

бойынша жеке табыс салығын төлеуші болып табылады. Резидент емес жеке 

тұлға көрсететін тəуелді жеке қызметтер (жалданатын жұмыс) осы жеке 

тұлғаның тұрақты мекемесін құруға алып келмейді. Салық салынатын 

табысты анықтау, жеке табыс салығын есептеу жəне төлеу тəртібі төлем 

көзінен салық салынбайтьш  табыстарды есептеу жəне төлеу тəртібінің 

ережелеріне сəйкес жүргізіледі. Резидент емес жеке тұлға жеке табыс 



салығын аванстың  төлемдерді жəне жеке табыс салығын төлеу тəртібі мен 

мерзімде белгіленген дербес төлейді (төменде тоқталамыз). 

Резидент емес жеке тұлғаның табысына жекелеген жағдайларда 

салық  салу  тəртібі. 
Резидент емес жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасындағы 

көздерден алынған табыстарының мынадай тұрлеріне салық салынады: 

•   салық агенттері болып табылмайтын  тұлғалардан алынған 

табыстарға; 

•   сатылатын  қор биржасьшың "А" жəне "В" ресми тізімдеріндегі 
акциялар мен облигацияларды, сондай-ақ мемлекеттік бағалы қағаздар мен 

агенттік облигацияларды қоспағанда, резиденттер шығарған бағалы 

қағаздарды сату кезіндегі  құн өсімінен тұскен табыстарға. 

Жоғарыда көрсетілген резидент емес жеке тұлғалардың табыстарына 

4,4-кестеде белгіленген ставкалар бойынша шегерімдерді  жүзеге асырмай, 

салық салынады. Резидент емес жеке тұлға жеке табыс салығын есептеу мен 

төлеуді төменде белгіленген мерзімде дербес жургізеді. 
Салық салуға жатпайтын кірістерді қоспағанда, резидент емес жеке 

тұлғаға бағалы қағаздарды сатудан түскен кірістер төлейтін тұлга эмитент 

тіркелген жер бойынша салық органын төлем сомасы туралы кіріс төленген 

кезден бастап он жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті. 
Аванстың   төлемдерді жəне жеке табыс салығын төлеу тəртібі мен 

мерзімдері. 
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Мынадай  резидент емес жеке тұлғалар: 

1) арнайы салық режимдерін  қолданатын  тұлғаларды коспағанда 

Қазақстан Республикасында тұрақты  мекеме  арқылы  жеке кəсіпкерлік 

қызметтен табыс түсіретін резидент емес жеке тұлғалар; 

2) төлем көзінен табыс салығы салынатын табыстарды қоспағанда, 

қызметкердің төлем көзінен салық салынатын табысын  қоса отырып, 

Қазақстан Республикасында жеке еңбек  шарты (келісімшарт) бойынша 

немесе өзге де азаматтық-құкықтык сипаттағы шарт бойынша қызметтен 

түскен табыстарға; Қазақстан Республикасында тұруға байланысты төленетін 

үстемеақыларға, материалдық; əлеуметтік игіліктер үшін жұмыс беруші 
немесе жалдаушы  шеккен  шығыстардың  өтем  нысанындағы  табыстары 

немесе Қазақстан Республикасында жұмыс істейтін резидент  емес жеке 

тұлғалардың өзге де материалдық пайдалары, оның  ішінде тамақтандыруға, 

тұруға, оқу мекемелерінде балалар окытуға  жұмсалған шығыстар, отбасы 

мүшелерінің демалыска барып - келу шығыстарын  қоса алғанда, демалысқа 

байланысты шығыстарға резидент емес жеке тұлғалар жеке табыс салығын 

аванстық төлемдерді енгізу жолымен төлейді. 
Жоғарыда 2-ші аталған резидент емес жеке тұлғаларға жеке табыс 

салығын есептеу шегерімді жүзеге асырмастан есептелген табыс сомасына 

4.1-кестеде белгіленген ставкаларды колданады. 



Резидент емес жеке тұлғалар салық кезеңі ішінде жеке табыс салығы 

бойынша аванстық төлемдерді төлеуді ағымдағы айдың 20-нан кешіктірмей 

ай сайын жүргізеді. 
Түпкілікті есеп айырысу жəне жеке табыс салығын төлеу салық кезеңі 

үшін жеке табыс салығы бойынша декларация тапсыру үшін белгіленген 

мерзімнен кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізіледі. 
Жеке табыс салығы бойынша аванстық  төлемдер сомаларының есебі 

жəне жеке табыс салығы  бойынша декларация. 
Резидент емес жеке тұлғалар Қазақстан Республикасына келген күнінен 

бастап жиырма бес жұмыс күнінен кешіктірмей жəне келесі салық 

кезеңдерінде есептік салық кезеңінің 20 қаңтарынан кешіктірмей  қызметті 
жүзеге асыру кезеңінде жеке табыс салығы бойынша  аванстық төлемдер 

сомаларының есебін тіркелген жері бойьш- 
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ша салық органына табыс етуге міндетті. Бұл ретте салық төлеуші 
декларация тапсырған кеиін оны тапсырған күннен бастап жиырма жұмыс 

күні ішінде, бірақ есептік салық кезеңінің 20 сəуірінен  кешіктірмей есептік 

салық кезеңі үшін жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер 

сомаларының түзетілген есебін тіркелген жері бойынша салық органдарына 

қосымша табыс етуге міндетті. 
Мыналар жеке табыс салығы туралы декларацияны салық жылынан 

кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей тіркелген жері бойынша салық 

органдарына табыс етеді: 
•   арнайы салық режимдерін қолданатын тұлғаларды қоспағанда, 

Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жеке кəсіпкерлік 

қызметтен табыс түсіретін резидент емес жеке тұлғалар; 

•   Қазақстан Республикасындағы көздерден табыстар алатын резидент 

емес жеке тұлғалар; 

•   Қазақстан Республикасында отыз күнтізбелік күннен астам уақыт 

кəсіпкерлік қызметін жүзеге асыратын жəне салық кізеңі   ішінде  Қазақстан  

Республикасындағы   көздердек тиісті қаржы жылына арналған республи-

калық бюджет туралы заңда белгіленген 500 айлық есептік көрсеткіштен ас-

там табыс алатын резидент емес жеке тұлғалар. 

 

Тапсырмалар: 

1-есеп. Төмендегі мəліметтер бойынша жеке табыс салығын  есептеңіз 

(нəтижелерді  кесте  түрінде келтіріңдер). 

 

р/с      Қызметі Еңбекақы Қосымша 

төлемдер 

Зейнетақы 

   қорына 

Жеке табыс  

   салығы 

Тиісті 
сома 

1 Бөлім бастығы    15500    3000    

2 Бас маман      1300    2500    

3 Жұмысшы    11000    2200    

 Барлығы      



 

2-есеп. Жеке кəсіпкер  А. Аманбаев 2005 жылы келесі табыстар алды: 

•   ғимаратты жалға беру - 350 мың теңге; 

•   трансформаторды жалға беру - 240 мың мың теңге; 
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Шығындары: 

•   электр энергиясы — 12 мың теңге; 

•   еңбекақы — 90 мың теңге; 

•   жер салығы — 15 мың теңге. 

Жеке кəсіпкер патент бойынша жұмыс істейді. Жеке табыс салығын 

анықтаңыз. 

3-есеп. Төлем көзінен ұсталатын жеке тұлғаның табыс салығын 

анықтаңыз: 

•   трактор сатудан түскен табысы - 320,5 мың теңге; 

•   еңбекақы - 30,0 мың теңге. 

4-есеп. Жеке табыс салығының сомасын анықтаңыз: Жеке тұлғаның 

табысы 12 000 теңгені құрайды. 

 

БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ: 
 

1.     Жеке табыс салығын төлеушілер. 

2.    Жеке табыс салығы бойынша салық салу объектілері. 
3.     Төлем көзінен салық  салынатын табыстар. 

4.     Қызметкердің табысы. 

5.     Біржолғы төлемдерден алынған  табыс. 
6.     Жинақтаушы  зейнетақы   қорларынан   берілетін  зейнетақы  

төлемдері. 
7.    Дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар  түріндегі табыс. 
8.     Стипендиялар. 

9.     Жинақтаушы сақтандыру  шарттары бойынша табыстар. 

10.   Төлем көзінен салық  салынбайтын табыстар 

11.   Мүліктік  табыстар. 

12.  Жеке кəсіпкердің салық салынатын табыстары. 

13.  Адвокаттар мен жеке нотариустардың  табысы. 

14.  Жеке тұлғалардың салық  салынбайтын табыстары. 

15.  Жеке табыс салығының ставкалары. 

16.  Жеке табыс салығы  бойынша салық декларацияны табыс ету 
тəртібі. 
17.  Резидент еместердің табысына салық  салу ерекшеліктері. 
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5-ТАРАУ 

 

ƏЛЕУМЕТТІК   САЛЫҚ 

 



5.1. Əлеуметтік салықты төлеушілер  

жəне салық  салу объектілері 
 

Əлеуметтік салык Қазақстан Республикасындағы негізгі салықтардың 

бірі болып табылады. 

Ол 1999 жылдан бері бұған дейін қолданылып келген əлеуметтік 

қорларға: зейнетақы  қоры, мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қоры, 

міндетті медициналық сақтандыру қоры, халықты жұмыспен қамту 

қорларына аударылатын сақтық жарналары аударымдарының  орнына 

енгізілген еді. 
Əлеуметтік  салықтан түсетін түсімдер  мемлекеттік  бюджеттің 15-16 

пайызын құрайды. 

Əлеуметтік салықты төлеушілер: 

1) Қазақстан  Республикасының  резиденті – заңды  тұлғалар; 

2) бюджетпен есеп айырысуды біржолғы талон негізінде жүзеге 

асыратындарды қоспағанда, жеке кəсіпкерлер; 

3) жеке нотариустар, адвокаттар. 

4) Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекемелер, 

филиалдар  мен  өкілдіктер  арқылы жүзеге асыратын резидент еместер; 

5) занды тұлғаның к ұрылымдық бөлімшелері.   
Əлеуметтік салықтың  салық  салу объектілері: 
1) Қазақстан Республикасының резиденті - занды тұлғалар, Қазақстан 

Республикасында қызметін тұрақты мекемелер, филиалдар мен өкілдіктер 

арқылы жүзеге асыратын резидент еместер жəне  заңды  тұлғаның 

құрылымдық бөлімшелері үшін: 

• жұмыс  беруші материалдық, əлеуметтік игіліктер немесе өзге де 

материалдық пайда түрінде берген табыстарды 
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қоса алғанда, жұмыс беруші төлейтін ақшалай жəне заттай нысандағы кез-

келген табыстар, сондай-ақ өтемді кызметтер көрсету шарттары бойынша 

жеке тұлғаларға төлемдер (жеке кəсіпкерлерге төлемдерді коспағанда) 

тұріндегі оның қызметкерлерге төлейтін шығыстары; 

2) жеке кəсіпкерлер жəне жеке нотариустар мен адвокаттар үшін 

олардың өздерін қоса алғанда:  

•  қызметкер саны. 

Жоғарыда аталған жеке тұлғалардың салық салынбайтын табыста-

рынан жəне төменде белгіленген төлемдерден  əлеуметтік  салык алынбайды: 

1) мемлекеттер, мемлекеттердің  үкіметтері жəне халықаралық 

ұйымдар  желілері арқылы берілетік гранттар  қаражаты есебінен 

жасалатын төлемдер; 

2)  Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасы-

ның Үкіметі белгілейтін мемлекеттік сыйлыкақылар, стипендиялар; 

3)  спорт жарыстарында, байқауларда, конкурстарда жүлделі орындар 

үшін белгіленетін ақшалай наградалар; 



4)  ұйым таратылған немесе жұмыс берушінің қызметі токтатылган, 

қызметкерлердің  штат саны қысқартылған немесе қызметкер əскери 

қызметке шақырылған жағдайларда жеке еңбек шарты бұзылған кезде 

Қазақстан Республикасының зандарымен белгіленген мөлшерлерде төленетін 

өтемдер; 

5) пайдаланылмаған еңбек демалысы үшін жұмыс берушінін 

қызметкерлерге төлейтін өтемдері; 
6) Қазақстан Республикасының  заңдарына сəйкес жинақтаушы 

зейнетақы қорларына қызметкерлердің міндетті зейнетақы жарналары. 

Салық  кодексі  қабылданғанга  дейін əлеуметтік салық   бойынша  

салық   толеушілер  төлемнің   мынадай  түрлерінен  салық  төлемеген еді: 
1) заңды тұлғалар жəне заңды тұлға құрмай кəсіпкерлік қызметпен 

айналысатын  жеке адамдар (қызметкерлерден) жинақтаушы зейнетақы 

қорларына  ұстайтын міндетті  зейнетақы жарналарына; 

2) пайдаланылмаған демалыс  үшін  өтемақыға; 

3) қызметтен босату кезінде жұмыстан шығу жəрдемақысына; 

4) зандарға сəйкес белгіленген  өтемақы төлемдеріне; 

5) тұрақты жұмысы жолда істелетін немесе жолсапар сипатындағы 

жəне қызмет көрсетілетін учаскелер  шегіндегі  қызметтік і ссапарларға 

байланысты тəулікақының орнына жалакыға қосымша акылар мен үстеме 

ақыларға; 

6) берілген арнаулы киімдердің, арнаулы аяқ киімдердің жəне басқа да 

жеке қорғаныс  құралдарының, сабынның, майды кетіретін құралдардың, 

сүттің жəне емдеу алдын алу тамағының   құнына; 

7)  қызметкерлерге мертігуі себепті не олардың жұмысына байланысты 

денсаулығына басқада келген залалға жасалатын төлемдерме орнын 

толтыруға (алынбаған жалакы болігіндегі төлемдерден басқа); 

8)  спорт жарыстарында, байқауларда, конкурстарда жəне тағы 

басқаларда жүлделі орын үшін берілетін акшалай сыйлыктарға; 

9)  əскери қызметшілер мен ішкі істер органдары қызметкер- 

леріне ақшалай ақыға; 

10)қызметкерлерге балатуған кезде, ақылы медициналық операция 

жасату үшін, жерлеуге берілетін материалдық көмекке; 

11)жұмыс ауыстырған кезде немесе жұмысқа басқа жерге көшкен кезде 

жолақы, мүлікті тасымалдау жəне үй-жай жалдау шығындарының орнын 

толтыруға; 

12) уақытша еңбекке жарамсыздық күндеріне ақы төлеуге; 

13)екіқабат болу мен босануына байланысты демалысқа ақы 

төлеуге; 

14) табыс салығы салынған жалақы аударымдарынан қалыптасқан 

кəсіподақ бюджетінің қаражаттарынан кəсіподақ мүшелеріне арналған 

материалдық көмекке; 

15)үкіметаралық келісімдер бойынша немесе халықаралық Қоғамдық 

ұйымдар желісі бойынша төленетін гранттардың қаражаттары есебінен 

жасалатын төлемдер. 
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  5.2 Əлеуметтік  салықты  есептеу   

      жəне төлеу тəртібі 
 

Əлеуметтік салық ставкалары. 

Қазақстан Республикасының 1999 жылы 16 шілдедегі 440-1 заңына 

сəйкес, əлеуметтік салықтың  ставкалары мынадай  болған еді: 
1. Əлеуметтік салықты заңды тұлғалар Қазақстан Республикасы 

азаматтарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын 

шетел  азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың еңбекке ақы төлеу 

қорынан 26 пайыз; 

2.    Мемлекеттік   мекемелер   еңбекке   ақы   төлеу   қорынан 25,5 

пайыз; 

3.  Ақыл-ойы мен дене дамуы жөнінен кемістігі бар балалар мен 

жасөспірімдерді əлеуметтік бейімдеу жəне еңбекпен оңалту орталығы 

еңбекке ақы төлеу қорынан 20,5 пайыз; 

4. "Ардагер" зейнеткерлер  кəсіпорындарының Республикалық 

бірлестігі, сондай-ақ тек қана зейнеткерлер жұмыс істейтін, осы бірлестіктің 

меншігі болып табылатын жəне оның қаражаттары есебінен  құрылған  

өндірістік,  оқу  өндірістік ұйымдар;  "SOS - Қазақстанның Балалар 

қалашықтары" Балалар қайырымдылык қоры, Қызыл Жарты ай жəне Қызыл 

Крест Қоғамы, Ауғанстандағы соғыс ардагерлерінің Қаза0 республикалық 

ұйымы  кəсіпорындарының Республикалық бірлестігі (өндірістік 

ұйымдарсыз), Ауғанстандағы соғыс мүгедектерінің Ерікті қоғамы (өндірістік 

ұйымдарсыз) еңбекке ақы төлеу қорынан 7,5 пайыз ставкасы бойынша салық 

төлейді. Олар сауда-делдалдық қызметтен, акцизделетін тауарларды 

өндіруден жəне сатудан табыс тапқан жағдайда, салық 8 пайыз ставка 

бойынша төленеді. 
5. Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамы, Қазақ 

саңыраулар қоғамы, Қазақ зағиптар қоғамы, қызметкерлерінін жалпы 

санының кемінде 50 пайызын мугедектер құрайтын, осы коғамдардың 

меншіктері болып табылатын жəне солардың қаражаттары  есебінен  

құрылған  өндірістік,   оқу-өндірістік,  ұйымдар, асырауында балалары бар 

мүгедек аналардың "Бибі-Ана" 
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республикалық қоғамы. мүгедектерді жəне психикалық дене дамуы бұзылған 

балаларды қорғау жөніндегі "Ақ бота" Лига қоғамдық бірлестігі еңбекке ақы 

төлеу қорынан 6,5 пайыз. Олар сауда-делдалдық қызметтен, акцизделетін 

тауарлар өндіру мен сатудан табыс тапқан жағдайда, салық 7 пайыз ставка 

бойынша төленеді. 
6. Шаруа қожалықтарын, сондай-ақ занды тұлға құрмай патент 

негізінде кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғаларды қоспағанда, 

занды тұлға құрмай кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке адамдар əрбір 

қызметкері үшін айлық есептік көрсеткіштің 60 пайызы, сондай-ақ осы Заңға 

сəйкес шегерім жасауға жатпайтын шығындарды қоспағанда, занды тұлға 



құрмай кəсіпкерлік қызметпен айналысатын  жеке адамдар əрбір қызметкері 
үшін айлық есептік көрсеткіштің  60 пайызы, сондай-ақ осы Заңға сəйкес 

шегерім жасауға жатпайтын шығындарды қоспағанда, табыс алумен байла-

нысты шығындарды алып тастағандағы айлық табыстың қосымша 10 пайызы 

мөлшерінде  əлеуметтік салық төлейді. 
7. Заңды тұлға құрмай патент негізінде кəсіпкерлік қызметпен 

айналысатын жеке адамдар əрбір қызметкер үшін айлық есептік көрсеткіші 
49 пайызы, сондай-ақ патент құнын анықтау кезінде мəлімдеген салық 

салынатын болып жорамалданған айлық табыстың  қосымша  5   пайызы  

мөлшерінде  əлеуметтік  салық  төлейді. 
8. Шаруа қожалықтары шаруа қожалығының  əрбір қызметкері, 

басшысы жəне шаруа қожалығының  əрбір мүшесі үшін айлық есептік 

көрсеткіштің 35 пайызы мөлшерінде  əлеуметтік салық  төлейді. 
9.  Заңды тұлғалар, олардың филиалдары, өкілдіктері өзге де 

оқшауланған құрылымдық бөлімшелері, сондай-ақ заңды тұлға Құрмай  

кəсіпкерлік  қызметпен  шұғылданатьш  жеке  тұлғалар Қазақстан 

Республикасында еңбек етуге рұқсат бойынша уақытша жүрген шетелдік 

азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың еңбегіне ақы төлеу бөлігінде 

əлеуметтік салықты: 

*   əрбір шетелдік маман үшін -5 айлық есептік көрсеткіш; 

*   əрбір шетелдік жұмысшы үшін -10 айлық есептік көрсеткіш 

мөлшерінде төлейді. 
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Салық  кодексі  қабылданған  кездегі əлеуметтік салықтық  ставкасы: 

•   Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары, сондай-ақ 

қызметін Қазакстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге 

асыратын резидент еместер 21 пайыз бойынша; 

•   Қазақстан Республикасының резидент занды тұлғалары, сондай-ақ 

қызметін Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге 

асыратын резидент еместер шетелдік  əкімшілік-басқарушы, инженер-техник 

қызметкер мамандар үшін 11 пайыз көлемінде; 

•   жеке    кəсіпкерлер, арнаулы салық режимін қолданатындарды 

қоспағанда, жеке нотариустар, адвокаттар өзі үшін үш айлық есептік 

көрсеткіш жəне  əрбір  қызметкер үшін екі айлық есептік көрсеткіш 

мөлшерінде; 

•   тірек-қимыл мүшесі бұзылған, есту, сөйлеу, көру қабілетінен 

айрылған мүгедектер жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдар 

мүгедектер үшін 6,5 пайыз ставка бойынша. 

2004 жылы  əлеуметтік салықтың ставкасы 21 пайыздан 20 пайызға 

төмендетілген еді. Бүгінгі таңдагы əлеуметтік салықтың  ставкалары (5.1. 

жəне 5.2.-кесте). 
 

 

 

 



5.1. ҚР-ның  резидент заңды тұлғалары, ҚР тұракты мекеме    
   аркылы  жүзеге асыратын резидент еместер, шетелдік заңды  

      тұлғалардың  филиалдары мен өкілдіктерінің əлеуметтік  

                                 салықты төлеу 

 

Қызметкердің салық салынатын табысы                       Ставкасы 

15 еселенген жылдық есептік 

көрсеткішке дейін 

Салық салынатын табыс 

сомасынан 20 пайыз 

15-тен  40 еселенген жылдық есептік 

көрсеткішке дейін 

15 еселенген жыддык есептік 

көрсеткіштен салык сомасы + одан 

асатын сомадан 15 пайыз 

40-тан 200 еселенген жылдық есептік 

көрсеткішке дейін 

40 еселенген жылдык есептік 

көрсеткіштен салық сомасы +  

одан асатын сомадан 12 пайыз 

200-ден 600 еселенген жылдық есептік 

көрсеткішке дейін 

200 еселенген жылдық есептік 

көрсеткіштен салық сомасы + одан 

асатын сомадан 9 пайыз 

600 еселенген жыддық есептік 

көрсеткіштен бастап жəне одан жоғары 

600 еселенген жылдық есептік 

көрсеткіштен салық сомасы + одан 

асатын сомадан 7 пайыз 
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5.2. ҚР-нын резидент заңды тұлғалары, сондай-ақ қызметін ҚР  

тұрақты  мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент еместер,  

шетелдік заңды  тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері   
 əкімшілік-баскарушы, инженер-техник қызметкерлердің   

  шетелдік мамандары үшін əлеуметтік салыкты төлеу тəртібі 
 

Қызметкердің салық салынатын 

                      табысы 

                   Ставкасы 

40 еселенген жылдық есептік 

көрсеткішке  дейін 

Салық салынатын табыс сомасынан  11 

пайыз 

40-тан  200 еселенген  жылдық  

есептік  көрсеткішке дейін 

 

40 еселенген жылдық есептік көрсет-

кіштен  салық сомасы + одан  асатын  

сомадан  7 пайыз 

200-ден  600 еселенген жылдық 

есептік көрсеткішке  дейін 

200 еселенген  жылдық  есептік  көрсет-

кіштен  салық сомасы + одан  асатын  

сомадан  7 пайыз 

600 еселенген жылдық есептік 

көрсеткіштен  бастап  жəне  

одан  жоғары 

600 еселенген жылдық есептік 

көрсеткіштен  салық сомасы + одан 

асатын сомадан  5 пайыз 

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі шетелдік азаматтарды тартуға 

белгілейтін квота шегінде жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі уəкілетті 



орган берген шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатқа сəйкес Қазақстан 

Республикасына тартылған, жүмыс беруші еңбек қызметін жүзеге асыру 

үшін жалдаған шетелдік азаматтар жəне азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ 

төменде көрсетілген адамдар  əкімшілік-басқару, инженер-техник 

қызметкерлердің шетелдік мамандары болып табылады: 

•   шетелдік занды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктерінің 

бірінші басшылары; 

•   Қазакстан Республикасының Үкіметімен ақшалай баламада елу 

миллион АҚШ долларынан жоғары инвестициялар сомасына келісім-шарттар 

жасасқан ұйымдардың бірінші басшылары жəне бас менеджерлері; 
•   қызметтің басым түрлерінде инвестициялық кызметті жүзеге 

асыратын жəне инвестициялар жөніндегі уəкілетті органмен келісімшарт 

жасасқан Қазақстан Республикасы занды тұлғаларының бірінші басшылары; 

•   қаржы ұйымдарының бірінші басшылары жəне бас менеджерлері 
болып істейтін шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдар. 
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Жеке кəсіпкерлер, арнаулы салық  режимін  қолданатындарды 

қоспағанда, қызметтің  жекелеген түрлері үшін арнаулы салық режимінен 

басқа, жеке нотариустар, адвокаттар өзі үшін үш айлық  есептік 
көрсеткіш жəне  əрбір  қызметкер  үшін екі айлық  есептік көрсеткіш 

мөлшерінде əлеуметтік салық  төлейді. 
Тірек-қимыл мүшесі бұзылған, есту сөйлеу  көру қабілетінеп айрылған 

мүгедектер жұмыс істейтін мамандандырылған  ұйымдар  6,5 пайыз 
ставка бойынша əлеуметтік салық төлейді. 

Əлеуметтік  салықты  есептеу тəртібі. 
Əлеуметтік салықты есептеу  əлеуметтік салық салу объектісіне 

Қазақстан Республикасының міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы заң 

актісіне сəйкес есептелген Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына 

түсетін  əлеуметтік аударымдар мөлшеріне азайтылған, əлеуметтік салық 

ставкаларының бірінші, екінші жəне төртінші бөліктерінде белгіленген 

ставкаларды қолдану арқылы салық жылында жүргізіледі. 
Əлеуметтік салықты есептеу уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген 

тэртіппен ай сайын өсу қорытындысы бойынша жүргізіледі. 
Əлеуметтік салықты төлеу тəртібі. 
Əлеуметтік салықты төлеу салык төлеушінің тіркеу есебіне алынған 

жері бойынша есепті айдан кейінгі айдың 15-інен кешіктірілмей жүргізіледі. 
Құрылымдық бөлімшелер бойынша төленуге тиіс əлеуметтік салық 

сомасы осы құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің табыстары бойынша 

есептелген əлеуметтік салық негізге алына отырып есептеледі.Төлеушілер 

құрылымдық бөлімшелер үшін өздерінің орналасқан жерлері бойынша тиісті 
бюджеттерге əлеуметгік салық төлеуді жүзеге асырады. 

Мемлекеттік мекемелердің есепті айға есептелген əлеуметгік салық 

сомасы Қазақстан Республикасының зандарына сəйкес, жүктілігі мен 

босануына, жұмысқа уақытша жарамсыздығына байланысты берілетін 



əлеуметтік  жəрдемақылар, ұл бала немесе қыз бала асырап алған əйелдерге 

(еркектерге) төленген  əлеуметтік  жəрдемақылар  сомасына  кемітіледі. 
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Жоғарыда аталған əлеуметтік жəрдемақылардың төленген сомасы 

есепті айда есептелген əлеүметтік салық сомасынан асып кеткен жағдайда, 

асып кеткен сома келесі айға ауыстырылады. 

Əлеуметтік салық  жөніндегі декларация. 
Əлеуметтік салық жөніндегі декларация салық органдарына есепті 

тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен кешіктірілмей тоқсан сайын тапсырылып 

отырады. 

Құрылымдық бөлімшелері бар төлеушілер əлеуметтік салық бойынша 

декларацияны беру мерзімінен кешіктірмей өзінің тіркелген жеріндегі салық 

органдарына құрылымдық бөлімшелер бойынша əлеуметтік салық есеп-

қисабын тапсырады. Құрылымдық бөлімшелер бойынша əлеуметтік салық 

есеп-қисабының тиісті қосымшалары есеп-қисапты беру үшін белгіленген 

мерзім күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде уəкілетті мемлекеттік орган 

белгілеген  тəртіппен салык органдарына беріледі. 
Жеке табыс салығы жəне  əлеуметтік  салықты есептеу 

тəртібі. 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінін 2003 

жылы 7 қарашадағы №445 бұйрығымен 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке 

табыс салығы мен  əлеуметтік салықты ай сайын есептеудің нысаны мен 

ережелері бекітілді. Бұйрық Қазақстан  Ресиубликасы   Əділет  министрлі-
гінде   2003   жылғы 8 қарашада 2597-нөмірмен тіркеуден өтті. Тап  осы 

бұйрықпен "Қызметкерлердің төлем көздерінен салык салынатын табыстары 

бойынша жеке табыс салығын есептеу жөніндегі Есеп-қисапты жасаудың 

ережелерін бекіту туралы" (бұдан əрі — есеп-қисап) Қазақстан Республи-

касының Мемлекеттік кіріс министрлігінің 2002 жылғы 1 ақпандағы №125 

бұйрығы күшін жойды. 

Есеп-қисаптың нысанын жəне оны толтыру жөніндегі ережені 
зерделей отырып, мынадай негізгі ережелерді атап өтуге  болады: 

*   жеке табыс салығы мен əлеуметтік салықты есептеу есеп-қисаптың 

бір нысанында жүргізіледі; 
*   жеке табыс салығын есептеу бұрынғыша, кірістер мен шығыстарды 

үдемелі жиынымен ескере отырып, қайта есептеу коэффициенттерін қолдану 

арқылы жүзеге асырылады; 
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•   ағымдағы айда ұсталуға жəне бюджетке аударылуға тиіс жеке табыс 

салығының сомасы кұнтізбелік жылдың  өтіп кеткен кезеңі үшін есептелген 

салықтың сомасы мен алдыңғы айлар үшін ұсталған салықтың сомасы 

арасындағы айырма түрінде анықталады; 

•   жеке табыс салығын  есептеудің  бұрынғы  принципі  сақталған; 

•   есепті ай үшін əлеуметтік салықты есептеу үшін əлеуметтік салық 

салынатын табыстың есептік сомасы есепті айда жүргізілген төлемнің 

сомасын 12 коэффициентіне көбейту арқылы анықталады, содан кейін 



табыстардын есептік сомасынан  əлеуметтік салық есептеледі жəне салықтың 

алынған сомасьш 12-ге бөлу арқылы есеті ай ұшін əлеуметтік салықтың 

сомасы анықталады; 

•   есеп-қисапты  толтырған кезде ережеде жазылған талаптарды  ескеру 

қажет. 

Енді есеп-қисаптың  нақты  бағандарын  толтырудың  ерекшеліктерін 

қарастырамыз (5.8-кесте). 

1.  2-бағанда ақылы кызметтер көрсетуге  арналған шарттар бойынша 

табысты қоса алғанда,  тиісті ай үшін қызметкерге есептелген табыстар 

туралы деректер көрсетіледі. Ережелерде есептелген  табыстар сомасын 2-

бағанда  көрсеткен кезде есептелген табыстар  сомасынан Салық кодексініц 

144-бабы 1-тармағының  10, 16, 17, 23, 25. 26, 29, 31-1, 34-тармақшала-

рында көрсетілген төлемдерді алып тастау көзделген. Осы тізбеге жасалған 

талдау көрсетіп отырғанындай, бұл төлем  Қазақстан Республикасының 

заңнама актілерінде белгіленген нормалар мен мөлшерлер шегіндегі 
төлемдер болып табылады. 

2.  4-бағанда 2-бағанда көрсетілген, бірақ Салық кодексінің 144-бабына 

сəйкес салық салуға жатпайтын табыстардың сомасы көрсетіледі.   Демек,   

бұл   бағанға   есеп-қисаптың   2-бағанынан алынып  тасталғандарды 

қоспағанда, Салық кодексінің 144-бабындағы тізбеге кіретін төлемдер енуге 

тиіс. Мысалы,  салық салуға жатпайтын төлемдердің тізбесі бойынша Салык 

кодексінің 144-бабы 1-тармағының 3-тармақшасында"Қазақстан  Республи-

касының зандарына сəйкес қызметкерге еңбек міндеттерін орындау кезінде 

мертігуіне немесе денсаулығының  өзге де зақымдануына байланысты  

келтірілген  зиянның  орнын  толтыру   (жоғалтқан 
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жалақысын бөлігіндегі орнын толтырудан басқа)" түріндегі төлем 

көрсетілген. Егер ағымдағы ай үшін жеке тұлғаға келтірілген зиянның орнын 

толтыру жөнінде төлемдер есептелсе, онда бұл сомалар есеп-кисаптың 2-

бағанын толтырған кезде ескерілуге тиіс, ал 4-бағанда жоғалтқан жалақысын 

өтеу сомасын ескерместен орнын  толтырудың сомасы  ғана көрсетіледі. 
3.  6-бағанға 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданылатын тəртіппен 

есептелген міндетті зейнетақы жарналарының сомасы еңгізіледі. 
4.  8-бағанда салық шегерімдерінің сомасы көрсетілуге тиіс, бұл ретте 

есеп-қисапты толтыру жөніндегі ережелерге сəйкес, бұл бағанда Салық 

кодексінің  152-бабына сəйкес мынадай түрдегі салық шегерімдері 
көрсетіледі: 

•   қызметкерге жəне оның отбасы мүшелеріне - асырауындағы 

адамдарға айлық есептік корсеткіштер; 

•   жеке тұлға оз пайдасына енгізетін ерікті зейнетақы жарналары; 

•   зандарда көзделген мөлшерлерде ерікті кəсіптік зейнетақы 

жарналары; 

•   өмірді   жəне   денсаулықты   жинақтаушы   сақтандырушы 

сактандыру шарттары бойынша жеке тұлға  өзінің пайдасына 5 еселенген 

айлық есептік көрсеткіштің шегінде енгізетін сақтандыру сыйлықақылары. 



5.3, 5, 7, 9-бағандарда  жыл басынан  бергі  деректер  көрсетшеді. 10-

баған 3-бағанда көрсетілген сома мен 5, 7, 9-бағандардын арасындағы 

айырма түрінде толтырылады. Бұдан əрі 11,12 13,14, 15,16-бағандар бұрын 

қолданылған тəртіппен толтырылады. Жеке табыс салығы Салық кодексінің 

2004 жылғы арналған ставкалар бойынша есептелді. 
17-бағанға  əлеуметтік салықты  есептеу үшін есеп-қисаптың 2-

бағанында көрсетілген, бірақ Салық кодексінің 316-бабына сəйкес əлеуметтік 

салық салынбайтын төлемдердің сомасы міндетті зейнетакы жарналары 

сомасын ескерместен енгізілуге тиіс. 

Мысалы: пайдаланылмаған еңбек демалысы үшін өтемақы есеп-

қисаптың 2-бағанындағы есептелген табыстарға енгізіледі. Өтемақының  тап 

осы сомасы 17-бағандыт  олтырған кезде ескерілуге тиіс, өйткені əлеуметтік 

салық салынбайтьш төлемдерге жатады. 
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6.   18-бағанда жеке тұлғаларға төленетін, оның сомасынан əлеуметтік 

салық есептелуге тиіс төлемдердің сомасы көрсетіледі. Бұл сомалар 2-

бағанда көрсетілген сома мен 6-бағанда (МЗЖ), 17-бағанда (əлеуметтік салық 

салынатын табыстар)   көрсетілген сомалар арасындағы айырма түрінде 

анықталады. 

7.    19-бағанда салық кезеңі үшін əлеуметтік салық салынатын 

табыстың есептік сомасы анықталады, ол үшін есепті ай үшін 18-бағандағы 

сома 12-ге көбейтіледі. 
8.   20-бағанда  Салық кодексінің 317-бабына сəйкес ставкалар 

бойынша есептелген салық салынатын табыстың есептік жылдык сомасынан 

əлеуметтік салықтың сомасы көрсетіледі (2, 3-қосымшаларды қараңыз). 

9.   Есепті  ай  үшін   бюджетке  төленуге  тиісті   əлеуметтік салықтың 

сомасын анықтау үшін 20-бағанда  көрсетілген табыстың есептік сомасынан 

салықтың жалпы сомасын 12-ге бөліп, Есеп-қисаптың 21-бағанына енгізу 

қажет. 

 

5.3. 2004 жылға арналған жеке тұлғалардың жеке  
            табыс салығын есептеу 



        
 

 
 

Бір жеке тұлғаға жыл үшін төлемдердің шартты  мысалымен жеке 

табыс салығы мен əлеуметтік салықты есептеудің  тəртібі қарастырамыз. 

Есептеу үшін жеке табыс салығының (1-қосымша), резидент қызметкерлерге 

(2-қосымша) жəне шетелдік мамандарға (3-қосымша) арналған əлеуметтік 

салықтың ставкаларының  əзірленген кестелерін пайдаланамыз. Кестелер 

2004 жылға 919 теңгеге тең мөлшерде белгіленген айлық есептік 



көрсеткіштің (5.12. 2003 ж. №505-11 ҚР Заңы) негізінде əзірленген. 2004 

жылғы жылдық есептік көрсеткіш = 11 028 теңге (919 х 12 = 11 028). 
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Мысал үшін жеке тұлға  туралы мына деректерді пайдаланамыз: Есқара 

Əлімжанның 480 немесе 240 АЕК түріндегі салық салу жөніндегі 
жеңілдіктері жоқ. Жылдың басында берген өтінішіне сəйкес оның отбасының 

бір мүшесі асырауындағы адам кəмелет жасына толмаған ұлы бар. Зайыбы 

жұмыс істейді, бірак баласы үшін шегерімді пайдаланбайды. Мамыр айында 

Есқараның  отбасында екінші бала өмірге келді жəне ол маусымнан бастап ол 

отбасының 3 мүшесі асырауындағы адамдарға (2 баласына жəне балаға күтім 

жасау жөніндегі демалыстағы зайыбына) салық шегерімдерін қолдану туралы 

жаңа  өтініш түсірді. 
Ə. Есқараға  жеке  еңбекшартына  сəйкес  20 мың  теңге  сомасында ай 

сайын қызметақы белгіленген жəне тоқсан сайьш ай сайынғы қызметақы-

сының 25% мөлшерінде сыйлықақы көзделген. Жыл бойы оған қызмет ақы 

мен сыйлықақыдан басқа мынадай төлемдер төленеді (4-қосымша): 

•   сəуірде - 34 мың теңге сомасында (норма шегінде) іссапар 

шығыстары; 

•   мамырда - баланың тууына байланысты 20 АЕК мөлшерінде төлем: 

18 380(919x20); 

•   шілдеде - құны 15 мың теңге тұратын пионер лагеріне жолдама, 

оның үлкен ұлына (9 жаста) берілді; 
•   қыркүйекте — жиһаз сатып алуы үшін 25 мың теңге сомасында 

материалдық көмек бөлінді; 
•   қазанда - 65 мың теңге сомасында іссапар шығыстары төленді, оның 

ішінде 15 мың теңгесі нормадан асады; 

•   желтоқсанда — біліктілігін арттыру курсына 14 мың теңге төленді. 
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5.7. 2006 жылға арналған жеке тұлғалардан жеке табыс салығын 

есептеу 

          Салық   салынатын   табыс           Салық   ставкасы 

15 еселенген жылдық есептік көр- 

сеткішке (ЖЕК) дейін (185 400 

теңгеге дейін) 

Салық салынатын табыс 

сомасынан 5% (9 270 теңгеге 

дейін) 

15 еселенген ЖЕК-тен 40 еселенген 

ЖЕК-ке дейін (185 400-ден 494 400 

теңгеге дейін) 

15 еселенген ЖЕК-тен салық 

сомасы + одан асатын сомадан 

8% (9 270 теңге + 185 400 

теңгеден асатын сомадан 8%) 

40 еселенген ЖЕК-тен 200 еселен-

ген ЖЕК-ке дейін (494 400-ден 2 472 

000 теңгеге дейін) 

40 еселенген ЖЕК-тен салык 

сомасы + одан асатын сомадан 

13% (33 990 теңге + 494 400 

тенгеден асатьш сомадан 13%) 

200 еселенгеннен ЖЕК-тен 600 есе-

ленген ЖЕК-ке дейін (2 472 000-ден 

7 416 000 теңгеге дейін) 

200 еселенген  ЖЕК-тен салық 

сомасы + одан асатьш сомадан 

15% (291 078 теңге + 2 472 000 

теңгеден асатын сомадан 15%) 

600 еселенген ЖЕК-тен жəне одан 

жоғары (7 416 000 теңге жəне одан 

жоғары) 

600 еселенген ЖЕК-тен салық 

сомасы + одан асатын сомадан 

20% (1 032 678 теңге + 7 416 000 

теңгеден асатьш сомадан 20%) 

 

Ескерту. 2004 жылға арналған айлық есептік көрсеткіш (АЕК) = 1 030 

теңге ("2006 жылға арналған республикалык бюджет туралы" 22.11.2005 ж. 

№88-ІІІ ҚР Заңымен бекітілген). Жылдық есептік көрсеткіш (ЖЕК) = 12 360 

теңге (1 030 х 12 = 12 360). 
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БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ: 

 

1.   Əлеуметтік  салықтың пайда болу тарихы. 

2.   Əлеуметтік салықты  төлеушілер. 

3.   Əлеуметтік салықтың салық салу объектілері. 
4.   Əлеуметтік салық   салынбайтын табыстар. 

5.   Əлеуметтік салықтың ставкалары жəне оның ерекшеліктері. 
6.   Əлеуметтік салықты есептеу тəртібі. 
7.   Əлеуметтік салықты төлеу тəртібі. 
8.   Əлеуметтік салық  жөніндегі  декларация. 

 

 

 

ІІІ Бөлім 

 

ТҰТЫНУҒА 

САЛЫНАТЫН 

САЛЫҚТАР 
 

6-тарау 

ҚОСЫЛҒАН  Қ¥Н САЛЫҒЫ 

 

7-тарау.  

АКЦИЗДЕР 
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Заңды салық — міндет, 

                                                                                          заңсыз салық – індет. 

6-ТАРАУ 

 

ҚОСЫЛҒАН Қ¥Н САЛЫҒЫ 

 

6.1.    Қосылған құн салығын төлеушілер  

жəне  салық   салу объектілері 
 

Бұл бөлімде біз тұтынуға салынатын салықтарға жататын қосылған құн 

салығы жəне акциз салықтары жөнінде баяндаймыз. Қазіргі кезде халықара-

лық стандартқа сəйкес жəне экономикалық термин ретінде "тұтыну салығы" 

деп аталып жүр. Кейбір дамыған мемлекеттерде «тұтыну салығы» десе, ал 

бірқатар елдерде «жанама салықтар» ретінде аталуда, қалай  атасақта бұл 

салықтардың мағынасы мен мазмұны өзгермейді. Сондықтан кейде катар 

аталып, күнделікті тұрмыста қолданылуда. 

Қосылған құнға салынатын салықты 1954 жылы М. Лоре (Франция) 

енгізіп, айналымға салынатын салықты алмастыруға қабілетті салық ретінде 

бейнеледі. Бұл салық Франция жерінде 1968 жылы толығымен енгізіліп 

болды. Кейін келе Еуропалық Одаққа мүше болғысы келетін мемлекетке 

қойылатын алғышарттардың бірі болып саналды. 

Қосылған құнға салынатын салықты есептеу барысында  негізінен  4 

əдіс қолданылады: 

•   тікелей аддитивті немесе бухгалтерлік; 

•   жанама аддитивті; 
•   тікелей шегерім жасау əдісі; 
•   жанама шегерім жасау əдісі немесе шоттар бойынша есепке 

жатқызу. 

Аддитивті — қосу жолымен алынатын шама. 
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Бірінші  жəне екінші  əдістер балансқа негізделген, анығын айтқанда 

ол пайданы анықтау негізінде есептеледі. Бірақ компанияның балансында 

жасалған мəмілелер жалпылама түрде көрсетіліп, тауарлар түрлері бойынша 

жіктелмейді. 
Үшінші əдіс өндірілген өнім  құнынан жұмсалған шығындарды шегеріп 

тастағаннан кейін ғана салық сомасы есептеледі. Бұл үш  əдісті біртұтас 

салық ставкасын қолданған жағдайда ғана пайдаланады. 

Ал тəжірибеде, негізінен төртінші əдіс кеңінен тараған. Бұл əдіс 

арқылы дифференцияланған салық ставкасы мəміле жасалған сəтте бірден 

қолданылады, сондай-ақ шот-фактураны толтыру арқылы жасалған мəміле 

туралы, компанияның салық міндеттемелері туралы ақпар алып отыруға 

мүмкіндік туады. 



Көптеген елдерде қосылған  құнға салынатын салықтан экспорттық 

операциялар, азық-түлік тауарлары, дəрі-дəрмек, кітап, газет-журнал 

өнімдері, пошта, сақтандыру, жолаушы тасымалдау қызметтері босатылады. 

Тұтынуға салынатын салықтардың ішіндегі ең күрделісі -1992 жылы 

енгізілген қосылған құн салығы. Қазіргі кезде қосылған құн салығы 

Қазақстан Республикасының бюджет кірістерінің ең негізгі көздерінің 

қатарынан саналады. Мемлекеттік бюджет кірістерінің 27.1 пайызын 

құрайды. 

Салық төлеуші мемлекетке осы салықты төлеу нəтижесінде шеккен 

шығысының орнын бағаны көтеру жолымен толықтырады жəне салық 

төлеуді сатып алушыға аударады. 

Бұл салықтың ерекшелігі мынада - оның салық салынатын объектісі 
сатудан (өткізуден) түскен бүкіл түсім-сома емес, тек салық салынатын 

айналым мен салық салынатын импортты қамтитын қосылған құн болып 

саналады. 

Қосылған құн салығы дүниежүзінің 40-тан астам елдерінде, соның 

ішінде Еуропа экономикалық одағының 17 мемлекетінде қолданылады. Бұл 

салықтың артықшылығы: 

•   біріншіден, ол жаңа құн жасалынған орын бойынша салық 

төлеушілердің үлкен тобынан алынады; 

•   екіншіден, төлеушілер үшін де есептеудің салыстырмалы 

қарапайымдылығымен ерекшеленеді; 
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•   үшіншіден, бағалардың өзгеруіне, төлеушінің қаржылық ахуалына, 

инфляция деңгейіне қарамастан мемлекет бюджетінің кірістерін 

қалыптастырудың сенімді жəне тұрақты базасын қамтамасыз етеді. 
Қосылған  құн салығы дегеніміз - тауарларды (жұмыстарды, қызмет 

көрсетулерді) өндіру жəне олардың айналысы процесінде қосылган, оларды 

өткізу бойынша салық  салынатын айналым  құнының бір бөлігін бюджетке 
аудару, сондай-ақ  Қазақстан Республикасының аумағындағы тауарлар 

импорты кезіндегі аударым. 

Салық салынатын айналым бойынша бюджетке төленуге тиісті 
қосылған  құн салығы сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер, 

бұдан  əрі тауарлар) үшін есептелген қосылған құн салығының сомасы мен 

алынған тауарлар үшін төленуге тиісті қосылған құн салығының сомасы 

арасындағы айырма ретінде айқындалады. 

Қазақстан Республикасында қосылған құн салығы  бойынша есепке 
тұрған мынадай тұлғалар  қосылған құн салығын төлеушілер болып 

табылады: 

1.  Жеке кəсіпкерлер. 

2.  Заңды тұлғалар (мемлекеттік мекемелерді қоспағанда). 

3.  Қызметін Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы 

жүзеге асыратын резидент еместер. 

4.  Заңды тұлғаның  құрылымдық бөлімшелері. 



5.  Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сəйкес тауарларды 

Қазақстан Республикасының аумағына импорттайтын тұлғалар. 

Қосылған  құн салығының негізгі салық  салу объектілері: 
1) салық салынатын айналым; 

2) салық салынатын импорт. 

Салык салынатын айналым жəне салық  салынатын импорт. 
1. Тауарларды өткізу  бойынша айналым. 

Тауарға қатысты өткізу бойынша айналым: 

1) тауарға меншік құқығын беруді, оның ішінде: 

•   тауарды сатуды; 
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•   тауарды тиеп жөнелтуді, оның ішінде баска тауарларға 

алмастыруды; 

•   тауар экспортын; 

•   тауарды тегін беруді; 
•   жарғылық капиталға жарна төлеуді; 
•   жұмыс берушінің жалдамалы қызметкерге жалақы есебінен тауар   

    беруін; 

2) тауарды төлем мерзімін ұзарту шартымен тиеп жөнелтуді жəне 

мүлікті қаржы лизингіне беруді; 
3) комиссия шарттары бойынша тауарды тиеп жөнелтуді; 
4) қарызды төлемеген жағдайда кепіл берушінің кепіл ұстаушыға 

кепілге қойылған мүлкін (тауарын) беруін; 

5) кəсіпкерлік қызмет мақсаты үшін сатып алынған тауарды кəсіпкерлік 

қызметке жатпайтын шараларды өткізу үшін, сон-дай-ақ косылған құн 

салығын төлеушінің не оның жалдамалы қызметкерлерінің, қатысушылардың 

немесе басқа да тұлғалардың жеке тұтынуы үшін пайдалануын; 

6)  бір заңды тұлғаның қосылған құн салығын дербес төлеушілері 
болып табылатын бір құрылымдык бөлімшесінің екінші кұрылымдық 

бөлімшесіне тауар жөнелтуін; 

7) бұрын экспорт режимінде шығарылған тауарды кері импорт 

режимінде қайтаруды білдіреді. 
2. Жұмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу бойынша айналым кез 

келген жұмыстар орындауды немесе қызмет көрсетудің, соның  ішінде 
олардың тегін орындалуын, сондай-ақ  тауарды өткізуден өзге сыйақы үшін 

кез келген қызметті, оның ішінде: 

1) мүлікті  уақытша иелікке беруді  жəне  мүлікті жалдау (жалгерлік) 

шартымен пайдалануды; 

2) санаткерлік меншік объектілеріне, соның  ішінде жарғылық 

капиталға салым ретінде берілетін құқықтар беруді; 
3) жұмыс берушінің жалдамалы қызметкерге жалақы есебінен 

жұмыстар орындауын, қызметтер көрсетуін; 

4) қосылған құн салығын дербес төлеушілер болып табылатын бір 

занды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері арасында жұмыстар орындауын, 

қызметтер  көрсетуін  білдіреді. 
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3. Мыналар  ӨТКІЗУ  бойынша  айналымға  жатпайды: 

1)  бірлігінің құны екі айлық есептік көрсеткіштен аспайтын тауарды 

жарнамалық  мақсатта  беру не сыйлау; 

2) тапсырысшының  мердігерге дайын өнімді мердігердің  дайындауы, 

ұқсатуы, құрастыруы (монтаждауы, орнатуы), жөндеуі  жəне объектілер 

салуы үшін алыс-беріс тауарларын тиеп жөнелтуі, Аталған  тауарлар 

Қазақстан Республикасының  шегінен тыс жерлерде   дайындалған,   

ұқсатылған,   құрастырылған,   жөнделген жағдайда, егер оларды əкету 

Қазақстан Республикасының кеден зандарына сəйкес "Тауарларды кеден 

аумағынан тыс жерлерде  ұқсату" режимімен жүзеге асырылса, аталған 

тауарлардың тиепжөнелтілуі өткізу бойынша айналым болып табылмайды; 

3)  кайтарылатын ыдысты тиеп жөнелту. Құны онымен жіберілетін 

өнімді өткізу құнына кірмейтін жəне осы өнімді беру жөніндегі шартта 

белгіленген талаптармен жəне мерзімде, бірақ ұзақтығы алты айдан аспайтын 

мерзімде өнім берушіге қайтарылуға тиіс ыдыс қайтарылатын ыдыс болып 

табылады. Егер ыдыс белгіленген мерзімде қайтарылмаса, мұндай ыдыс 

өткізу бойынша айналымға енгізіледі; 
4)  бұрын экспорт режимінде шығарылған тауарды кері  импорт 

режимінде қайтаруды қоспағанда, тауарды қайтару; 

5) шартта белгіленген талаптар мен мерзімдерде қайта əкелуге жататын 

тауарларды көрмелер, басқа да мəдени жəне спорт шараларын өткізу үшін 

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге əкету, егер бұл  

Қазақстан Республикасының кеден заңдарына  сəйкес "Тауарларды уақытша 

əкету" кеден режимімен ресімделсе; 

6)  жер қойнауын пайдаланушы жаңадан  құрған жəне сатып алған, жер 

қойнауын  пайдалану жөніндегі операцияларды орындау үшін пайдаланы-

латын жəне Қазақстан Республикасына берілуге тиіс мүлікті жер қойнауын 

пайдаланушының жер қойнауын пайдалануға  жасалған  келісімшарт 

талаптарына сəйкес Қазақстан  Республикасының  меншігіне  беруі. 
Салық  салынатын айналымды  анықтау. 
Қосылған  құн салығын төлеушінің тауарларды  өткізу бойынша 

жасаған  айналымы салық салынатын  айналым болып табылады, оған: 
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1) қосылған  құн  салығынан босатылған; 

2)  өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылмайтын 

айналым  қосылмайды. 

Қазакстан  Республикасының  кеден  заңдарына сəйкес дек-

ларациялануға тиісті, Қазақстан Республикасының  аумағына  əкелінетін 

немесе  əкелінген тауарлар салық  салынатын импорт болып табылады. 

Тапсырма  шарттары  бойынша жүзеге асырылатын өткізу 
бойынша  айналымдар. 

Сенім білдірілген адамның сенім білдірушінің атынан жəне соның 

есебінен тауарды тиеп жөнелтуі, жұмыстарды орындауы немесе қызметтер 



көрсетуі сенім білдірілген адамның өткізу бойынша айналымы болып 

табылмайды. 

Осы ережелер: 

1) сенім білдірілген адамның сенім білдірушіге орындаған жұ- 

мыстарына (көрсеткен кызметтеріне); 

2) Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын төлеуші болып 

табылмайтын резидент емес сенім білдірушіден алынған тауарға қатысты 

қолданылмайды. Мұндай жағдайда тауарды тиеп жөнелту сенім білдірілген 

адамның өткізу бойынша айналымы больш табылады. 

 

Тауарды өткізу  орны. 
 

1.  Тауарды өткізу орны болып танылады: 

1) егер тауарды беруші, алушы немесе үшінші тұлға тасымалдайтын 

(жіберетін) болса, тауарды тасымалдау басталған орын; 

2) басқа жағдайларда - тауарды алушыға беру орны. 

2. Жұмыстарды, қызметтерді өткізу орны болып: 

1) егер жұмыстар, қызметтер жылжымайтын мүлікпен тікелей 

байланысты болса, осы мүліктің орналасқан жері; 
2) егер олар жылжымалы мүлікпен байланысты болса, жұмыстарды, 

қызметтерді нақты жүзеге асыратан орны; 

3) егер қызметтер  мəдениет, өнер, білім, дене тəрбиесі немесе спорт 

саласындағы қызметтерге қатысты болса, қызметтердің нақты көрсетілетін 

орны; 
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4) жұмыстарды, қызметтерді сатып алушының кəсіпкерлік немесе кез 

келген басқа да қызмет орны танылады. Осы тармақша мынадай жұмыстарға, 

қызметтерге: 

•   санаткерлік меншік объектілерін пайдалануға кұқық беру жөніндегі; 
•   консультациялық,   аудиторлық,   инжинирингтік,   зандық, 

бухгалтерлік, адвокаттық, жарнамалық қызмет көрсетулерге, сондай-ақ 

ақпаратты өңдеу жөніндегі кызмет көрсетулерге; 

•   қызметкерлерді беру жөніндегі; 
•   жылжымалы мүлікті (көлік құралдарынан басқа) жалға беру 

жөніндегі қызметке; 

•   тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатьш алу 

жөніндегі,  сондай-ақ осы тармақшада көзделген қызметтерді жүзеге асыру 

үшін шартқа (келісімдшартқа) негізгі қатысушының атынан тұлға тартатын 

агенттің қызметтеріне; 

•   байланыс қызметіне; 

•   туризмді ұйымдастыру жөніндегі қызметтерге қатысты қол-

данылады; 

5) жоғарыда көзделмеген жұмыстар, қызмет көрсетулер болған 

жағдайда  жұмыстарды орындайтын (кызметтер көрсететін) тұлғаның 



кəсіпкерлік немесе кез келген басқа да қызметті жүзеге асыратын орны 

танылады. 

Егер тауарларды өткізу басқа негізгі тауарларды өткізуге қатысты 

көмекші сипатта болса, негізгі тауарлар   өгкізілген жер осындай көмекші 
өткізу орны болып танылады. Мақсаты үшін, егер жұмыстарды, кызмет 

көрсетулерді алушының кəсіпкерлік немесе кез келген басқа да қызмет орны 

біреуден артық болса, осындай жұмыстар, қызмет көрсетулер 

пайдаланылатын орын олар өткізілген орын болып есептеледі. 
Өткізу бойынша айналым жасау күні. 
Тауарды тиеп жөнелтілген күні тауар өткізу бойынша айналым жасау 

күні болып табылады. Егер тауарды тиеп жөнелту жүзеге асырылмаған 

жағдайда, онда алушыға тауар меншігінің кұқығы берілген күн өткізу 

бойынша айналым жасау күні болып табылады. 
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Кепіл беруші кепілге салынған мүлікті (тауарды) берген кезде кепіл 

ұстаушы үшін мына күндердің бірі сату бойынша айналым жасау күні болып 

табылады: 

1)  кепіл затына меншік құқығы кепіл берушіден кепілге салынған 

мүлікті өндіріп алу процесінде жүргізілген сауда-саттықтың жеңімпазына 

ауысқан күн; 

2) егер сауда-саттық өтпеді деп жарияланса, кепіл затына меншік 

құқығы кепіл берушіден кепіл  ұстаушыға ауысқан күн. 

Жұмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу бойынша салық салынатын 

айналым жасау күні төменде аталған шарттардың бірі бірінші болып 

орындалған жағдайда басталады: 

1) жұмыстарға, қызмет көрсетулерге қосылған құн салығымен бірге 

шот-фактура жазылған: 

2) жұмыстар орындалғанда, қызметтер көрсетілгенде. 

Егер жұмыстар, қызметтер тұрақты (үзіліссіз) негізде өткізілетін болса, 

онда: 

1)  қосылған құн салығы көрсетіліп. шот-фактура жазылған 

күннің; 

2) əрбір төлемді (есеп айырысу нысанына қарамастан) алу күнінің 

қайсысы бірінші болса, сол күн өткізу бойынша салық салынатын айналым 

жасау күні болып табылады. 

Қызметкерлерге жалақы есебінен тауар берген, жұмыстар орындаған, 

қызметтер көрсеткен жағдайда кызметкерлерге тауарлар берілген, 

жұмыстарды орындаған немесе қызметтер көрсетілген күн өткізу бойынша 

айналым жасау күні болып табылады. 

Қазақстан Республикасында  қосылған  құн салығын төлеуші болып 

табылмайтын резидент еместен жұмыстар, қызмет көрсетулер алған 

жағдайда аталған жұмыстарды, қызмет көрсетулерді алған күн айналым 

жасау күні болып табылады. 

Салық  салынатын айналым мен салық  салынатын импорт 

мөлшерін анықтау. 



Салық  салынатын айналым мөлшері. 
Егер осы жəне трансферттік бағаларды қолдану кезіндегі мемлекеттік 

бақылау мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының зандарында 

өзгеше көзделмесе, салық салынатын айна- 
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лым мөлшері, оған қосылған құн салығын еңгізбей, мəміле жасаған тараптар 

қолданатын бағалар мен тарифтерді негізге ала отырып, өткізілетін тауарлар 

(жұмыстар, қызмет көрсетулер) құны негізінде анықталады. Тауарларды 

тегін берілген кезде, сондай-ақ, тұлғаны қосылған құн салығы бойынша 

есептен шығару кезінде олар бойынша қосылған құн салығы есепке алуға 

жатқызылған оның тауарларының (соның ішінде негізгі құралдардың) 

қалдығы, салық салынатын айналым мөлшері, қосылған құн  салығын 

еңгізбей, өткізу бойынша айналым жасау күні қалыптасқан бағалар деңгейі 
негізге алына отырып анықталады, бірақ бұл олардың баланстық құнынан 

кем болмауы керек. Аталған тауарларды өткізу күніне бухгалтерлік есепте 

көрсетілген тауарлардың құны осы тармақтың мақсаттары үшін баланстық 

құн  болып табылады. Кепіл беруші кепілдік мүлікті (тауарды) берген кезде 

кепіл берушідегі салық салынатын айналым мөлшері, оған  қосылған кұн 

салығын еңгізбей, осы мулікті (тауарды) кепілге беруден алынған заем 

қаражатының сомасы негізге алына отырып анықталады. Тауарды бөліп-

бөліп төлеу шарттарымен өткізу кезінде салық салынатын айналым мөлшері 
шарт талаптарымен кезделген барлық тиесілі төлемдер ескеріле отырып, 

жоғарыда аталғанға сəйкес анықталады. Үшінші тұлға үшін төлеуге 

байланысты қызметтер көрсетілген кезде салык салынатын айналымның 

мөлшеріне комиссиялық сыйакы қосылады. Салық салынатын айналым 

мөлшеріне акцизделетін тауарлар мен кызмет түрлері бойынша акциз 

сомалары енгізіледі. Оларды сатып алған кезде қосылған құн салығы 

бойынша есепке жатқызу көзделмеген тауарларды өткізу кезінде салық 

салынатын айналым мөлшері тауардың өткізілу құны мен белгіленетін 

баланстық кұны арасындағы оң айырма ретінде анықталады. 

Салық салынатын айналым мөлшерін түзету. 
Өткізілген тауарлардың құны қандай да бір өзгеріске түскен жағдайда, 

салық салынатын айналым мөлшері тиісті түрде түзетіледі. 
Салық  төлеушінің салық  салынатын айналым мөлшерін түзету: 
1) тауарлар толық немесе ішінара кайтарылған; 
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2) мəміленің шарттары өзгерген; 

3) өткізілген тауарлар үшін баға, өтем өзгерген; 

4)  өткізілген тауарлар үшін теңгемен төлеу кезінде құнының 

айырмасын алган. 

5)  айналымға енгізілген ыдыстарды қайтарған жағдайларда 

жүргізіледі. 
Салық салу айналымының мөлшерін түзету қосымша шот-фактураның 

немесе осы аталған жағдайлардың болуын растайтын басқа да құжаттардың 

негізінде жүргізіледі. 



Күмəнді талаптар бойынша салық салынатын айналым мөлшерін 

түзету. 
Егер өткізілген тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшін 

төленетін ақының бір бөлігі немесе бүкіл мөлшері күмəнді талап болып 

табылса, қосылған құн салығын төлеушінің мынадай  жағдайларда: 

1)  күмəнді талаптың туындауына байланысты қосылған құн салығы 

ескерілген салық кезеңі  аяқталғаннан кейін үш жыл өткен соң; 

2) банкрот деп танылған дебиторды заңды тұлғалардың мемлекеттік 

тізілімінен шығару туралы  əділет органдарының шешімі шығарылған салық 

кезеңінде бюджетке жарна ретінде енгізілуге тиіс қосылған құн салығының 

сомасын азайтуға қүқығы бар. 

Өткізілген тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшін  ақыны 

қосылған құн  салығын төлеуші өзіне берілген құқығын пайдаланғаннан 

кейін алған жағдайда салық салынатын айналым мөлшері ақы алынған сол 

салық кезеңінде аталған ақының құнына  арттырылуға тиіс. 

Салық  салынатын импорт мөлшеріне Қазақстан Республикасының 

кеден заңдарына сəйкес белгіленетін импортталатын тауарлардың кедендік 

құны, сондай-ақ қосылған құн салығын қоспағанда, Қазақстан 

Республикасына тауарлар импорты кезіндегі салық жəне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер сомалары енгізіледі. 
Қазақстан Республикасында қосылған  құн салығын төлеуші болып 

табылмайтын резидент еместен жұмыстар, қызмет көрсетулер алу 
кезінде салық  салынатын айналым. 
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Егер Қазақстан Республикасында қосылған кұн салығьш төлеуші 
болып табылмайтын резидент емес ұcынған жұмыстарды, қызмет 

көрсетулерді өткізу орны Қазақстан Республикасы болса, олар жұмыстарды, 

қызмет көрсетулерді алатын Қазақстан Республикасы салық төлеушісінің 

айналымы болып табылады жəне оларға Салық кодексіне сəйкес қосылған 

құн салығы салынуы тиіс. Жұмыстарды, қызмет көрсетулерді алушының 

салық салынатын айналымының мөлшері осы баптың мақсаттары үшін, оған 

Қазақстан Республикасындағы көздерден төленген табыстың төлем көзінен 

ұсталуға тиіс салық сомасы ескеріле отырып, резидент емеске төленуге тиіс 

сома негізге алына отырьш анықталады Төленуге тиіс қосылған кұн 

салығының сомасы 15 пайыздық ставканы салық салынатын айналым 

мөлшеріне қолдану арқылы анықталады. Алынған жұмыстар, кызмет 

көрсетулер үшін төленетін төлем шетел валютасымен жүргізілген жағдайда 

салық салынатын айналым жасау күні валюта алмастырудың нарықтык 

бағамы бойынша теңгемен есептеледі. 
Есептелген қосылған құн салығының сомасы салық кезеңінен кейінгі 

айдың 15-інен кешіктірмей қосылған құн салығы бойынша декларация табыс 

етілетін мерзімнен кешіктірілмей төленеді. Қосылған құн салығының 

төленгенін растайтын төлем құжаты салық сомасын есепке жатқызуға құкық 

береді. 
 



6.2. Қосылған құн салығы бойынша есепке қою 

 

Қосылған құн салығы бойынша есепке қоюга қойылатын талаптар. 

Кез келген (он екі айдан аспайтын) кезеңнің қорытындысы бойынша 

тауарларды өткізу бойынша айналымның мөлшері белгіленген айлық есептік 

көрсеткіштің 15000 еселенген өткізу бойынша ең төменгі айналымнан асатын 

болса, жеке кəсіпкерлер, заңды тұлғалар, қызметін Қазақстан Республика-

сында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент еместер кез келген  

кезең (он 
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екі айлык кезеңнен аспайтын) аяқталған күннен бастап он бес күнтізбелік 

күннен кешіктірмей қосылған құн салығы бойынша есепке кою туралы салық 

органына өтініш беруге міндетті. 
Шаруа қожалығына арналған арнаулы салық режимінде бюджетпен 

есеп айырысуды жүзеге асыратын салық төлеуші, өткізу бойынша айналым 

мөлшерін анықтау кезінде осы арнаулы салық режиміне кіретін қызметті 
жүзеге асырудан тұскен өткізу бойынша айналымды есепке алмауына 

болады. 

Занды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері болған жағдайда, өткізу 

бойынша айналым көлемі осытұлғаның барлық  құрылымдық бөлімшеле-

рінің өткізу бойынша айналымдары ескеріле отырьш  айқындалады. 

Өткізу бойынша айналымның ен төмен деңгейі салық кезеңнің соңғы 

айына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 15000 (2006 жылы 1 каңтардан 

бастап) еселенген шамасын құрайды. 

Қосылған кұн салығы бойынша есепке қойылуға жатпайтын, бірақ 

қосылған құн салығын салуға жататын тауарларды өткізуді жүзеге  асыратын  

немесе жүзеге  асыруды жоспарлаған тұлға қосылған құн салығы бойынша 

есепке қою туралы өтінішті салық органына ерікті түрде бере алады. Тұлға 

қосылған құн салығы бойынша ол есепке қою туралы өтініш берген айдан 

кейінгі айдың алғашқы күнінен бастап қосылған құн салығын төлеушіге 

айналады. Жеке кəсіпкерлер, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, заңды 

тұлғалар жəне олардың құрылымдық бөлімшелері қосылған құн салығы 

бойынша ол есепке қою туралы өтініш берген айдан кейінгі айдың алғашқы 

кұнінен бастап қосылған құн салығын төлеушіге айналады. Жеке кəсіпкерлер 

он жұмыс күнінен кешіктірмей косылған құн салығы бойынша есепке қою 

туралы салық органына өтініш берген кезде, жеке кəсіпкер ретінде 

мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы тұлға жеке кəсіпкер ретінде 

мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қосылған құн салығын төлеушіге 

аиналады. Мемлекеттік мекемелерді, сондай-ақ Қазақстан Респуб-

ликасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент 

еместерді қоспағанда, заңды  тұлға мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс   

күнінен  кешіктірмей салық органына 

212 

қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы өтініш берген кезде, 

заңды тұлғалар өздері салық төлеушілер ретінце мемлекеттік тіркелген 



күнінен бастап косылған құн салығын төпеушіге айналады. Уəкілетті 
мемлекеттік орган қосылған құн салығын толеушінің өтініші бойынша оның 

құрылымдық бөлімшелерін қосылған құн салығын дербес төлеушілер ретінде 

қарастыра алады. Құрылымдык бөлімшелер қосылған қүн салығын дербес 

төлеушілер деп танылғанда қосылған құн салығын төлеуші заңды тұлға 

құрылымдық бөлімшелердің орналасқан жері бойынша салық органдарына 

косылған құн салығы бойынша оларды есепке қою туралы өтініш беруге 

(немесе өзінің  құрылымдық бөлімшелеріне тапсырма беруге) міндетті. 
Қосылған құн салығын төлеуші заңды тұлғаның кұрылымдык бөлімшелері 
қосылған  құн салығы бойынша есепке қою туралы өтініші берілген айдан 

кейінгі айдың бірінші күнінен қосылған құн салығын төлеушіге айналады. 

Жеке кəсіпкерлер, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, заңды тұлғалар жəне 

олардың  құрылымдық бөлімшелері қосылған құн салығы бойынша есепке 

қойылған кезде, осы тұлғалардың  қосылған құн салығы бойынша есепке 

қойылған күніндегі тауарлар (негізгі кұралдарды қоса алғанда) қалдығы 

бойынша қосылған құн салығы сомасын есепке жатқызуға қүқығы бар. 

Салық  органы жеке кəсіпкерлер, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, занды 

тұлғалар жəне олардың құрылымдык бөлімшелерінің өткізу бойынша 

айналымның  мөлшері анықталған кезде, тұлғаның өтінішінсіз, оны қосылған 

құн салығы бойынша есепке қоюға құқылы. 

Қосылған  құн салығы бойынша есепке  қойылатын орын. 

Қосылған құн салығы бойынша есепке қою салық төлеуші ретінде 

мемлекеттік тіркеу орны бойынша жүзеге асырылады, Заңды тұлға арнайы 

экономикалық аймақтың аумағында объектілер салу жөніндегі қызметті 
жүзеге асырған жағдайда, ондай заңды тұлғаны не оның құрылымдық 

бөлімшесін қосылған құн салығы бойынша есепке қоюды арнайы 

экономикалық аймақ аумағындағы салық органы жүзеге асырады. Егер осы 

аталған заңды тұлға өзін қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы 

өтініш бермесе, оның арнайы экономикалық аймақтың аумағында объектілер 
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салу жөніндегі кызметті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі аталған 

заңды тұлғаның өтінішінсіз косылған құн салығын дербес төлеуші деп 

қарастырылады. 

Қосылған құн салығы  бойынша  есепке қою туралы  куəлік. 
Қосылған құн салығы бойынша есепке қойған кезде салық органы 

тұлғаға оның қосылған кұн салығын төлеуші ретінде есепке койылғаны 

туралы куəлік беруге міндетті, онда: 

1) тұлғаның атауы жəне оның деректемелері; 
2) салық төлеушіге берілетін салық төлеушінің тіркеу нөмірі; 
3) тұлға қосылған кұн салығын төлеуші болған күн көрсетіледі. 
Қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куəліктің бланкісі 

қатаң есеп беру бланкісі болып табылады жəне салық төлеушіге ақша 

төлетпей беріледі. Қосылған қүн салығы бойынша есепке қою туралы  куə- 

л іктің нысаны мен оны беру тəртібін уəкілетті мемлекеттік орган белгілейді. 
Қосылған құн салығы бойынша есепке қойылғаны жөніндегі күəлік қосылған 



құн салығын төлеушіде сақталады. Қосылган құн салығы бойынша есептен 

шығарылған жағдайда куəлік салық органына қайтарылады. Қосылған құн 

салығын төлеуші заңды тұлғаның атауы өзгерген жағдайда, оның қосылған 

құн салығы бойынша есепке қою туралы куəлігі ауыстырылады. 

Қосылған құн салығы бойынша есептен шығару. 
Егер қосылған құн салығын төлеушінің соңғы он екі айлық кезендегі 

салық салынатын айналым мөлшері салық салынатын ең төмен айналым 

мөлшерінен аспаса, ол тіркелген жеріндегі салық органына өзін қосылған құн 

салығы бойынша есептен шығару туралы өтініш беруге құқылы. Қосылған 

құн салығын төлеуші мұндай құқықты өзін қосылған құн салығы бойынша 

есепке қойған кезден бастап, кем дегенде екі жыл өткеннен кейін пайдалана 

алады. Егер қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын тұлға салық са-

лынатын айналымдарға байланысты қызметін тоқтатқан жағдайда, мұндай 

тұлға қызметі тоқтатылған салық кезеңінен кейінгі алты айдың аяқталуынан 

кешіктірмей, өзін қосылған құн салығы бойынша есептен шығару туралы 

өтініш беруге міндетті. Салық органы 
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қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын əекетсіз заңды тұғаны 

тапқан жағдайда, қосылған құн  салығы бойынша есептен шығаруды 

уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген тəртіппен салық органы жүргізеді. 
Қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын заңды тұлға таратылған 

жағдайда, мұндай тұлға Салық төлеушілердің мемлекеттік тізілімінен алып 

тасталған күннен бастап қосылған құн салығы бойынша есептен шығарылуға 

тиіс. 

 

6.3.  Қосылған құн салығынан босатылған  айналым жəне импорт 

 

Қосылған құн салығынан босатылған айналымдар. 

1. Тауарлар айналымы: 

1) пошталық ақы төлеудің мемлекеттік белгілері; 
2)  акциздік алым маркаларын (акцизделетін тауарларды таңбалауға 

арналған есеп-бақылау маркалары); 

3)  уəкілетті органдар жүзеге асыратын, соларға байланысты 

мемлекеттік баж алынатын қызметтерді; 
4)  адвокаттық қызметті, нотариаттық іс-əрекеттерді жүзеге асыру 

бойынша көрсетілетін қызметтерді; 
5) Қазақстан Республикасының ¥лттық банкі өткізетін тауарлар; 

6) мемлекеттік меншікті жекешелендіру тəртібімен өткізілетін 

мүлікті; 
6-1) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекет- 

тік қажеттіліктер үшін сатып алынған мүлік; 

7) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік 

мекемелердің пайдасына өтеусіз негізде негізгі құралдарды беру, сондай-ақ 

мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік кəсіпорындар пайдасына өтеусіз 

негізде негізгі құралдарды беруді; 



8) жарғылық капиталға жарналарды; 

9)  жарғылық капиталға жарна ретінде алынған мүлікті  қай- 

тарып алуды; 
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10) жерлеу бюроларының əдет-ғұрышық қызмет көрсетулерін, зираттар 

мен крематорийлердің қызмет көрсетулерін; 

11) оларды өткізу жөніндегі қызмет көрсетулерді қоспағанда, 

лотереялық билеттерді  өткізу бойынша айналымды; 

12) банк карталарымен операциялар бойынша есеп-қисаптарға 

қатысушыларға жинау, өндеу жəне таратып беру жөніндегі қызмет 

көрсетулерді қоса алғанда, есеп-қисаптарға қатысушылар арасында 

акпараттық жəне технологиялық  өзара іс-қимылды қамтамасыз ету жөнінде 

көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар; 

12-1) Қазақстан Республикасының кеден аумағына "Қазақстан 

Республикасының кеден аумағында тауарларды ұқсату" кеден режимінде 

əкелінген тауарларды ұксату жəне жөндеу бойынша  қызмет көрсетулер; 

12-2) халықаралық тасымалдар болып табылатын тасымалдарға 

байланысты жұмыстар мен қызмет көрсетулер, атап айтқанда: Қазақстан 

Республикасының аумағынан экспортталатын, Қазақстан  Республикасының  

аумағына  импортталатын  тауарларды, оның ішінде почтаны, тиеу, түсіру, 

қайта тиеу (ағызу-кұю), жөнелту бойынша жұмыстар, қызмет көрсетулер, 

сондай-ақ транзит жүктер; техникалық, аэронавигациялық, əуежай қызметін 

көрсету; халықаралық рейстерге көрсетілетін қызметтер бойынша теңіз 

айлақтарында қызмет көрсету; 

12-3) тұрғын үй қорын басқару, ұстау мен пайдалану жөнінде қызмет 

көрсету бойынша айналымдар; 

13) жерге жəне тұрғын үй қорындағы ғимараттарға байланысты 

айналым, қаржылық қызмет көрсетулер, қаржы лизингіне берілген мүлік, 

коммерциялық емес ұйымдар көрсететін қызметтер, геологиялық барлау 

жəне геологиялык-іздестіру жұмыстары, мəдениет, ғылым жəне білім беру 

саласындағы қызмет көрсетулер, жұмыстар, медициналық жəне мал 

дəрігерлік қызмет саласындағы тауарлар мен қызмет көрсетулер; 

14) ұлттық валюта; 

15) егер мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері, сондай-ақ өнді- 
рістік ұйьшдары мына шарттарға сəйкес келсе: 

•  осындай өндірістік ұйымдар қызметкерлері жалпы санының кемінде 

51 пайызы мүгедектер болса; 
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• мүгедектерге еңбекақы төлеу бойынша шығыстар еңбек-ақы төлеу 

бойынша жалпы шығыстардың 51 пайызы (есту, сөйлеу, көру қабілетінен 

айрылған мүгедектер жұмыс істейтін мамандандырылған  ұйымдарда - 

кемінде 35 пайызы) болса, осындай бірлестіктер мен өндірістік ұйымдардың 

тауарлары бойынша айналымдар (сауда-делдалдық қызметтен түскен 

тауарларды өткізу жөніндегі айналымдардан жəне акцизделетін тауарлар мен 

қызмет түрлерін өндіру мен өткізу бойынша айналымдардан басқа); 



16)  Қазакстан Республикасының кеден заңнамасына сəйкес 

айқындалған, "Еркін қойма" кеден режимі қолданылатын аумақта өндірілген 

жəне Қазақстан Республикасы кеден аумағының қалған бөлігіне өткізілетін 

Қазақстандық тауарларды өткізу бойынша айналымдар; 

7)  арнайы экономикалық аймактардың аумақтарында өткізілетін, 

арнайы экономикалык аймақтардың аумақтарында қызмет түрлерін жүзеге 

асыру процесінде тұтынылатын тауарларды; 

18)   Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін жəне 

келісімшарттың талаптары бойынша импортталатын тауарларға қосылған 

құн  салығынан босатылған кəсіпорындарға өткізілетін тауарларды откізу 

бойынша айналымдар. 

2. Жерге жəне тұрғын үй қорындағы  ғимараттарға  байланысты 

айналым. 

Тұрғын үй қорындағы ғимаратты (ғимараттың бір бөлігін) өткізу жəне 

осындай ғимаратты (ғимараттың бір бөлігін) жалға беру, оның ішінде 

қосалқы жалға беру мыналарды: 

1)  қонақ үй қызметін көрсету мақсатында пайдаланылатын ғимаратты 

(ғимаратгың бір бөлігін) өткізуді немесе жалға беруді; 
2)  қонақ үйде тұру бойынша қызмет көрсетуді қоспағанда, қосылған 

құн  салығынан босатылады. 

Жер учаскесін иелену жəне пайдалану немесе оған билік ету құқығын 

беру жəне жер учаскесін жалға, оның ішінде қосалқы жалға беру, жер 

учаскесін автомобильдерді, сондай-ақ өзге де көлік құралдарын қою немесе 

сақтау ұшін беру ақысын қоспағанда, қосылған құн салығынан босатылады. 
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 3. Қаржылық  қызмет көрсетулерге байланысты айналымдар: 

1) қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу жəне 

қадағалау жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органның немесе Қазақстан 

Республикасы Ұлттық банкінің банк операцияларын жүргізуге берген 

лицензиялары негізінде жүзеге асырылатын мынадай банк операциялары 

жəне Қазақстан Республикасының заңнамалық актісіне сəйкес мемлекеттік 

инвестициялық саясатты іске асыруға уəкілетті банк Қазақстан Респуб-

ликасының заңнамалық актісіне сəйкес лицензиясыз іске асыратын опера- 

циялар: 

•   депозиттерді қабылдау, жеке жəне занды тұлғалардың банк 

шоттарын ашу жəне жүргізу; 

•   банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын  ашу жəне жүргізу; 

•   осы тұлғаға тиесілі тазартылған қымбат металдардың нақты саны 

көрсетілетін жеке жəне занды тұлғалардың металл шоттарын ашу жəне 

жүргізу; 

•   аударым операцияларьг. жеке жəне заңды тұлғалардың ақшаны 

аудару жөніндегі тапсырмаларын орындау; 

•   заем операциялары: ақшалай нысанда кредиттер беру; 

•   факторингтік жəне форфейтингтік операциялар; 



•   жеке жəне заңды тұлғалардың, оның ішінде корреспондент 

банктердің тапсырмасымен олардың банк шоттары бойынша есеп 

айырысуын жүзеге асыру; 

•   сенімгерлік (траст) операциялары: сенім білдірушінің мүддесі үшін 

жəне тапсырмасы бойынша ақшаны, тазартылған қымбат металдар мен 

бағалы қағаздарды басқару; 

•   клирингтік операциялар: төлемдерді жинау, салыстырып тексеру, 

сұрыптау жəне растау, сондай-ақ олардың өзара есепке алынуын жүргізу 

жəне клирингке қатысушылардың таза позицияларын айқындау; 

•   ломбард   операциялары:   депозиттелетін   тез   сатылатын бағалы 

қағаздар мен жылжымалы мүліктің кепілі бойынша қысқа мерзімді несиелер 

беру; 
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•   шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру; 

•   төлем құжаттарын (вексельдерден басқа) инкассоға қабылдау; 

•   ақшалай нысанда орындауды көздейтін кепілдіктер беру; 

•   аккредитивті ашу (шығарып қою) мен растау жəне ол бойынша 

міндеттемелерді орындау; 

•   кассалық операциялар: банкноттар мен монеталарды қабылдап алу, 

беру, қайта санау, ұсақтау, айырбастау, сорттау, буып-түю жəне сақтау; 

•   құжатсыз нысанда шығарылған бағалы қағаздарды сақтау; 

•   үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау кезделетін банк 

кепілдіктерін жəне өзге де міндеттемелер беру; 

2) бағалы қағаздармен жасалатын операциялар, бағалы қағаздар 

рыногына кəсіби қатысушылардың қызметі, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының зандарына сəйкес берілген лицензия негізінде бағалы 

қағаздар рыногындағы қызметгі жүзеге асыру жөніндегі ұйымдардың 

қызметтері жəне Қазақстан Республикасының заңнамалық актісіне сəйкес 

мемлекеттік инвествдиялық саясатты іске асыруға уəкілетті банк Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актісіне сəйкес лицензиясыз іске асыратын 

бағалы қағаздармен жасалатын операциялар; 

3)   сақтандыру (қайта сақтандыру) жөніндегі операциялар, сондай-ақ 

сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасасу жəне орындау жөнінде 

сақтандыру брокерлерінің (сақтандыру агенттерінің) қызмет көрсетуі; 
4)  төлем карточкаларымен, чектермен, вексельдермен, депозиттік 

сертификаттармен жасалатын операциялар; 

5)  зейнетақы активтерін басқару жөнінде қызметтер көрсету жəне 

ипотекалық тұрғын  ұй заемдары бойынша талап құқықтарын басқару 

жөнінде қызмет көрсету; 

6) жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы жарналарын тарту 

жөнінде зейнетақы активтерінен алынған инвестициялық табысты бөлу мен 

есептеу жөнінде көрсететін қызметтері; 
7)  кəсіпорынның жарғылық капиталына қатысу үлесін өткізу; 
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8) микронесиелер беру жөніндегі операциялар. 



4. Қаржы лизингіне берілген мүлік мынадай талаптарды сақтаған 

жағдайда: 

1) қаржы лизингіне беру талаптарына сай болса; 

2)  лизинг алушы мүлікті негізгі құрал ретінде алса, мүлікті қаржы 

лизингіне беру лизинг беруші алуға тиіс сыйақы сомасы  бөлігінде 

босатылады. 

5. Коммерцияльщ емес ұйымдар  көрсететін  қызметтер бойын- 

ша айналымдар, егер олар: 

1)  балаларды, қарттарды, соғыс жəне еңбек ардагерлері мен 

мүгедектерді қорғау жəне əлеуметтік қамсыздандыру жөнінде 

қызмет көрсетумен; 

2)  діни ұйымдардың əдет-ғұрыптар мен рəсімдерді жүзеге асыруына 

жəне діни қажеттілік заттарын өткізумен байланысты  болса. 

6. Геологиялық   барлау жəне геологиялық –іздестіру  жұмыстарын 

өткізу бойынша айналымдар. 

Геологиялық барлау жəне геологиялық-іздестіру жұмыстары дегеніміз 

көмірсутекті жəне минералдық шикізат кен орындарын (кендерін) 

іздестіруді, барлауды, бағалау мен игеруге дайындауды қамтамасыз ететін, 

өзара байланысты, белгілі бір сабақтастықта қолданылатын жұмыстардың 

жиынтығы. 

6.1. Инфрақұрылымдық   жобаларды іске асыруга байланысты 

жұмыстар мен көрсетілетін  қызметтер (Ескерту. Қазақстан 

Республикасының 22.11.2005 ж. №89 Заңымен (2006 жылғы 1 қантардан 

бастап қолданылады) еңгізілді). 
Инфрақұрылымдық  жобаларды іске асыруга байланысты жұмыстар 

мен көрсетілетін  қызметтерге жаңа объектілерді салу кезіндегі жобалау, 

жобалау-құрылыс, құрылыс-монтаждау  жұмыстары жатады. 

Салықтан босату салық төлеуші (мердігер, қосалқы мердігер) 

Қазақстан Республикасы Үкіметімен инфрақұрылымдық жобаны іске 

асыруға жасасқан концессиялық шарт шеңберінде жүзеге асырылатын 

жұмыстар мен көрсететін қызметтерге қатысты қолданылады. 
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Инфрақұрылымдық жобалар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

шешімімен бекітіледі. Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруга 

байланысты жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің нақты түрлерінің 

тізбесі, олардың көлемі мен құны əрбір жоба бойынша жаңа объектіні 
зерттеу, жобалау, салу мақсатын негізге ала отырып жəне осы 

инфрақұрылымдық жобаны іске асыру үшін қойылатын ғылыми-техникалық, 

экономикалық жəне экологиялық талаптардың ерекшеліктерін ескере 

отырып, жобалау-сметалық құжаттамада айқындалады. 

7.  Мəдениет, ғылым жəне білім беру саласындағы  қызмет 

көрсетулер, жұмыстар: 

1) театр-концерт қызметін жүзеге асыру жөніндегі (шоу-бизнес 

саласындағы кызметтерді қоспағанда); 



2)  мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту; бастауыш, негізгі, орта, 

қосымша жалпы білім беру; бастауыш. орта, жоғары жəне жоғары оқу 

орындарынан кейінгі кəсіптік білім беру; қайта даярлау жəне біліктілігін 

арттыру салаларында қызметтің осы түрлерін жүргізуге құқық  беретін тиісті 
лицензиялар бойынша жүзеге асырылатын білім беру; 

3)   мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жүзеге асырылатын ғылыми-

зерттеу жұмыстарына байланысты; 

4) кітапхана қызметін көрсету жөніндегі; 
5) тарихи жəне мəдени мұраны, мұрағаттық  құндылықтарды сақтау 

жөніндегі. 
8. Медициналық   жəне мал дəрігерлік қызмет көрсетумен бай-

ланысты тауарларды өткізу бойынша айналымдар: 

1)  кез келген нысандағы дəрі-дəрмектік заттарды, сондай-ақ оларды 

ондіру үшін қажет материалдар мен жинақтаушы заттарды өткізуде; 

2)  медициналық (мал дəрігерлік) мақсаттағы бұйымдарды, оның 

ішінде протездік-ортопедиялық бұйымдар мен медициналық (мал дəрігерлік) 

техниканы қоса алғанда, сондай-ақ оларды өндіру үшін қажет материалдар 

мен жинақтаушы заттарды өткізуде; 

3)   медициналық жəне мал дəрігерлік қызмет көрсетілген жағдайларда 

(косметологиялық қызметті қоспағанда). 
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Жоғарыда аталған тауарлар мен көрсетілетін қызметтер тізбесін 

Қазақстан Республикасынын Үкіметі бекітеді. 
Кəсіпорынды сату 
Қосылған құн салығын төлеушінің біреуі екінші бір қосылған құн 

салығын толеушіге кəсіпорынды немесе кəсіпорынның дербес жұмыс істеп 

тұрған бөлігін  өткізуі: 
1)  берілетін активтерін, оларды қалыптастыру көздерін жəне олар 

бойынша міндеттемелерді көрсете отырып, кəсіпорынның  тарату балансы 

жəне бөлу мен беру балансы негізінде; 

2) айналым жасалғаннан кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті 
салық органдарына ұсынылған қосылған құн  салығынан босатуды қолдану 

жөніндегі операцияға қатысушылардың екеуі де қол қойган өтініш негізінде 

қосылған құн салығынан босатылады. 

Осы аталған ережелер жер қойнауын пайдалануға жасалған 

келісімшарт беретін құқықтарды кайтадан басқа біреуге берген жағдайда да 

қолданылады. 

 

Қосылган құн салығынан босатылатын импорт 

 

Қосылған құн  салығынан мынадай тауарлардың  импорты бо- 

сатылады: 

1)  ұлттық валюта, шетел валютасы (нумизматикалық мақсатта 

пайдаланатыннан басқа), сондай-ақ бағалы кағаздар импорты; 



2) жеке тұлғалардың  Қазақстан Республикасының Үкіметі  бекіткен 

тауарларды бажсыз экелу нормалары бойынша тауарлар   импорты; 

3)  акцизделетін тауарларды коспағанда, Қазакстан Республикасының  

Үкіметі   белгілеген  тəртіппен  ізгілік  көмек  ретінде əкелінген тауарлар 

импорты; 

4) акцизделетін тауарларды қоспағанда, мемлекет, мемлекеттердің 

үкіметтері, халықаралық ұйымдар желілері бойынша қайырымдылық 

мақсатында  əкелінген тауарлар импорты, оның ішінде техникалық жəрдем 

көрсету; 
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5)  шет елдің дипломатиялык жəне оларға теңестірілген өкілдіктерінің 

ресми пайдалануы үшін, сондай-ақ солармен бірге тұратын олардың отбасы 

мүшелерін коса алғанда, осы өкілдіктердің дипломатиялық   жəне   

əкімшілік-техникалық   қызметкерлерінің жеке пайдалануы үшін əкелінген 

жəне Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға сəйкес 

салықтан босатылған тауарлар импорты; 

6)  салық төлеуден босатуды белгілейтін кеден режимдерінде Қазақстан 

Республикасының кеден зандарына сəйкес декларациялануға тиісті тауарлар 

импорты; 

7) дəрі-дəрмектік заттардың, оның ішінде субстанция-дəрілер; 

протездік-ортопедиялық бұйымдарды, сурдотифлотехниканы жəне 

медициналық (мал дəрігерлік) техниканы қоса алғанда медициналық (мал 

дəрігерлік) мақсаттағы бұйымдар; протездік-ортопедиялық бұйымдарды 

жəне медициналық (мал дəрігерлік) техниканы қоса алғанда, дəрі-дəрмек 

жəне диабет заттарын  өндіруге арналған материалдар мен жинақтаушы 

заттар, медициналық (мал дəрігерлік) мақсаттағы  бұйымдар  импорты; 

Жоғарыда аталған тауарлардың тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекітеді. 

8)  пошта маркаларының (коллекциялық маркалардан басқа) 

импорты; 

9)  қағаз ақша белгілері өндірісі үшін Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі жəне оның ұйымдары жүзеге асыратын шикізат импорты жəне 

төлем карточкаларымен қызметтер көрсету үшін жабдықтар импорты, 

меншікті  өндірістік мұқтаждар  үшін  əкелінетін бағдарламалық қамтамасыз 

ету жəне оның қосалқы бөлшектері; 
10) мемлекеттердің, мемлекеттер үкіметтері мен халықаралық 

ұйымдардың желісі бойынша берілген гранттар қаражаты есебінен жүзеге 

асырылатын тауарлар импорты; 

11)  қаржы лизингі шарты бойынша қаржы лизингіне беру мақсатында 

лизинг беруші əкелген мүлік импорты. 

Жоғарыда  көрсетілген тауарлар импортын қосылған құн салығынан 

босату тəртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 
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6.4.    Қосылған  құн  салығы  бойынша  есепке  жатқызу 



 

Есепке жатқызылатын  қосылған  құн  салығы. 

Егер мұнда өзгеше көзделмесе, тауарларды алушының бюджет 

жарнасына жатқызылуға тиіс салық сомасын анықтау кезінде, негізгі 
құралдарды қоса алғанда, алынған тауарлар, жұмыстар мен кызмет 

көрсетулер салық салынатын айналым  мақсатында пайдаланылса немесе 

пайдаланылатын болса, сондай-ақ, егер мынадай  шарттар орындалса: 

1)  тауарларды алушы қосылған құн салығын төлеуші болып 

табылса; 

2) тауар беруші Қазақстан Республикасының аумағында өткізілген 

тауарлардың шот-фактурасын немесе берілетін басқа да құжат табыс еткен 

болса. Егер тауар беруші қосылған құн  салығының төлеушісі болып 

табылмаса, онда берілетін шот-фактура немесе басқа да құжаттар "ҚҚС жоқ" 

белгісімен жазылады; 

3) тауарлар импорты жағдайында - қосылған құн салығы бюджетке 

төленген болса; 

4) қосылған құн  салығын төлеу  жөніндегі салық міндеттемесі 
орындалса, олар үшін төленуге тиіс қосылған  құн салығының сомасын 

есепке жатқызуға құқығы бар. 

Лизинг берушінің қаржы лизингіне беруге жататын мүлікті сатып 

алуымен байланысты шығыстары салық салынатын айналымның мақсаты 

үшін шеккен шығыстар ретінде қарастырылады. 

Мына аталғандар есепке жатқызылған  қосылған  құн  салығының 

сомасы болып табылады: 

1) қосылған  құн  салығы бөліп көрсетілген шот-фактуралар бойынша 

өнім беруші төлеуге тиіс салық сомасы; 

1-1) оларда қосылған құн  салығымен бөліп көрсетіле отырып 

ұсынылған шот-фактуралар бойынша жер қойнауын пайдаланушылар 

төлеуге жататын, бірақ белгіленген ставкадан аспайтын салық сомасы; 
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1-2) жазылған шот-фактуралар бойынша төлеуге жататын, бірақ лизинг 

берушінің айналым жасау күніне айқындалатын салық салынатын айналым 

мөлшеріне келетін салык сомасынан  аспауға тиіс салық сомасы; 

1-3) қайтарымды лизинг шарттары бойынша шот-фактуралар бойынша 

төленуге тиіс салық сомасы; 

2) Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сəйкес ресімделіп, 

кедендік жүк декларациясында көрсетілген жəне белгіленген тəртіппен 

Қазақстан Республикасының бюджетіне төленген жəне кеден режимінің 

шарттарына сəйкес қайтарылуға жатпайтын салық сомасы; 

3)  қосылған құн салығының  төленгенін растайтын төлем құжатында 

көрсетілген салық сомасы; 

4) темір жол немесе  əуе көліктерінде берілетін жол жүру билеттерінде 

көрсетілген салық сомасы; 

5)  есеп айырысулары банктер арқылы жүргізілетін, коммуналдық 

қызметтер көрсетуші қолданатын құжаттарда көрсетілген салық сомасы; 



6)  косылған құн салығы бойынша есепке қойылған күнге жасалған 

тауарлардың қалдықтарын түгеңдеу тізімдемеде корсетілген салық сомасы; 

7)  тауарларды қолма-қол есеп айырысу аркылы сатып алған жағдайда, 

бақылау-касса машинасының чегінде көрсетілген салық  сомасы. 

Халықаралық шартқа сəйкес оларға катысты тауарлардың экспорты 

мен импортына салык салудың өзгеше тəртібі қолданылатын, Қазақстан 

Республикасына импортталатын тауарларды берушілерге төленуге тиіс 

қосылған  қүн салығы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

тəртіппен есепке жатқызылады. 

Есепке  жатқызылмайтын  қосылған  құн  салығы. 

Қосылған құн  салығы, егер: 

1) қосылған құн  салығын төлеушінің  кəсіпкерлік  қызметіне жа-

тпайтын шаралар өткізумен байланысты тауарларды (жұмыстарды, қызмет 

көрсетулерді); 
2) Қонақ үй ретінде пайдаланылатын ғимараттарды қоспағанда, тұрғын 

үй қорындағы ғимараттарды (ғимараттын бір бөлігін): 
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3) негізгі құралдар ретінде сатып алынған жеңіл автомобильдерді; 
4) жалдау шартына сəйкес жөндеу шығыстарын жалға беруші 

өтеген жəне жондеуді жүзеге асырған жалға алушының салық салынатын 

айналымы болып табылатын жағдайларды қоспағанда, тұрғын  үй қорындағы 

жалға алынған ғимараттарды жөндеуге пайдаланылған тауарлар мен 

қызметтерді; 
5) өтеусіз алынған мүлікті осындай мүлік Қазақстан Республикасынан 

тыс жерлерден əкелінген жəне осы мүлікті алушы импорт кезінде қосылған 

құн салығьш төлеген жағдайларды қоспағанда, алумен байланысты төленуге 

тиіс болса, есепке жатқызылмайды.  

Есепке жатқызылатын қосылан  құн  салығының сомасын 

түзету. 
Бұрын есепке жатқызылған қосылған құн салығы мынадай 

жағдайларда есептен шығарылып тасталуға тиіс: 

1) салық салынатын айналым мақсаттарында пайдал анылмаған 

тауарлар бойынша; 

2) негізгі құралдарды қоса алғанда, тауарлар бүлінген, жоғалған 

жағдайда (төтенше жағдайлар салдарынан туындаған реттерді 
қоспағанда), олар бойынша; 

3)  негізгі құралдар бүлінген, жоғалған жағдайда, қосылған кұн салығы 

негізгі құралдардың теңгерім құнына жататын құн бөлігінің есебінен алып 

тасталады; 

4)  табиғи монополиялар субъектісі нормативтен тыс шеккен 

шығыстар бойынша; 

5) шот-фактурада белгіленген ережелер сақталмаған жағдайда.  

Күмəнді міндеттемелер бойынша есепке жатқызылған  қосылған құн 

салығының  сомасын түзету. 



Тауарлар бойынша күмəнді міндеттеме сомасын табысқа енгізген кезде 

осындай тауарлар бойынша бұрын есепке жатқызылған қосылған құн 

салығының сомасы, ол есепке жатқызылған кезден бастап үш жыл өткен соң 

есептен шығарып тасталады. Егер қосылған  құн  салығы шығарып 

тасталғаннан кейін қосылған құн салығын төлеуші тауарлар үшін ақы 

төлеген жағдайда, осы аталған тауарлар бойынша салық сомасы сол ақы 

төленген салық кезеңіндегі есепте қалпына келтіріледі. Қосылған  құн 

салығын 
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өнім беруші-төлеуші банкрот деп танылған жағдайда, бұрын есепке 

жатқызылған қосылған құн салығы сомаларын есептен шығарып  тастау 

банкрот деп танылған косылған құн салығын өнім беруші-төлеушіні заңды 

тұлғалардың мемлекеттік тізілімінен алып тастау туралы əділет 

органдарының шешімі шығарылған салық кезеңінде жүргізіледі. 
Қосылған  құн салығы салынбайтын өткізу бойынша айналымдар 

болган кезде қосылған құн  салығын есепке жатқызу  тəртібі. 
Салық салынбайтын айналымдар мақсаттары үшін пайдаланылатын 

тауарлар бойынша өнім берушіге төленуге тиіс жəне импорт бойынша 

қосылған құн салығы есепке жатқызылмайды. Салық салынатын жəне салық 

салынбайтын айналымдар болған кезде қосылған құн салығын төлеушінің 

таңдауы бойынша барабарлық немесе бөлек есептеу əдісімен анықталған 

косылған құн салығының сомасы есепке жатқызылады. Есепке жатқызылған 

қосылған құн салығы сомасын анықтаудың тандап алынған əдісі салық жылы 

ішінде өзгертілмеуге тиіс. 

Барабарлық  əдісі. 
Есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасы барабарлық əдіс 

бойынша салық салынатын айналымның жалпы айналым сомасындағы үлес 

салмағына қарай анықталады. 

Осы мақсаттар үшін бағалы қағаздармен жүргізілетін операцияларды 

жүзеге асыру кезінде бағалы қағаздарды өткізу кезінде алынған өсім өткізу 

бойынша айналымға қосылады. 

Бөлек есептеу əдісі. 
Бөлек есептеу əдісі бойынша есепке жатқызылған қосылған құн салығы 

сомасын анықтау кезінде, қосылған құн салығын төлеуші алған, салық 

салынатын жəне салық салынбайтын айналымдар мақсаттары үшін 

пайдаланылатын тауарлар бойынша шығыстар мен қосылған құн салығының 

сомалары бойынша бөлек есеп жүргізеді. Есепке жатқызудың барабарлық 

əдісін пайдаланатын банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдардың кепілдегі мүлікті (тауарларды) алуға жəне 

өткізуге байланысты айналымдар бойынша қосылған құн салығының 

сомаларын есепке алу бойынша бөлек есептеу əдісін қолдануға құқығы бар. 
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6.5.    Қосылған құн салығын есептеу жəне төлеу  тəртібі 
 

Шот-фактура 



Шот-фактура барлық қосылған құн салығын төлеушілер үшін міндетті 
құжат болып табылады. Косылған құн салығы салынатын тауарлар өткізуді 
жүзеге асыратын қосылған құн салығын төлеуші аталған тауарларды 

(жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) алушы тұлғаға, қосылған құн  салығы 

көрсетілген шот-фактураны беруге  міндетті. 
Қосылған құн салығын есепке жатқызу үшін негіздеме болып 

табылатын шот-фактурада: 

1) шот-фактураның реттік нөмірі мен толтырылған күні; 
2) тауарларды беруші мен алушының тегі, аты, əкесінің аты не толық 

атауы, мекен-жайы жəне тіркеу нөмірі, сондай-ақ өнім берушінің қосылған 

құн салығы бойынша есепке қойылғаны туралы куəліктің нөмірі; 
3) өткізілетін тауарлардың атауы; 

4) салық салынатын айналымның мөлшері; 
5) косылған құн салығының ставкасы; 

6) қосылған құн салығының сомасы; 

7)  қосылған құн салығы ескерілген тауарлар құны көрсетіледі. 
Егер осында өзгеше көзделмесе, шот-фактура өткізу бойынша айналым 

жасалган күннен кешіктірілмей жазылады жəне берушінің басшысы мен бас 

бухгалтерінің, не осыған уəкілетті өзге де лауазымды адамдардың қолымен 

куəландырылады. Қосылған құн салығы салынатын электр энергиясын, су, 

газ сатуды, байланыс қызметтерін, коммуналдық қызмет көрсетулерді, темір 

жол тасымалдарын, көлік-экспедиторлық қызмет көрсетуді, банк операция-

ларын жүзеге асыратын салық төлеушілер салық кезеңінің қорытындысы 

бойынша шот-фактуралар жазып беруге құқылы. Салық салынатын 

айналымның мөлшері шот-фактурада тауарлардың əрбір атауы бойынша 

бөлек көрсетіледі. Егер мұндай 
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шот-фактураға өткізілетін тауарлардың  тізбесі көрсетілген кұжат  қоса 

тіркелген болса, айналымның жалпы мөлшерін көрсетуге жол беріледі. Бұл 

ретте шот-фактурада құжаттың нөмірі мен күніне, сондай-ақ оның атауына 

сілтеме болуға тиіс. Лизинг беруші  өзі беретін лизинг нысанасына жазатын 

шот-фактурада салық салынатын айналым мөлшері оған сыйақы жəне 

қосылған құн салығы сомалары енгізілместен қаржы лизингінің шартына 

сəйкес барлык лизинг төлемдерінің жалпы сомасы ескеріле отырып 

көрсетіледі. 
Жүкті жөнелтушілер немесе алушылар үшін жуктерді тасымалдауға 

шот-фактураның жазбасын, егер аталған тасымалдау көлік экспедициясы 

шартына сəйкес жүргізілсе, экспедитор жүзеге асырады. Мұндай шот-

фактураларда салық салынатын айналымның мөлшері тасымалдаушылар 

жəне басқа да жеткізушілер көлік экспедициясы шартының шеңберінде 

орындаған жəне көрсеткен жұмыстар мен қызметтер құны ескеріле отырып 

көрсетіледі. 
Осыған сəйкес шот-фактуралардың жазбасы уəкілетті мемлекеттік 

орган белгілеген ережелерге сəйкес жүзеге асырылады. 



Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші занды тұлғаларга арналған 

арнаулы салық режимін қолданатын қосылған құн салығын төлеушілер 

уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген тəртіппен жəне нысан бойынша шот-

фактуралар жазады. 

Қосьшған кұн салығын төлеушілер табыс бойынша есептелген салық 

сомасынан аспайтын жалпы сомаға қосылған құн салығын қоса отырып шот-

фактуралар жазады. 

Сыртқы сауда келісімшарттары бойынша тауарлар өткізу жағдайларын, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген 

жағдайларды қоспағанда, тауарлар құны жəне қосылған құн салығының 

сомасы шот-фактурада Қазақстан Республикасының  ұлттық валютасымен 

көрсетіледі. 
Шот-фактураны ресімдеу мынадай жағдайларда  талап етілмейді: 
1) бухгалтерлік есеп жүргізуде негіздеме болатын бастапқы 

құжаттарды қолдана отырып, банктер арқылы халыққа көрсетілген 

коммуналдық қызметтер, байланыс қызметтері үшін есеп айыры-суды жүзеге 

асырғанда; 

2) жолаушыларды тасымалдау жол билеттерімен ресімдегенде; 

3) қолма-қол есеп айырысу арқылы халыққа тауарларды өткізген 

жағдайда, сатып алушыға бақылау-касса машинасының чегін 

берген кезде; 

4) қосылған құн салығынан босатылатын тауарлар (жұмыстар, 

қызмет көрсетулер) табыс еткен кезде. 

Салық  салынатын айналым  түзетілген кезде шот-фактура- 

лар жасау. 
Салық салынатын айналым мөлшерін түзету кезінде қосымша 

шот-фактура жасалады, онда: 

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

нөмірі мен жасалған күні; 
3) тауарларды беруші мен алушының атауы, мекен-жайы жəне 

тіркеу нөмірі; 
4) қосылған құн  салығын есепке алмай, салық салынатын ай- 

налымды түзету мөлшері; 
5) қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Қосымша шот-

фактураны тауарларды беруші жасайды жəне аталған тауарларды алушы 

растайды. 

Салықты  есептеу жəне төлеу тəртібі. 
Салық салынатын айналым бойынша бюджетке төленуге тиіс қосылған 

құн салығының сомасы салық салынатын айналым бойынша есептелген 

қосылған құн салығының сомасы мен есепке жатқызылған салық сомасы 

арасындағы айырма ретінде  анықталады. 

Қосылған  құн салығының ставкалары. 

1992 жылы қосылған  құнға салынатын салықты төлеу мем-

лекеттердің — Тəуелсіз мемлекеттер достастығы  мүшелерінің 



территориясында  қолданылатын бірыңғай  нарық  бойынша 28 пайыз 
мөлшерінде жүргізілген. 

1995 жылы 24 сəуірдегі «Салықтар  жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығына сəйкес  қосылған  құн салығының  ставкасы: 

*  салық салынатын айналым мөлшерінен 20 пайыз; 
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•   нөлдік ставка бойынша; 

•   салық салынатын импорт мөлшерінен 20 пайыз.  

Қазақстан Республикасының 1999 жылы 16 шілдеде  ғ440-1 

заңына сəйкес қосылган  құн  салығының  ставкасы: 

1. Салық салынатын айналым мөлшерінен 20 пайыз; 

2. Тауарлар экспортына; халықаралық тасымалдарға; тоқыма, тігін,  

былғары  аяқ киім  өнеркəсібі  салаларының  өнімдеріне; тазартылған бағалы 

металдар — алтын мен платинаға нөлдік ставка бойынша салық салынады; 

3. Төменде келтірілген тізбеге сəйкес тауарлар сату жөніндегі 
айналымдарға 10 пайыздық ставка бойынша салық салынады: 

•   мал, тірідей салмағымен (ірі қара, жылқы, шошқа, қой, ешкі, түйе, 

қоян, жабайы жануарлар (марал, бұғы, киік); 

•   құс, тірідей салмағымен (тауық, қаз, үйрек, күрке тауық, мысыр 

тауығы); 

•   ет (сом ет пен сүйекті еттің барлық түрі, соның ішінде: тарттырылған 

ет, туралған ет жəне басқалары; 

•   сиыр еті, қой еті, шошқа еті, жылқы еті, түйе еті, қоян еті, ешкі еті, 
құстар мен жабайы жануарлар еті); 

•   балық (тірі, мұздатылған, жаңа тоңазытылған, кептірілген балық); 

•   ұн (бидай ұны, қара бидай ұны, сұлы ұны, жүгері  ұны, арпа ұны, соя 

ұны, күріш ұны, кебек, ет-сүйек ұны, балық  ұны); 

•   нан жəне нан-тоқаш өнімдері — (тоқаш өнімдері; 
•   батондар, бөлкелер, бөлке өнімдері, май қосып иленген нан-тоқаш 

өнімдері, бараночка  өнімдері; 
•   бубликтер, баранкалар, сушкалар, түтікшелер, нан түтікшелері), 

сухари өнімдері 
•   сухарилер, гренкалар, кытырлақ нандар; 

•   макарон өнімдері (ашытылмаған қамырдан жасалынған макарон 

өнімдері: ұзын кеспелі макарондар, вермишель, кеспе, өрнекті макорон 

өнімдері, рожкилер, ракушкалар); 

•   сүт жəне сүт  өнімдері (балмұздақтан басқа) (ацидофилин, 

ацидофилді сүт, йогурт, ряженка, айран, простокваша, кілегей,  қаймақ,  

ірімшік,  сүзбе,  сырлар  (балқытылғанын, брынзаны, сулугунды), сары май, 

қышқыл  сүт  сусындары 
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(қымыз, шұбат), құрғақ сүт өнімдері (балмұздакқа арналған құрғак 

қоспалардан басқа): құрғақ сүт, құрғақ кілегей, сүт консервілері 



(қоюландырылған сүт, кұнарландырылған сүт, қоюландырылған кілегей, 

құнарландырылған кілегей); 

•   жұмыртқалар (құстардың барлық түрінің жұмыртқалары); 

•   өсімдік майлары; 

•   маргарин (сүттен, кілегейден, сүтсіз, бутербродтан, шоколадтан жəне 

басқалардан жасалған маргарин); 

•   жармалар (күріш, сұлы жармасы, ақталған тары, қарақұмық, бидай 

жармасы, арпа жармасы, перловка жармасы, ұнтак  жармасы); 

•   астық (бидай, арпа, тары, сұлы, қара бидай, күріш, жүгері, 
қарақұмық, дəнді бұршақ (бұршак, нут, жасымық, ас бұршақ, соя); 

•   майлы дақылдар (құнбағыс, рапс, максары, мақта, қыша, зығыр); 

•   құрама жем (жануарлар мен құстарды тамақтандыру үшін олардың 

жетілуіне қажетті ұсақталған дəннен қоспалар қосылып дайындалған өнім); 

•   қант, оның ішінде қант шикізаты; 

•   тұз; 

•   картоп; 

•   көкөністер  (саңырауқұлақтардан  баска) жас  көкөністер, 

жаңа тоңазылталған, кептірілген көкөністер); 

•   балалар мен диабет тағамы өнімдері, шұжық өнімдері (қоғамдық 

тамақтану саласында өндірілгендерден басқа) шұжықтардың барлық түрлері, 
зельцтер, сосискилер, сарделькилер); 

•   консервіленген ет (коғамдық тамақтану саласында өндірілгендерден 

басқа), бұқтырылған ет консервілері, тарттырылған ет консервілері, шошқа 

етінен жасалған консервілер); 

•   балықтан жасалған азық-түлік (қоғамдық тамақтану саласында 

өндірілгендерден басқа), тұздалған, татымды тұздалған,   маринадталған,   

ысталған,   құрғатып   қақталған, балық етінің жартылай фабрикаттары 

(балық филесі, тарт- 
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тырылған балық еті), балык өнімдері, балық консервілері (табиғи қалпында, 

майға бұқтырылған, томат тұздығына бұқтырылған, балық паштеті); 
•   көкөністен жасалған азық-түлік (қоғамдық тамақтану саласында   

өндірілгендерден   басқа)   (ашытылған,   тұздалған  көкөністер,  көкөніс  

маринадтары,  көкөніс  шырындары, көкөніс консервілері) (салаттар, 

кетчуптер, уылдырықтар, тұздықтар, сироптар, сусындар); 

•   Қазақстан Республикасында өсірілетін жемістер (цитрустардан 

басқасы), жеміс-жидек; 

•   наубайшылық  ашытқылар (қоғамдық тамақтану саласында 

өндірілгендерден басқа); 

•   сыра  ашытатын  солод  (қоғамдық тамақтану  саласында 

өндірілгендерден басқа). 

Салық кодексі қабылданған кезде қосылған құн салығы ставкасы 16 

пайыз еді. 
2004 жылдың 1 қаңтарынан бастап қосылған құн салығы ставкасы 15 

пайызға төмендетілді. 



Сонымен  бүгінгі таңда  қосылған  құн  салығының  ставкалары: 

•   бірінші, салық салынатын айналым мөлшерінен 15 пайыз; 

•   екінші, нөлдік ставка бойынша; 

•   үшінші, салық салынатын импорт мөлшерінен 15 пайыз.  

Қазақстан   Республикасыныц  Президенті  Н.   Назарбаев 
2006 жылы 1 наурызда Халыққа  арнаған «Қазақстан өз дамуындағы жаңа 

серпіліс жасау  қарсаңында» Жолдауында «2007 жылдан бастап  қосылган 

құн  салығы ставкасын 1 пайызға, ал 2008-2009 жылдары  қосымша тағыда 

1-2 пайызга азайту керектігін» атап өтті. 
Нөлдік ставка бойынша салық  салынатын айналымдар. 
Нөлдік ставка бойынша салық  салынатын айналымдарға  жа-

татындар: 

1. Тауарлар экспорты. 
Түсті жəне қара металдар сынығының экспортын қоспағанда, экспортқа 

тауарлар өткізу бойынша айналым. 
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Тауарлар  экспорты дегеніміз — Қазақстан Республикасының  кеден 

заңдарына сəйкес жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының кеден 

аумағынан тауарлар əкету. 
Тауарлар экспортын  растауға  төмендегі  құжаттар жатады: 

1)  экспортталатын тауарларды беруге жасалған шарт (келісімшарт); 

2)  тауар шығаруды экспорт режимінде жүзеге асырған кеден 

органының белгісі соғылған кедендік жұк декларациясы тауарлар экспортын 

растайтын құжаттар. 

Магистральдық құбыр жүйелерімен немесе электр берілісі желісімен не 

толық емес мерзімдік декларациялау рəсімдерін қолдана отырып, тауарларды 

экспорт режимінде əкеткен жағдайда кедендік ресімдеуді жүргізген кеден 

органының белгісі соғылған толық кедендік жүк декларациясы экспортгы 

растауға  қолданылады; 

3) Қазақстан Республикасының кеден шекарасындағы əткізу пунктінде 

орналасқан кеден органының белгісі соғылған тауардың ілеспе құжат-

тарының кешірмесі тауарлар экспортын растайтын құжаттар болып 

табылады. 

Магистралдық құбыр жүйелерімен немесе электр берілісі желісімен 

экспорт режимінде тауарлар  əкетілген жағдайда  тауардың  ілеспе  құжат-

тарының көшірмесінің орнына тауарларды қабылдап алу-өткізу актісі табыс 

етіледі. 
Жоғарыда көрсетілген құжаттар, сондай-ақ экспорт режимінде 

Қазақстан Республикасының кеден аумағынан əкетілген тауарлардың 

импорты елінде ресімделген кедендік жүк декларациясының көшірмесі 
Қазакстан Республикасымен  шекаралас Тəуелсіз мемлекеттер достастығына 

қатысушы мемлекеттерге тауарлар экспортын растайтын құжаттар болып 

табылады. 

Халықаралық  шартқа сəйкес Қазақстан Республикасының уəкілетгі 
мемлекеттік органы Тəуелсіз  мемлекеттер  достастығына қатысушы 



мемлекеттерге тауарлар экспортын растайтын өзге де тəртіп белгілеуі 
мүмкін. 

Қазақстан  Республикасының  кеден  аумағынан  тыс жерлерге 

бұдан бұрын кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсату режимінде 

əкетілген  тауарларды  немесе оларды ұқсату өнімдерін одан əрі эк- 
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спорттау жүзеге асырылған жағдайда экспортты растау  жоғарыда 

аталғандарға сəйкес, сондай-ақ  мынадай  құжаттардың  негізінде 

жүргізіледі: 
1) ұқсату режимі экспорт режиміне өзгертілетін кедендік жүк 

декларациясы; 

2) тауарларды  кеден  аумағынан  тыс ұқсату режиммен ресім- 

делген кедендік жүк декларациясы; 

3) тауарларды шет мемлекет аумағына əкелу кезінде оларды кеден 

аумағында ұқсату (тауарларды кеден бақылауымен ұқсату) режимінен 

ресімделген, осындай ресімдеуді жүзеге асырған кеден органы куəландырған 

кедендік жүк декларациясының көшірмесі; 
4) тауарларды  немесе олардың  ұқсатылған  өнімдерін өндеген 

мемлекеттің  аумағынан əкету кезінде экспорт режимінде ресімделген  жəне 

осындай ресімдеуді жүзеге асырған кеден органы куəландырған кедендік жүк 

декларациясының көшірмесі. 
2. Халықаралық   тасымалдарға  салық  салу. 
 Халықаралық тасымалдар бойынша мынадай қызмет көрсетуді іске 

асыру жөніндегі айналымға: 

1)  Қазақстан  Республикасының  аумағынан экспортталатын жəне 

Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларды, соның 

ішінде поштаны тасымалдауға; 

2)   Казақстан Республикасының аумағы бойынша транзит жүктерін 

тасымалдауға; 

3)  халықаралық қатынаста жолаушылар мен жолжүктерін тасымал-

дауға нөлдік ставкамен салық салынады. 

Егер тасымалдауды ресімдеу бірыңғай халықаралық тасымалдау 

құжаттарымен, ал экспортталатын тауарларды магистралдық құбыр желісінің 

жүйесі бойынша тасымалдау — экспортталатын тауарларды сатып алушыға 

не аталған тауарларды экспорттың  кедендік режимінде ресімделген кедендік 

жүк декларациясын табыс ете отырып, одан əрі жеткізуді жүзеге асыратын 

басқа тұлғаларға беруді растайтын құжаттармен жүзеге асырылған жағдайда, 

тасымалдау халықаралық тасымалдау деп есептеледі. 
Жолаушыларды, экспортталатын тауарларды Қазақстан Рес-

публикасының аумағы бойьшша тасымалдауды бірнеше көлік ұйымдары 

жүзеге асыратын жағдайда, халықаралық тасымалдың 
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басталуы деп тасымалдауды Қазақстан Республикасының шекарасына дейін 

жүзеге асыратын көлік ұйымының жолаушыларды, тауарларды (поштаны, 

жолжүкті) тасымалдауы басталатын жер  танылады. 



Импортталатын тауарларды (поштаны, жолжүкті) тасымалдауды 

бірнеше көлік ұйымдары жүзеге асыратын жағдайда, Қазакстан Республи-

касының аумағына əкелінген жолаушыларды, тауарларды (поштаны, 

жолжүкті) көлік ұйымының  көлігімен тасымалдауды жүзеге асыратын 

тасымал халықаралық   тасымалға  жатады. 

3. Арнайы экономикалық  аймақтардың  аумағында  өткізілетін 

тауарларга салық салу (Қазақстан Республикасының 22.11.2005 ж. №89 

Заңымен (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданыста болады) енгізілді). 
Қызмет түрлерін арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында 

жүзеге асыруға арналған жобалау-сметалық құжаттамаға сəйкес əкімшілік 

жəне өндірістік мақсаттағы объектілерді салу жəне пайдалануға беру 

процесінде толық тұтынылатын тауарларды арнайы экономикалық 

аймақтардың аумағында өткізуге қосылған құн салығы нөлдік ставка 

бойынша салынады. 

Электр энергиясын, бензинді, дизель отыны мен суды қоспағанда, 

əкімшілік жəне өндірістік мақсаттағы объектілерді тұрғызу процесіне тікелей 

тартылған тауарлар  құрылыс процесінде толық   тұтынылатын тауарлар 

деп аталады. 

Есепке алуға жатқызылатын салық сомасының жоғарыда аталған 

айналымдар бойынша есеп беру кезеңі ішінде есептелген салық сомасынан 

асып түскен сомалар арнайы экономикалық аймақ  аумағындағы  салық  

органынан растау  алғаннан  кейін  əкелінген тауарлардың  əкімшілік жəне  

өндірістік максаттағы объектілерді салу процесінде нақты тұтынылу 

бөлігінде белгіленген мерзімдерде салық төлеушінің өтініші бойынша оған 

қайтарылады. Арнайы экономикалық аймак, аумағында құрылған атқарушы 

орган арнайы экономикалық аймақ аумағындағы салық органының сұрау 

салуы бойынша беретін, əкелінген тауарлардың əкімшілік жəне өндірістік 

мақсаттағы объектілерді салу процесінде пайдаланылғаны туралы құжат 

растау үшін негіздеме болып табылады. 
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Осыған сəйкес қосылған  құн  салығы бойынша нөлдік ставка- 

ны қолдану үшін: 

1) арнайы экономикалық аймақтың аумағында аталған объектілерді 
салуды жүзеге асыратын  ұйымдармен тауарлар беруге жасалған шарт 

(келісімшарт); 

2) тауарлар шығаруды еркін кеден аймағының кеден режимінде жүзеге 

асыратын  кеден  органы белгі қойған кедендік жүк декларациясының 

көшірмелері; 
3)  арнайы экономикалық аймақтың аумағында аталған объектілерді 

салуды жүзеге асыратьш ұйымдарға тауарлардың тиеп жөнелтілгенін 

растайтын тауарға ілеспе құжаттардың көшірмелері; 
4) арнайы экономикалык аймақтың аумағында аталған объектілерді 

салуды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларды алғанын растайтын 

құжаттардың көшірмелері негіз больш табылады. 



1995 жылы 24 сəуірдегі «Салықтар жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығына сəйкес нөлдік ставка бойынша салық  салынатын айналымдар: 

•   Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын тиісті 
халықаралық шарттарда көзделгеннен басқа жағдайларда тауарлар 

экспортына; 

•   шетелдік дипломатиялық жəне соларға теңестірілген өкілдіктердің 

ресми түрде пайдалануына, сондай-ақ осы өкілдіктердің дипломатиялық 

жəне  əкімшілік-техникалық қызметкерлерінің, соның ішінде олармен бірге 

тұратын отбасы мүшелерінің тікелей өзінің пайдалануына арналған тау-

арларды сатуға, жұмыстарды атқаруға немесе қызметтер көрсетуге Қазақстан 

Республикасы қатысушы болып табылатын тиісті халықаралық шарттарда 

көзделген мөлшерде; 

•   тауарларды немесе жолаушыларды халықаралық тасымалдауға 

байланысты қызмет көрсетуге немесе жұмыс атқаруға, Қазақстан Республи-

касы қатысушы болып табылатын тиісті халықаралық шарттарда 

көзделгеннен басқа жағдайларда; 

•   Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қазынасына өткізілетін 

бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік бұйымдар. 
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 Қазақстан Республикасының  1999 жылы 16 шілдеде  ғ440-1 заңына 

сəйкес мынадай  айналымдарға: 

•   тауарлар экспортына; 

•   халықаралық тасымалдарға; 

•   тоқыма, тігін, былғары аяқ киім өнеркəсібі салаларының 

өнімдеріне; 

•   тазартылған бағалы металдар - алтын мен платинаға нөлдік 

ставка бойынша салық салынады. 

Салық  кезеңі. 
Төменде көзделген жағдайларды қоспағанда, қосылған құн салығы 

бойынша салық  кезеңі — күнтізбелік ай болып табылады. 

Егер алдыңғы тоқсан үшін бюджетке төленуге тиіс қосылған құн 

салығының орташа айлық сомасы 1000 айлық есептік көрсеткіштен кем 

болса, онда салық  кезеңі - тоқсан болып табылады. 

Ауъш шаруашылық өнімін өндіруші занды тұлғаларға арналған 

арнаулы  салық  режимін  қолданатын  қосылған  құн  салығын  төлеушілер 

үшін аталған арнаулы салық режимінің күші қолданылатьш қызметті жүзеге 

асырудан бюджетке төленуге тиіс қосылған кұн салығы бойьшша салық 

кезеңі салық жылы болып табылады.  

Салық декларациясы. 

Қосылған құн салығын төлеуші  əрбір салық кезеңі үшін косылған құн 

салығы бойынша декларацияны салық кезеңінен кейінгі айдың 15-інен 

кешіктірмей табыс етуге міндетті. 
Ауыл шаруашылық өнімін өндіруші заңды  тұлғаларға арналған 

арнаулы салық режимін қолданатын қосылған құн салығын төлеушілер  əр 



тоқсан үшін қосылған құн салығы бойынша декларацияны есепті тоқсаннан 

кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей табыс етуге міндетгі. 
Декларациямен бірге салық кезеңі ішінде (есепті тоқсан ішінде) сатып 

алынған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша шот-фактура-

лардың тізілімі табыс етіледі. Шот-фактуралар тізілімінің нысанын уəкілетті 
мемлекеттік орган белгілейді. 

Қосылған  құн  салығын төлеу мерзімдері. 
Қосылған құн салығын төлеуші қосылған құн салығы бойынша 

декларацияны тапсыру үшін мерзімі белгіленген күнге дейін немесе сол күні 
бюджетке əрбір салық кезеңі үшін салық төлеуге міндетті. 
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Импортталатын тауарларға  қосылған  құн салығын төлеу мерзімін 

өзгерту. 
Салық органдары, егер: 

1) импортталатын  тауарлар өнеркəсіптік ұқсатуға арналған; 

2)  су, газ, электр энергиясы импортталатын тауарлар болып табылған 

жағдайларда импортталатын тауарларға  қосылған құн салығын төлеу 

мерзімін өзгерте алады. 

Егер бұл орайда төменде аталған шарттардың ең болмаса біреуі 
орындалатын болса: 

1)  өндірістік ұқсатудан кейін алынған өнімде (тауарда) пай-даланылған 

тауарлардан өзгеше алғашқы кез келген төрт белгі деңгейінде  сыртқы 

экономикалық қызметтің тауар  номенклатурасының коды болса; 

2) өндіріс процесінде тауарларға косымша еңбек пайдаланыла отырып, 

химиялық əсер жасалса, өндіріс процесінде тауарларды одан əрі пайдалану 

оларды өнеркəсіптік ұқсату деп үғылады. 

Қосылған  құн салығын төлеу мерзімін өзгерту өсімпүл есептелмей, 

кеден органы кедендік жүк декларациясын қабылдаған күннен бастап үш 

айдан аспайтын мерзімге жасалады. 

Қосылған құн салығын төлеу мерзімін  өзгерту мына құжаттардың: 

•   уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша өтініш; 

•   тауарларды  беруге  арналған  шарттың  (келісімшарттың) көшірмесі 
негізінде жасалады. 

Төлеу мерзімін өзгертуге құқығын растау үшін салық органдары 

қосылған  құн салығын  төлеушінің өндірістік қуаттарын жəне үй-жайларын 

тексеріп қарауға құқылы. 

Уəкілетті мемлекеттік орган өнеркəсіптік  ұқсату үшін үнемі импорт 

бойынша тауарларды алып тұратын қосылған қүн салығын төлеушілерге, 

қосылған құн салығын өзгертілген мерзімдер бойынша төлеткізе отырып, 

тауарларды кедендік ресімдеуді жүзеге асыруы үшін күнтізбелік жыл ішінде 

қолданылатын рұқсат береді. Осында көзделген рұқсат, қосылған құн 

салығын төлеу мерзімін кеден органы кедендік жүк декларациясын 

қабылдаған күннен бастап үш айдан аспайтын мерзімге өзгерте отырып, 

тауарларды 
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кедендік ресімдеуге негіздеме болып табылады. Рұқсат алу үшін уəкілетті 
мемлекеттік органға жоғарыда аталған кұжаттар, сондай-ақ қосылған кұн 

салығын төлеушінің тіркелген жері бойынша салық органының оның 

өндірістік құжаттары мен үй-жайларының  бар-жоғы  жөніндегі  
қорытындысы  табыс  етіледі.Өнеркəсіптік ұқсатуга   арналған   импорт-

талатын   тауарларға   қосылған   құн  салығын төлеу мерзімін өзгерту  

туралы шешімді  салық органдары салық  төлеушіден өтініш пен осында 

белгіленген растау құжаттары алынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 

қабылдайды. Төлеу мерзімдері өзгертілген салық сомаларын  өтеуді үш 

айлық кезең  ішінде салық органдары өткізілген тауарларға қатысты 

косылған құн  салығы бойынша бюджетпен өзара есепке жатқызу əдісімен 

жүргізеді. Өтелмегеи берешектің сомасына аталған үш айлық кезең  аяқтал-

ғаннан кейінгі  бірінші күннен бастап өсімпүл  есептеледі.   Тауарларды 

өнеркəсіптік ұқсатусыз өткізген жағдайда, қосылған құн салығы белгіленген 

тəртіппен өсімпұл  салына отырьш есептеледі. 
Импортталатын тауарларға  арналған  қосылған  құн салығын 

есепке жатқызу  əдісімен  төлеу. 
Қосылған  құн  салығы  мынадай  тауарлардың: 

1) жабдықтың; 

2) ауыл шаруашылық техникасының; 

3 ) автомобиль көлігінің жылжымалы жүк құрамының, тікұшақтар мен 

ұшақтардың, темір жол локомотивтері мен вагондардың; 

4)  өзінің өндірістік мұқтажы үшін  əкелінетін  қосалқы бөлшектердің; 

5)  пестицидтердің (ұлы химикаттардың) импорты бойынша 

белгіленген тəртіппен есепке жатқызу  əдісімен төленеді. 
Аталған тауарлар тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі 

белгілейді. 
Қосылған құн  салығын төлеуші кеден органына қосылған құн салығы 

бойынша есепке қою туралы куəліктің көшірмесін, сондай-ақ  қосылған құн 

салығы бойынша декларацияда жоғарыда аталған тауарлардың импорты 

бойынша төленуге тиіс қосылған құн салығының сомасын көрсету жөніндегі 
міндеттемені табыс етеді. Міндеттеме уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген 

нысанда 
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екі дана етіп толтырылады. Міндеттеме негізінде тауарларды еркін 

айналысқа шығару - белгіленген тəртіппен кеден төлемдерін, ал акцизделетін 

тауарлар бойынша акциздерді де төлеген жағдайда, қосылған  құн салығы іс 

жүзінде төленбей жүргізіледі. Міндеттемеде көрсетілген қосылған құн 

салығының сомасы қосылған құн салығы жөніндегі декларацияда бір 

мезгілде есепке жатқызыла отырып, салықтың есептелген сомасы ретінде 

көрсетіледі. 
Қосылған  құн  салығы бойынша бюджетпен өзара  қатынас. 
Есепке жатқызылған  салық  сомасы салық  кезеңі ішінде есептелген 

салық  сомасынан асып кеткен жағдайларда бюджетпен өзара қатынас. 



Егер осында өзгеше көзделмесе, есепке жатқызылған салык сомасының 

салық кезеңі ішінде есептелген салық сомасынан асып кетуі қосылған  құн 

салығы бойынша алдағы төлемдердің есебіне  жатқызылады. 

Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар бойынша асып 

кету сомасы, егер де мына шарттар орындалатын болса: 

1)  қосылған құн салығын төлеуші нөлдік ставка бойынша салық 

салынатын тауарларды тұрақты өткізуді жүзеге асырып  отырса; 

2)  қайтарып алуға өтініш берген айдың алдындағы тоқсан ішінде 

нөлдік ставка бойынша салық салынатын өткізу жөніндегі айналым өткізу 

бойынша жалпы салық салынатын айналымның  кемінде 70 пайызы болса, 

қосылған  құн салығын төлеушіге белгіленген тəртіппен  қайтарылады. 

Осында  белгіленген шарттар орындалмаған жағдайда, асып кеткен 

сома қосылған құн салығын  төлеушіге оның өткен салық кезеңдері үшін 

қосылған құн салығы бойынша міндеттемелерін  есепке ала отырып, нөлдік 

ставка бойынша салық салынатын айналымының мақсаттары үшін 

пайдаланылған тауарлар бойынша есепке жатқызылған салық сомасы 

бөлігінде қайтарылады. Қайтарылуға тиіс қосылған құн салығының сомасын 

анықтау кезінде салық төлеушінің Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгіленген тəртіппен ашылған банк шоттарына валюталық түсім түсірген 

тауарлардың экспорты есепке алынады. Егер нөлдік 
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ставка бойынша салық салынатын айналымдары бар қосылған құн салығын 

төлеуші қосылған құн салығының сомасын қайтару туралы салық органына 

өтініш жасамаса, онда аталған асып кету сомасы есепті салық кезеңінен 

кейінгі сальіқ кезеңінде қосылған кұн  салығы  бойынша  алдағы төлемдер   

есебіне  есепке  жатқызылады. 

Жоғарыда аталған жағдайлардан басқа мынадай жағдайларда: 

1) грант қаражаттары есебінен алынатын тауарлар берушілерге 

көзделген тəртіппен төленген; 

2)  дипломатиялық жəне оларға теңестірілген өкілдіктер шетелдік 

дипломатиялық жəне оларға теңестірілген өкілдіктерге ресми пайдалануға, 

сондай-ақ осы өкілдіктердің дипломатиялық жəне  əкімшілік-техникалық 

қызметкерлеріне, олармен бірге тұратын отбасыларының мүшелерін қоса 

алғанда, жеке пайдалануға арналған  тауарлар  берушілерге  көзделген  

жағдайларда төлеген  қосылған құн салығы; 

3) бюджетке артық төленген қосылған құн салығының сомасы 

белгіленген тəртіппен қайтарылуға тиіс. 

Нөлдік   ставка   бойынша  салық   салынатын   айналымдар бойынша 

қосылған  құн салығын  қайтару. 
Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар бойынша 

қосылған кұн салығын қайтару салық органы қосылған кұн салығын 

төлеушінің уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша салықты 

қайтару туралы өтінішін алған кезден бастап алпыс жұмыс күні ішінде жəне: 

1)  салық кезеңі ішіндегі қосылған құн салығы жөніндегі декларация; 

2)  тауарларды экспортын растау үшін  қажет құжаттар; 



3)  салық органы  жүргізген салық тексеру актісіне сəйкес қайтаруға 

ұсынылған салық сомасының  дұрыстығын растау негізінде жұргізіледі. 
Қосылған құн салығын қайтару: 

1)  қосылған  құн салығын  осы салықты төлеушінің басқа салықтар 

бойынша салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызу; 

2) тауарлардың импорты кезінде төленуге тиіс қосылған құн 

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

4)  қосылған құн салығын төлеушінің банк шотына ақша аудару 

арқылы жүргізіледі. 
Қосылған құн салығын қайтару тəртібін уəкілетті мемлекеттік орган 

белгілейді. Қосылған құн салығын төлеушінің банк шотына қосылған құн 

салығын  қайтару оның басқа салықтар бойынша мемлекеттік бюджетке 

салық берешегі болмаған кезде жүргізіледі. Басқа салықтар  бойынша салық 

берешегі болған жағдайда бюджеттен қайтарылуға тиісті салық сомасы осы 

берешекті өтеуге жатқызылады. Жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде 

қосылған кұн салығын төлеушінің берушілері қарсы салық тексеруін өткізу 

барысында анықталған бұзушылықтарды жоймаса, мұндай қосылған кұн 

салығын төлеушілерге салықты кайтару бұзушылықтар анықталмаған не 

бұзушылықтар жойылған сомалар шегінде жасалады. Расталған, бірақ 

белгіленген мерзімдерде қайтарылмаған қосылған құн салығының сомасына 

бұзылған қайтару мерзімінің əрбір күні үшін Қазақстан Республикасының 

Ұлттық банкі белгілеген қайта қаржыландыру ставкасының 2,5 еселенген 

мөлшерінде өсімпүл есептеледі. 
Қайтаруға  ұсынылған қосылған кұн салығы сомаларының дұрыстығын 

растау үшін берушіге тексеру тағайындау туралы шешім уəкілетті 
мемлекеттік орган белгілеген тəртіппен, мынадай жағдайлар: 

1) қарсы тексерулер: 

•   бұл салық төлеушінің қосылған құн салығын қайтаруға өтініш беру 

кезінің алдындағы он екі ай кезеңі ішінде аталған салық төлеушіге айына 

кемінде бір рет тауарлар өткізуді жүзеге асырған өнім берушілерге; 

•   электр жəне жылу энергиясын, суды, газды, байланыс қызметін 

берушілерге; 

•   қайтаруға  ұсынылған қосылған  құн  салығы сомаларының 

дұрыстығы  расталған  кезде жүргізілмейтіні; 
2)  қосылған құн салығы 1 миллион теңгеден астам сомаға көрсетіліп 

шот-фактура жазған берушілер (жоғарыда аталғандарды қоспағанда) міндетті 
тексеруге жататыны; 
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3) қосылған құн салығын төлеушінің берушісі салык төлеушілердің 

мониторингтелуіне тиіс болса, салық қызметі органдары осы берушілер 

ұсынатын салық есептілігінің негізінде қайтаруға ұсынылған қосылған кұн 

салығы сомаларының дұрыстығы растауы мүмкін екендігі ескеріле отырып 

кабылданады. 



Осында көзделген қосылған құн салығы: 

1) шағын бизнес субъектілері; 
2) шаруа қожалықтары; 

3)  ауыл  шаруашылық  өнімін өндіруші заңды  тұлғалар үшін 

белгіленген арнаулы  салық режимінде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге 

асыратын қосылған кұн салығын төлеушілерге  қайтарылмайды. 

Грант  қаражаттары есебінен сатып алынатын тауарлар 

бойынша төленген  қосылған  құн  салығын  қайтару. 
Грант қаражаттары  есебінен  алынатын тауарларды  берушілерге 

төленген  қосылған кұн салығын, егер бір мезгілде мынадай шарттар 

сақталса: 

1)  тауарлар алынатын грант қаражаттары мемлекеттер, мемлекеттер 

үкіметтері, халықаралык  ұйымдар желісі бойьшша берілсе; 

2) тауарлар тек гранг мақсаттарын  іске асыру үшін ғана алынса; 

3) тауарларды өткізу, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету грант 

алушымен не грант мақсаттарын жүзеге асыру үшін грант  алушы  

тағайындаған  орындаушымен  жасалған  шартқа (келісімшартка) сəйкес 

жүзеге асырылса, салық органдары отыз жұмыс күні ішінде қайтарады. 

Осыған сəйкес грант алушыларға қосылған құн  салығын қайтару 

жоғарыда көзделген тəртіппен, қосылған құн салығы грант қаражаттары 

есебінен төленгенін растайтын құжаттар негізінде жүргізіледі. Қосылған кұн 

салығының грант қаражаттары есебінен төленгенін растайтын құжаттардың 

тізбесін уəкілетті мемлекеттік  орган белгілейді. 
Қосылған  құн  салығын Қазақстан Республикасында тіркелген   

дипломатиялық   жəне   оларға   теңестірілген   өкілдіктерге 
қайтару. 

Осындай жағдайда көзделген қосылған құн салығын қайтару Қазақстан 

Республикасы қатысушысы болып табылатын  халық- 

244 

аралық шарттарда мұндай қайтару көзделген жағдайда жүргізіледі. Қосылған 

құн салығы сомаларын Қазақстан Республикасында тіркелген 

дипломатиялық жəне оларға теңестірілген өкілдіктерге қайтару осы 

дипломатиялық жəне оларға теңестірілген өкілдіктер жасаған жиынтық 

тізілімдердің жəне  қосылған құн  салығының төленген фактісін растайтын 

құжаттардың (шот-фактуралардың, чектердің жəне т.б.) кошірмелері 
негізінде жүзеге асырылады. Жиынтық тізілімдер уəкілетті мемлекеттік 

орган белгілеген нысанда  орындалып,  дипломатиялық жəне  оларға 

теңестірілген өкілдіктер жанама салықтар (қосылған құн салығы жəне акциз) 

бойынша жеңілдіктер беру кезінде өзара түсіністік принципін сақтау 

жөніндегі Ноталармен алмасуды растау үшін Қазақстан Республикасының   

Сыртқы   істер   министрлігіне   табыс   етеді. Расталғаннан кейін жиынтық 

ведомостар (тізілімдер) уəкілетті  мемлекеттік орган қайтару жүргізуді 
белгілейтін салық органына тапсырылуға тиіс. Егер жиынтық ведомостарға 

(тізілімдерге) қоса тіркелетін құжаттарда қосылған құн салығының сомалары 

жеке жолмен бөлініп көрсетілмесе, салық бойынша қайтарымды алу құқығы 



тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) берушілерден олардың 

қосылған құн  салығын шот-фактураға енгізуі туралы растауы алынған кезде 

ғана мүмкін болады. Салық органдары дипломатиялық жəне оларға 

теңестірілген өкілдіктерге салықты қайтаруды Қазақстан Республикасының 

Сыртқы істер министрлігінен жиынтық ведомостар (тізілімдер) алғаннан 

кейін отыз жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Бюджеттен қайтарылуға тиіс 

салық сомалары дипломатиялық жəне оларға теңестірілген өкілдіктердің 

тиісті шотына аударылады. 

Дамыған мемлекеттердегі  қосылған  құн салығы. 

Ұлыбританияның  қосылған құнға салынатын салық мемлекеттік 

бюджеттің орта есеппен 17-20 пайызын құрайды жəне үлесі жағынан табыс 

салығынан кейінгі екінші орынды алады. Қосылған құнға салынатын салық 

бойынша объекті болып тауарлар (қызмет, жұмыс) өндірісіндегі əрбір 

кезеңіндегі қосылған күн табылады. Салық ставкасы - 17,5 пайыз. Азық-түлік 

өнімдеріне, дəрі-дəрмектерге, импорт-экспорт тауарларына, тұрғын үй  құры-

лысына, балалар киіміне, көлік тасымалына, пошта, жерлеу жəне 
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каржы қызметтеріне, сақтандыруға қосылған құнға салынатын 

салық салынбайды. 

Қосылған  кұнға  салынатын  салық Германиядағы  негізгі салықтардың 

бірі болып саналады. Бюджет кірісіндегі үлесі 28-30 пайызға жуық. Салық 

салу объектісі болып айналым саналады. Салық бюджетке түскен соң үш 

бюджет арасында бөлінеді. Салық екі түрлі ставкамен алынады: 

•   7 пайыз — азық-түлік, газет-журнал, кітаптарға, ауылшаруа-

шылығының өнімдеріне, жолаушы тасымалы қызметіне  қолданылса; 

•   жоғарыда аталғандардан  басқалардың барлығына 15 пайыз- 

дық ставка қолданылады; 

•   аталмыш салықтан ауыл жəне орман шаруашылығының өнімдері, 
экспортқа шығарылған тауарлар босатылған. 

Канадада қосылған құнға салынатын салық 1991 жылдан бастап 

енгізілді. Негізгі салық ставкасы — 7 пайыз. Азық түлік, медициналық 

препараттар мен жабдықтар, денсаулық сақтау мен білім беру қызметтері 
салық төлеуден босатылған. 

Франция елінде қосылған құнға салынатын салықтың ставкалары: 

•   негізгі салық ставкасы - 18,5 пайыз; 

•   автокөлік, кинотауарлары, темекі бұйымдары, парфюмерия, бағалы 

былғары өнімдеріне 22 пайыздық жоғарылатылған ставка; 

•   азық-түлік жəне ауылшаруашылық өнімдеріне, кітап, дəрі-
дəрмектерге, сондай-ақ туристік жəне қонақ үй, жүк жəне көлік тасымалы 

қызметтеріне 5,5 пайыздық төмендетілген  ставка қолданылады. 

Осы  салық түрі  бойынша жекелеген  салық жеңілдіктері 
қарастырылған. Экспорт операциялары қосылған құлға салынатын салықтан 

босатылған. Экспорт операциясын жасаған жəне қосылған құн  салығын өтеу 

құқығы бар. Əкімшілік, əлеуметтік, тəрбие, мəдени жəне спорт саласында 

жұмыс жасайтын   мемлекеттік мекемелер, ауыл шаруашылық өндірістері, 



жеке білім беру, емдеу, рухани салада қызмет көрсететін тұлғалар салық 

төлеуден босатылған. 
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Италияда қосылған құнға салынатын салық 1973 жылы 1 қаңтардан 

бастап енгізілді. Қазіргі кезде салық сомасы барлык жанама салықтың 65-70 

пайызын құрауда. Қосылған құнға салынатын салық тұскен табыс пен 

өнімнің өзіндік қүны арасындағы айырмадан есептеледі. Салықты тұтынушы 

төлейді, бюджетке сатушы аударады. 

Үш түрлі салық ставкасы қолданылады: 

•   мемлекеттік кəсіпорындарға - 4 пайыз; 

•   азық-түлік өнімдеріне - 13,9 пайыз; 

•   жоғарыда аталғандардан басқаларының бəріне - 19 пайыз.  

Экспортқа шығарылган тауарлар, халықаралық кызмет жəне онымен 

байланысты операциялар, денсаулық сақтау, білім беру жəне мəдениетке 

жұмсалатын шығындар салық төлеуден  босатылған. 

Швецияда қосылған құнға салынатын салықтың ставкалары: 

•   азық-түлік өнімдеріне - 21 пайыз; 

•   қонақ үй қызметіне — 12 пайыз; 

•   қалғандарына - 25 пайыз. 

Бұл салықты төлеуден экспорт операциялары, медициналық қызмет, 

сақтандыру, банк операциялары, пошта, киноөндірісі, мəдениет мекемеле-

рінің қызметі босатылған. 

Данияда қосылған құнға салынатын салық 25 пайыздық ставкамен 

алынады. 

Испанияда экспорт операциялары, медициналық қызметтер, білім 

беру, банк жəне қаржы қызметтері, сақтандыру, жылжымайтын  мүлікті 
қайта сату, қайырымдылық қызмет, пошта  қызметі  аталмыш  салықты 

төлеуден босатылады. 

Қосылған құнға салынатын салық ставкалары: 

•   азық-түлік  тауарларына,   дəрі-дəрмектерге,   газет,   кітап, журнал 

өнімдеріне, мейрамхана, мейманхана, көлік тасымалы кəсіпорындарының 

қызметтеріне — 4-7  пайыздық төмендетілген ставка; 

•   сəндік бұйымдар   мен автокөліктерге 28 пайыздық жоға- 

рылатылған ставка; 

•   аталғандардан баскаларының барлығына 16 пайызды салық 

салынады. 
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  Жапонияда  тұтынуға салынатын салық 1989 жылы 1 сəуірден бастап 

енгізілді. Қазіргі кезде мемлекеттік бюджет кірісіндегі үлесі жағынан занды 

жəне жеке тұлғалардан алынатын алынатын табыс салығынан кейінгі үшінші 
орынды алады. Салық ставкасы - 5 пайыз.  Бұл Еуропа елдеріне қарағанда 

едəуір төмен (Ұлыбританияда  салық ставкасы- 17.5 пайызды құраса, 

Францияда - 20,6 пайыз). 

 

Тапсырма 



1-есеп. Кəсіпорынның қосылған құн  салығы бойынша ағымдағы 

төлемдері - 261 500 теңге. Есепті айда бағасы 3000 теңгеден 100 тонна 

цемент сатып алды, оны 4 300 теңгеден сатты. Есепке алынатын жəне төлеуге 

тиіс қосылган құн салығының мөлшерін  анықтаңыз. 

2-есеп. Акционерлік компания өндірілген минералды судың 100 000 

шөлмегін 27 теңгеден сатты. Судың  өзіндік құны 19 теңгені құрады. 

Бюджетке төленуге тиіс қосылған құн  салығының сомасын табыңдар. 

Қосылған  құн  салығын  есептеуге  мысал ретінде төмендегі 
жағдайларды  қарастырайық. 

1-жағдай 

Кəсіпорын    01.07.2005 ж. бастап 210-баптың  1-тармағына сəйкес ҚҚС 

бойынша есепте тұрған жоқ. 2005 жылғы қазанда кəсіпорын 09.01.2004 ж. 

сатып алынған тұрғындық емес қордың ғимаратын  жəне басқа негізгі 
құралдарын өткізді. Өткізу кезінде айналымдар 12 000 айлық есептік 

көрсеткіштен (АЕК) асқан жоқ.  

Мəлім жасалғаннан кейін айналымдар 12 000 АЕК-тен асьш түсті, 
тиісінше 01.11.2005 ж. кəсіпорын ҚҚС бойынша есепке  қойылғаны туралы 

мəлімдеді. 
Ғимаратты  жəне  басқа  негізгі  құралдарды  өткізуге қосылған 

құн  салығын салу керек пе? 

2005 жылдың  IV тоқсаны үшін ҚҚС бойынша декларацияға 

қай кезенді енгізу керек? 

Салық  кодексінің  207-бабының  1-тармағының  1-тармақшасына 

сəйкес  Салық  кодексінің  208-бабына  сəйкес  Қазақстан Республикасында 

қосылған құн салығы бойьшша есепке тұрған мынадай 
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тұлғалар  қосылған құн салығын (ҚҚС) төлеушілер болып табылады: жеке 

кəсіпкерлер; заңды тұлғалар (мемлекеттік мекемелерді қоспағанда); қызметін 

Қазақстан Республикасында тұрақты  мекеме  арқылы  жүзеге  асыратын 

резидент еместер. Салық кодексінің 208-бабының 1 жəне 3-тармағына сəйкес 

қорытындысы  бойынша  тауарларды өткізу бойынша айналымның  мөлшері 
салық.  Салық кодексінің 208-бабының 3-тармағында көрсетілген салық 

кезеңінің соңғы айы үшін белгіленген 12 000 еселенген айлық есептік 

көрсеткіштің  ең  төменгі  айналымнан  асатын болса, Салық кодексінің 207-

бабы 1-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген тұлғалар кез келген кезең 

(он екі айлық кезеңнен аспайтын) аяқталған күннен бастап күнтізбелік он бес 

күннен  кешіктірмей  қосылған  құн салығы бойынша есепке қою туралы 

салық органына  өтініш  беруге міндетті. 
Осы  мақсаттар  үшін салық төлеушілер 12 айдан аспайтын соңғы кезең 

үшін өткізу жөніндегі  айналымның  мөлшерін анықтайды. Бұл ретте тауарл-

арды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу жөніндегі айналым ұғымы 

Салық кодексінің 211-бабында белгіленген. 

Салық кодексінің 208-бабының 5-тармағына сəйкес осы Кодекстің 207-

бабы  1-тармағының  1-тармақшасында көрсетілген тұлғалар қосылған құн 



салығы бойынша  ол  есепке қою туралы өтініш  берген  айдан кейінгі айдың 

алғашқы  күнінен  бастап  қосылған  құн  салығын  төлеушіге  айналады. 

Сөйтіп, өткізу кезінде  Сіз  Салық кодексінің  207-бабына сəйкес ҚҚС 

бойынша есепте тұрмағансыз, мұндайда  аталған  салық  бойынша есепке 

қойылғанға  дейін  жүзеге  асырылған осы өткізуге ҚҚС салынбайды. 

Бұл ретте ҚҚС бойынша салық міндеттемесі Сізде IV тоқсанда, яғни 

желтоқсаннан бастап  туындамайды, өйіткені  Салық  кодексінің  207-

бабының  5-тармағына  сəйкес  Сіз  өтініш берілген  айдан  кейінгі айдын 

бірінші  күнінде  ҚҚС төлеуші  болып  табыласыз.  

2-жағдай, 

Кəсіпорын  1997 жылдан  1999 жылға  дейінгі  кезенде  тұрғын  үйді 
шаруашылық  тəсілмен  салды. Сол кезендегі салық заңнамасына сəйкес 

объектінің  құрылысы  барысында  пайдаланылған  матери- 
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алдар мен қызметтерге ҚҚС сомасы тауарлардың  өндіріске  босатылуына 

қарай сторноланды жəне құрылыс құнына жатқызылды. Пəтерлердің бағасы 

жəне азаматтық-құқыктық мəміле (пəтерлерді сатьш алу-сату шарты) 1997 

жылы 6 жылға  созып төлеу шартымен  ресімделді жəне қол қойылды. Үй 

1999 жылғы тамызда пайдалануға  беріліп, балансқа қойылды. Үй пайдала-

нуға берілген кезде пəтерлердің өзіндік құны  өткізудің  белгіленген 

бағасынан асып түскені, бірақ өзгерістер шарттық талаптарға енгізілмегені 
анықталды. 2003 жылы пəтерлерді сатып алу-сату шарты бойынша төлемдер 

аяқталды жəне пəтерлер  сатып алушылардың меншігіне беріле бастады. 

Сатып алушылардың бір бөлігі - осы кəсіпорын   қызметкерлері. 
1. Сату бағасы мен пəтерлердің нақты құны арасындағы айырмадан 

жеке табыс салығын ұстап қалу, əлеуметтік салық есептеу жəне кəсіпорын 

қызметкерлерімен жасалған мəмілелер бойынша  əлеуметтік сақтандыруды 

жұргізу қажетгілігі туындай ма? 

2.  Пəтерлерді  өткізу жөніндегі осы айналымға 226-баптың 1-

тармағына сəйкес ҚҚС салына ма əлде жоқ па, өйткені Салык кодексінің 217-

бабының 7-тармағына сəйкес салық салынатын айналым мөлшері тауардың 

өткізілуі  құны мен баланстық құны арасындағы оң айырма ретінде 

анықталады ғой? 

Баяндалған жағдайға орай меншік кұқығы кəсіпорыннан жеке 

тұлғаларға, оның қызметкерлеріне беру төлем аяқталғаннан кейін 2003 жылы 

жүргізіледі. 23.11.2002 ж. өзгерістері мен толықтырулары ескерілген "Салық 

жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" ҚР Кодексіне 

(бұдан əрі-Салық  кодексі) сəйкес 151-баптың 1-тармағында қызметкерге 

сатылатын тауарларды сатып  алу бағасы немесе  олардың өзіндік құны 

арасындағы теріс айырма секілді материалдық игілігі түріндегі 
қызметкерлердің табыс түрі көзделген.Сөйтіп, акционерлік қоғам пəтерлерді   
өз   қызметкерлеріне   кұрылысқа  нақты   жұмсалған шығындардан төлем 

баға бойынша өткізген кезде теріс айырма жеке тұлғаның табысы болып 

табылады жəне жеке табыс салығы (Салық кодексінің 149-бабының 2-



тармағы) мен əлеуметтік салық салынуға жатады (Салық кодексінің 316-

бабынын  1-тармағы).  Сонымен бірге 2003  жылы қолданыста болған салық 
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заңнамасына сəйкес  əлеуметтік  аударымдар есептеу көзделмеген, соған 

байланысты салық міндеттемелерін  əлеуметтік аударымдар сомасына 

ұлғайту артық болып табылады. 

Жағдайда тікелей айтылмаған, бірақ бухгалтер  пəтерлердің құны мен 

ағымдағы 2005 жылғы баланыстық құны арасындағы теріс соманы 

қызметкерлердің табысына косатыны болжауға болады. Мұндай жағдайда 

теріс айырманы қызметкерлердің табысы ретінде тану 2003 жылы 

жүргізілуге, жеке табыс салығы мен əлеуметтік  салықта 2003 жылы 

есептелуге тиіс екенін, ал бухгалтер салық комитетіне осы өзгерістер мен 

толықтырулар тиісті болатын салық кезендері үшін анықталған айырма 

сомасына қосымша салық декларацияларына тапсырады (Салық кодексінің 

71-бабы). 

 

БАҚЫЛАУ  С¥РАҚТАРЫ: 
 

1.     Қосылған  құн  салығының  тарихи пайда болуы, экономикалық 
мəні мен мазмұны. 

2.     Салық салу  объектілері. 
3.     Қосылған  құн салықты төлеушілер. 

4.     Салық  бойынша  қосылған  құн  есепке қоюға  қойылатын талап-

тар. 

5.     Есепке қою туралы куəлік  жəне есептен алу. 
6.     Салық  салынатын айналым   мен импортты анықтау  тəртібі. 
7.     Салық салынатын айналым мен   импортты түзету. 
8.     Қосылған  құн  салығының  ставкалары. 

9.     Нөлдік ставка  бойынша  салық   салынатын айналым. 

10.   Қосылған  құн  салығынан  босатылған  айналым жəне импорт. 

11.   Есепке алу. 
12.   Есепке алынған  қосылған  құн  салығын  анықтау  тəртібі. 
13.   Шот-фактура. 

14.   Есепке алынған қосылған  құн  салығы сомасын түзету. 
15.   ҚҚС есебіне алуға  жатқызу  əдістері. 
16.   Қосылған  құн  салығын  есептеу тəртібі. 
17.   Қосылған  құн салығы бойынша бюджетпен өзара  қатынасы. 

18.   Салық  кезеңін  анықтау  тəртібі. 
19.   Салық декларациясы. 
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7-ТАРАУ 

 

АКЦИЗДЕР 

 



7. 1.  Акциз салығын  төлеушілер, акцизделетін  

 тауарлар жəне  қызмет түрлері 
 

Жанама салықтардың  бірі - акциз салығы. 

Акциздер — бағаға қосылатын жəне сатып алушы өелейтін тауарларға 

салынатын салық. 

Акциз бюджет кірістерінің 2.7. пайызын құрайды. Акциздерді өзінің 

айырмашылықты ерекшеліктеріне қарай монопольды түрде жоғары бағалары 

мен тұрақты  сұранымы болатын тауарларды өндірушілер төлейді. 
Акциз əмбебаптық  жəне жеке-дара акциздер деп бөлінеді. 

Əмбебаптың   акциздер тауарлар мен кызметтердің кұнына пайызбен жалпы 

айналымнан өндіріледі. Оларға сатудан алынатын, айналымдардан  алынатын 

салықтарды жатқызуға  болады. Ал жеке-дара акциздер айтарлықтай көп 

болуы мүмкін. Мысалы, Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген 

жəне Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарлардың 

тізбесі жəне акцизделетін қызмет түрлері. 
Акциз салығы: 

•   біріншіден, Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген жəне 

Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға; 

•   екіншіден, қызмет түрлеріне салынады.  

Акциз салығын төлеушілер: 

1) Қазақстан   Республикасының   аумағында   акцизделетін тауарлар 

шығаратын жеке жəне заңды тұлғалар; 
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2)   акцизделген тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік 

аумағына импорттайтын жеке жəне заңды тұлғалар; 

3)   Қазақстан Республикасының  аумағында бензиннің (авиациялық 

бензинді қоспағанда) жəне дизель отынын көтерме, бөлшек саудада өткізуді 
жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалар; 

4)   егер Қазақстан  Республикасының зандарына сəйкес бұрын 

Қазақстан Республикасының аумағында аталған тауарлар бойынша акциз 

төленбесе, тəркіленген, иесі жоқ акцизделетін тауарларды, сондай-ақ 

мұрагерлік құқығы бойынша мемлекетке өткен  жəне Қазақстан Республи-

касының аумағында мемлекет меншігіне   өтеусіз  берілген  акцизделетін  

тауарларды   өткізуді жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалар; 

5)   Қазақстан Республикасының аумағында қызметтің акцизделетін 

түрлерін жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалар; 

6)   резидент емес заңды тұлғалар жəне олардың құрылымдық 

бөлімшелері. 
Акцизделетін тауарлардың саны мен көлемі жыл өткен сайын 

ықшамдалып келеді. 
1995 жылы 24 сəуірдегі «Салықтар жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығына сəйкес акцизделетін  тауарлардың  тізбесі: 



•   тағамдық шикізаттан жасалған  ішуге арналған этильді спирт  пен 

тазартылған этильді спирт; 

•   арақ; 

•   ликер-арақ өнімдері; 
•   күшейтілген сусындар, күшейтілген шырындар мен бальзамдар; 

•   шарап; 

•   коньяк; 

•   шампан шарабы; 

•   сыра; 

•   шарап өнімдері; 
•   темекі өнімдері; 
•   құрамында темекі бар басқа да өнімдер; 
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•   бекіре жəне қызыл балық, бекіре жəне қызыл балық уылдырығы, 

бекіре жəне кызыл балық жəне уылдырықтан дайындалған жеңсік тағамдар; 

•   алтыннан, платинадан немесе күмістен жасалған зергерлік 

бұйымдар; 

•   өндірілген немесе өңделмеген мех терілері (көртышқан, қоян, ит, 

бұғы, қой терілерінен басқасы); 

•   таза мехтан тігілген бұйымдар, оның ішінде пальто, келте пальто, 

жакет, жамылғылар, палантиндер, бөкебай, мойын-орағыштар, бас киімдер 

мен жағалар, тондар, пластиндер (көртышқан, қоян, ит, бұғы, қой терілерінен 

басқасы); 

•   мехпен жұрындалған пальто, келте пальто, жакеттер, жамылғылар 

(көртышқан, қоян, ит, буғы, қой терілерінен басқасы); 

•   таза былғарыдан тігілген киімдер; 

•   хрусталь бұйымдар, жарық беретін хрусталь приборлар; 

•   бензин (авиация бензинінен басқасы) жəне дизель  отыны; 

•   жеңіл автомобильдер; 

•   атыс жəне газ қарулары (мемлекеттік өкімет органдарының мұқтажы 

үшін сатып алынғандардан басқасы). 

Қазақстан Республикасының 1999 жылы 16 шілдедегі ғ440-1 заңына 

сəйкес акцизделетін тауарлардың   тізбесі: 
1)   спирттің барлық түрлері; 
2)   арақ; 

3)   ликер-арақ өнімдері; 
4)   күшейтілген сусындар, күшейтілген шырындар мен бальзамдар; 

5)   шарап; 

6)   коньяк; 

7)   шампан шарабы; 

8)   сыра; 

9)   шарап материалдары;  

10) темекі өнімдері; 
11) құрамында темекі бар басқа да өнімдер; 



12) бекіре жəне қызыл балық, бекіре жəне қызыл балық уылдырығы, 

бекіре жəне қызыл балық  жəне  уылдырықтан дайындалған жеңсік тағамдар; 

254  

13) алтыннан, платинадан немесе күмістен жасалған зергерлік  

бұйымдар; 

14) хрусталь бұйымдар, жарық беретін хрусталь приборлар;  

15) бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) жəне дизель 

отыны; 

16) жеңіл автомобильдер (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен  

басқарылатын автомобильдердни басқа); 

17) атыс жəне газ қарулары (мемлекеттік өкімет органдарының мұқтажы 

үшін сатып алынғандардан басқасы); 

18) онделмеген мұнай, газ конденсатын қоса алғанда;  

19) электр қуаты. 

Салық  кодексі қабылданғалы  бері акцизделетін  тауарлардың  саны 

біршама  қысқарды. Атап айтқанда: 

•   алтыннан, платинадан немесе күмістен жасалған зергерлік бұйымдар 

(2003 жылы 29 қарашада №500-11 Заңына орай); 

•   бекіре жəне қызыл балық уылдырығы (2004 жылы 13 желтоқсандағы 

№11-111 Заңына орай); 

•   атыс жəне газ қарулары (2004 жылы 13 желтоқсандағы №11-111 

Заңына орай). 

Сонымен  бүгінгі  таңдағы  акцизделетін тауарлардың  тізбесі 
мынадай: 

1)   спирттің барлық түрлері; 
2)   алкоголь өнімі; 
3)   темекі бұйымдары; 

4)   құрамында темекі бар баска бұйымдар: 

5)   бензин (авиациялык бензинді қоспағанда) жəне дизель отыны; 

6)   жеңіл   автомобильдер   (арнайы   мүгедектерге   арналған, қолмен 

басқарылатын автомобильдерден баска); 

7)   шикі мұнай, газ конденсаты.  

Қызметтің  акцизделетін түрлеріне: 
1)   ойын бизнесін; 

2)   лотереяны ұйымдастыру мен өткізуді жатқызуға болады. 
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Акциз ставкалары 

Акциз ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді жəне 

тауар құнына пайызбен (адвалорлық) жəне заттай нысандағы өлшем бірлігіне 

абсолюттік сомада (тұрлаулы) белгіленеді. Алкоголь өніміне акциздер 

ставкасы онда су араластырылмаған (жүз пайыздық) спирттің болу көлеміне 

байланысты бекітіледі. Спирттің барлық  түрлеріне акциз ставкалары 

спирттің бұдан  əрі пайдаланылу мақсаттарына қарай сараланады. Алкоголь 

өнімдерін өндіру  үшін өткізілетін спиртке акциз ставкасы алкоголь 

өнімдерін өндіру үшін пайдаланбайтын адамдарға  өткізілетін спиртке 



белгіленетін базалық ставкадан төмен белгіленуі мүмкін. Ойын бизнесі 
объектілеріне акциздің базалық ставкасынын  ең жоғары жəне ең төмен 

шектерін Қазақстан Республикасының Үкіметі бір жылға есептеп белгілейді. 
Жергілікті өкілді органдар ойын   бизнесі   объектілеріне   белгіленген   

базалық   ставкалар  щегінде   қызметін  бір   əкімшілік-аумақтық  бірлік  

аумағында жүзеге асыратын барлық салық төлеушілер үшін бірыңгай акциз 

ставкасын белгілейді. 
Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сəйкес жеке тұлғалар 

оңайлатылған  тəртіппен өткізетін акцизделетін  тауарларға акциз ставкалары 

тауар құнына пайызбен (адвалорлык) жəне заттай нысандағы өлшем бірлігіне 

абсолюттік сомада (тұрлаулы) белгіленеді жəне жиынтық кедендік төлем 

құрамына қосылуы мүмкін, ал оның мөлшері Қазақстан Республикасының 

кеден заңдарына сəйкес айқындалады. 

Қазақстан Республикасында өндірілетін жəне Қазақстан 

Республикасының кеден аумағына əкелінетін, Қазақстан Республикасының 

аумағында сатылатын акцизделетін тауарларға  жəне  құмар ойын 

бизнесіне арналған акциз ставкалары туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметтің 2000жылғы 28 қантар №137Қаулысы, 

Қазақстан Республикасының  ПҮАЖ-ы, 2000 ж., №4, 56-құжат. 
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7.1. Акциз салығынын ставкалары 
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** Тауарлардың  номенклатурасы  ЕврАзЭК  СЭК ТН кодымен  де,  

тауарлардың  атауымен  де  айқындалады. 
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Қазақстан Республикасы  Үкіметінің  2000жылғы  

28қаңтардағы №137 Қаулысына 2-қосымша 

 

7.2. ҚР  аумағында өндірілетін, бензинді (авиациялықтан басқа) 

жəне  дизель отынын, көтерме жəне болшек саудада  сатуды жүзеге 
асыратын  заңды жəне жеке тұлғалар сататын бензин (авиациялықтан 

басқа) мен  дизель отынына арналған акциз ставкалары 

 

 

 

 



                 
ҚазақстанРеспубликасында  өндірілетін, өткізілетін акцизделетін 

тауарларға  жəне акцизделетін қызмет түрлеріне салық  салу. 
 

Мыналар  салық  салу объектісі  болып  табылады: 

1) акциз төлеушінің өзі жасап шығарған, өндірген жəне  ыдысқа 

құйылған акцизделетін тауарлармен жүзеге асыратын мынадай 

операциялары: 

•   акцизделетін тауарларды өткізуі; 
•   акцизделетін тауарларды алыс-беріс негізінде ұқсатуға беруі; 
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•   алыс-беріс, оның ішінде акцизделетін шикізат пен материалдарды 

ұқсату өнімдері болып табылатын акцизделетін тауарларды беруі; 
•   жарғылық капиталға жарнасы; 

•   заттай ақы төлеген кезде акцизделетін тауарларды пайдалануы; 

•   тауар өндірушінің акцизделетін тауарларды өзінің  құрылымдық 

бөлімшелеріне тиеп жөнелтуі; 
•   тауар өндірушілердің жасап шығарған, өндірген жəне ыдысқа 

құйылған тауарларды өздерінің өндірістік мұқтаждарына  пайдалануы; 

2)  бензинді (авиациялық бензинді коспағанда) жəне дизелі отынын 

көтерме саудада өткізуі; 
3)  бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) жəне дизель отынын 

бөлшек саудада өткізуі; 
4) тəркіленген немесе иесі жоқ, мұрагерлік кұқығы бойынша 

мемлекетке  өткен жəне мемлекет меншігіне  өтеусіз  берілген акцизделген 

тауарларды өткізуі; 
5) ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыруы: 

6) лотереяларды ұйымдастыруы жəне өткізуі; 
7)  акцизделетін тауарлардың, акциздік маркалардың бүлінуі, 



жоғалуы. 

Мыналарға  акциз салынбайды: 

1)   белгіленген  талаптарға  сай  келсе, акцизделетін  тауарлардың 

экспортына; 

2)   этил спиртін өндіруді жəне оның айналымын бақылау  жөніндегі 
уəкілетті мемлекеттік орган белгілейтін квоталар шегіндегі этил спирті: 

•   тауар өндірушіде аталған өнімді өндіру құқығына Қазақстан 

Республикасының лицензиясы бар болған жағдайда емдік жəне фармацевтік 

дəрі-дəрмек  əзірлеу үшін; 

•   мемлекеттік медицина мекемелеріне босатылса.  

Операция жасалған күн болып саналады: 

•   барлық жағдайларда акцизделетін тауарларды алушыға тиеп 

жөнелтілген немесе берілген күні; 
261 

•   тауар өндіруші өзі өндірген акцизделетін тауарларды өзінің 

құрылымдық бөлімшелер желісі арқылы өткізген жағдайда тауарларды 

құрылымдық бөлімшелерге тиеп жөнелткен  күні; 
•   акцизделетін алыс-беріс тауарларын беру кезінде аталған 

тауарларды мердігерге (ұқсатушыға) берген кұн; 

•   алыс-беріс тауарларынан акцизделетін тауарлар  əзірленген кезде 

əзірленген акцизделетін тауарларды тапсырыс берушіге немесе тапсырыс 

беруші көрсеткен тұлғаға берген күні; 
•   акцизделетін тауарларды өздерінің өндірістік қажеттеріне 

пайдаланған кезде аталған тауарларды осындай пайдалануға 

берген күні; 
•   лотерея ұйымдастырған жəне өткізген жағдайда салық органында 

лотерея билеттерін сатуға шығаруды тіркеген күні; 
•   акцизделетін өнім, акциздік маркалар бүлінген жағдайда бүлінген 

акцизделетін өнімді (акциздік маркаларды) есептен шығару туралы акт 

жасалған күн немесе оны өндірістік процесте одан əрі пайдалану туралы 

шешім қабылданған  күні; 
•  акцизделетін тауарлар, акциздік маркалар жоғалған жағдайда 

акцизделетін тауарлар, акциз алымы маркалары жоғалған  күн. 

Салық   базасы. 

Тұрлаулы акциз ставкасы белгіленген акцизделетін тауарлар бойынша 

салық базасы өндірілген, өткізілген заттай нысандағы акцизделетін тауарлар 

көлемі ретінде белгіленеді. Адвалорлық акциз ставкалары белгіленген 

акцизделетін тауарлар бойынша салық базасы өндіруші осы тауарды 

акциздер мен қосылған құн  салығын енгізбей беретін бағалар бойынша 

анықталатын өндірілген, өткізілген акцизделетін тауарлар құны ретінде 

белгіленеді. Лотереяларды ұйымдастыру жəне өткізу жөніндегі қызметті 
жүзеге асыру кезіндегі салық базасы лотереяны ұйымдастырушы салық 

органында лотерея билеттерін сатуға шығаруды тіркеген кезде  жүлде 

қорына жатқызылатын сома алып тасталған, оған акциз сомасы қосылмай 



мəлімделген түсім сомасы ретінде анықталады  жəне   шығарылым 

тіркелгеннен кейін ол өзгертілмеуге тиіс. 
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Спирттің барлық түріне əр түрлі акциз ставкалары белгілеңген 

жағдайда, салық базасы сол бір ставкамен салық салынатын операциялар 

бойынша жеке-жеке анықталады. 

Алкоголь өнімін өндірушілер базалық ставкадан төмен акцизбен сатып 

алған спиртті алкоголь өнімін өндіруден басқа мақсатқа пайдаланған кезде 

осы спирт бойынша акциз сомасы алкоголь өнімің өндірушісі болып 

табылмайтын тұлғаларға сатылатын спирттің барлық түрлері үшін 

белгіленген акциздің базалық ставкасы бойынша қайта есептеліп, бюджетке 

төленуге тиіс. Қайта есептеу мен салық төлеуді спиртті алушы жүргізеді. 
Осы ережелер емдік жэне фармацевтік дəрі-дəрмек өндіру жəне 

медициналық қызмет көрсету үшін алынған спирт мақсатқа сай 

пайдаланылмаған жағдайда да қолданылады. Осы спирт бойынша емдік жəне 

фармацевтік дəрі-дəрмек өндірушілер мен спиртті  акцизсіз алған 

мемлекеттік медициналық мекемелер  акциз  төлеушілер болып табылады. 

Төтенше оқиғалар салдарынан болған жағдайларды қоспағанда, 

өндірілген акцизделетін тауарлар бүлінген, жоғалған кезде акциз толық 

мөлшерде төленеді. 
Осы ереже одан əрі өткізу үшін сатып алынған бензин (авиациялық 

бензинді қоспағанда), дизель отыны бүлінген, жоғалган жағдайда да 

қолданылады. 

Акцизделетін тауарлардың бүлінуі дегеніміз — тауардың барлық 

немесе жекелеген сапасының нашарлауы, соның салдарынан пайдалануға 

жарамай қалуы. 

Салдары тауардың жойылуына немесе ысырап болуына əкеліп соққан 

оқиға акцизделетін тауарлардың жоғалуы деп айтылады. 

Акциздік маркалардың бүлінуі, жоғалуы. 

Акциздік маркалар жоғалған, бүлінген кезде акциз мəлімделген 

ассортимент мөлшерінде төленеді. Алкоголь өнімін танбалауға арналған 

бүлінген немесе жоғалған (оның ішінде ұрланған) акциздік маркалар 

бойынша акцизді есептеу маркада көрсетілген сауыттың (ыдыстың) көлеміне 

қолданылатын белгіленген ставка негізге алынып жүргізіледі. Маркада 

сауыттың (ыдыстың) көлемі белгіленбеген жағдайда бүлінген немесе 

жоғалған акциздік маркалар бойынша акцизді есептеу акциздік маркалар 

бүлінген, жоғалған кезеңнің алдындағы салық кезеңі ішінде өнім қүю (орау; 
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 жүргізілген сауыттың (ыдыстың) неғұрлым үлкен көлемі негізге 

алынып жүргізіледі. 
Акциздік маркалар  бүлінген, жоғалған кезде мынадай жағ- 

дайларда акциз төленбейді: 
1)   акциздік маркалар төтенше жағдайлар салдарынан бүлінсе, 

жоғалса; 

2)   бүлінген акциздік маркаларды салық органдары жоюға 



жасалған есептен шығару актісі негізінде қабылдаса. 

Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын бензин 

(авиациялық  бензинді қоспағанда) мен дизель  отынын көтерме жəне 
бөлшек саудада өткізуге жатқызу өлшемдері. 

Егер сатып алу-сату шарты бойынша сатып алушы аталған 

акцизделетін тауарларды қабылдауға жəне оларды одан  əрі өткізу үшін 

пайдалануға міндеттенсе, осы сатып алу-сату (айырбастау) 

шарты бойынша: 

1)   бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель оты- 

нын өндіруші; 
2)   бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отынын одан 

əрі өткізу мақсатында сатып алуды не олардың импортын жүзеге асырған 

салық төлеуші өнім берушілер болып табылған жағдайда, бензинді 
(авиациялық бензинді қоспағанда) жəне дизель отынын өткізу көтерме 

саудада өткізу саласына жатқызылады. 

Көтере өткізу саласына одан əрі өткізу үшін құрылымдық 

бөлімшелерге бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отынын 

тиеп жөнелту де жатқызылады. 

Бензин (авиациялық  бензинді  қоспағанда) мен дизелъ отынын бөлшек 
саудада өткізу саласына жоғарыда аталган берушілер жүзеге асыратын 

мынадай операциялары жатады: 

1) бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отынын заңды 

тұлғаларға (оның ішіңде шетелдік заңды тұлғаларға)  жəне жеке 

кəсіпкерлерге олардың  өндірістік қажеттері үшін өткізу; 

2) бензин  (авиациялық  бензинді қоспағанда)  мен  дизель 

отынын  жеке тұлғаларға өткізу; 

3) өндірілген   немесе одан əрі өткізу үшін сатып алынған  бензин 

(авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отынын   өзінің   өндірістік 

қажеттеріне пайдалану. 
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Ойын бизнесі саласындагы  қызметке салық салу. 
Ойын бизнесі (лотереяларды  қоспағанда) саласындағы  қызметті 

жүзеге  асыру   кезінде мыналар  салық  салу объектісі болып табылады: 

1)   ойын столы; 

2)   ақшалай ұтысы бар ойын автоматы; 

3)   тотализатор кассасы; 

4)   букмекер кеңселерінің кассасы.  

Лотереяларды ұйымдастыруға жəне өткізуге салық салу. 

Лотерея  ұйымдастырушысының  лотерея  билеттерін сатуға 

шығаруы — лотерея бойынша салық  салу объектісі болып табылады. 

Лотерея ұйымдастырушы өткізуге əзірлеген лотерея билеттерінің саны 

сатуға  шығару деп танылады. 

Лотерея билеттерін сатуға шығарудың əрбір шығарылымы жəне оның 

ақша түріндегі көлемі лотерея билеттерін өткізу басталғанға дейін он 



күнтізбелік күннен кешіктірілмей салық органдарында міндетті түрде 

тіркелуге тиіс. 

Лотерея билеттерін сатуға шығаруды тіркеу тəртібін уəкілетті 
мемлекеттік орган белгілейді. 

Акцизделетін тауарлар экспортын растау. 
Акцизделетін тауарларды экспортқа өткізу кезінде салық салудан 

босатудың негізділігін растау үшін салық төлеуші тіркелген орны бойынша 

салық органына алпыс жұмыс күнінің ішінде міндетті түрде мына 

құжаттарды: 

1)   экспортталатын акцизделетін тауарларды беруге шартты 

(келісімшартты); 

2)   акцизделетін тауарларды экспорт режимінде шығаруды жүзеге 

асырған кеден органының белгілері бар кедендік жүк декларациясын немесе 

оның кеден органы куəландырған көшірмесін табыс етеді. 
Акцизделетін тауарларды экспорт режимінде магистральдық құбыр 

жүйесімен не толық емес мерзімдік декларациялау рəсімін қолдана отырып 

əкеткен жағдайда кеден ресімдеуін жүргізген кеден органының белгілері 
соғылған толық кедендік жүк декларациясы экспортты куəландыру болып 

табылады; 
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3) Қазақстан Республикасының кеден шекарасындағы өткізу пунктінде 

орналасқан кеден органының белгісі соғылған тауарға ілеспе құжаттардың 

көшірмелерін табыс етеді. 
Акцизделетін тауарларды экспорт режимінде магистральдық құбыр 

жүйесімен  əкеткен жағдайда тауарға ілеспе құжаттар көшірмелерінің   

орнына   тауарларды   қабылдау-тапсыру   актісі  табыс етіледі; 
4) салық төлеушінің Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 

Қазақстан Республикасында ашылған шоттарына акцизделетін тауарлар 

өткізуден түскен нақты түсімді растайтын төлем құжаттары мен банк 

көшірмесін табыс етеді. 
Қазақстан Республикасы акцизделетін тауарлар экспортын акцизден 

босатуды көздейтін халықаралық шарттар жасасқан Тəуелсіз Мемлекеттер 

Достастығына қатысушы мемлекеттерге акцизделетін тауарлар экспорт-

талған кезде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан экспорт 

режимінде əкетілген акцизделетін тауарларды импорттаған елде ресімделген 

кедендік жүк декларациясының көшірмесі қосымша табыс етіледі. 
Акцизделетін тауарларды экспортқа өткізу расталмаған жағдайда, 

мұндай өткізуге Қазақстан Республикасының аумағында акцизделетін 

тауарларды өткізу үшін акциз салығында белгіленген тəртіппен салық 

салынуға тиіс. 

 

7.2. Акциз сомасын есептеу жəне төлеу тəртібі 
 

Акциз сомасын есептеу белгіленген акциз ставкасын салық базасына 

қолдану арқылы жүргізіледі. Ойын бизнесі бойынша акциз сомасын есептеу 



салық кезеңіне белгіленген акциз ставкасын салық салынатын объектілердің 

санына қолдану арқылы  анықталады. 

Салық кезеңінде салық салынатын объектілердің саны өзгерсе, 

енгізілген (шығьш қалған) объектіге акциз сомасы толық көлемде төленеді. 
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Салық төлеушінің белгіленген салық сомасын осында белгіленген 

шегерімдерге кемітуге кұқығы бар. 

Акцизделетін тауарларды (спирттің барлық түрін жəне газ конден-

сатымен бірге мұнайды қоспағанда) сатып алған немесе оны Қазақстан 

Республикасының кеден аумағына импорттаған кезде, егер аталған тауарлар 

бұдан əрі акцизделетін тауарлар өндіру үшін негізгі шикізат ретінде 

пайдаланылған болса, Қазақстан Республикасының аумағында төленген 

акциз сомалары шегерілуге тиіс. 

Салық кезеңінде акцизделетін тауарлар дайындауға нақты 

пайдаланылған акцизделетін шикізат көлемі негізге алынып анықталған 

акциз сомасына шегерім жасалады. 

Осы ережелер акцизделетін алыс-беріс шикізаты мен материал-

дарынан дайындалған акцизделетін тауарларды беру кезінде де, акцизделетін 

алыс-беріс шикізаты мен материалдарының меншік иесі акциздің төленгенін 

растаған жағдайда қолданылады. 

Егер осында өзгеше көзделмесе, акцизделетін тауарларға акциз: 

1)   салық кезеңінің алғашқы он күні ішінде жасалған операциялар 

бойынша айдың он үшінші күнінен; 

2)   салық кезеңінің екінші он күні ішінде жасалған операциялар 

бойынша айдың жиырма үшінші күнінен; 

3)   салық кезеңінін қалған күндерінде жасалған операциялар бойынша 

есепті айдан кейінгі айдың үшінші күнінен кешіктірілмей бюджетке 

аударылуға тиіс. 

Алыс-беріс шикізаты мен материалдарынан өндірілген акцизделетін 

тауарлар бойынша акциз тапсырыс берушіге немесе тапсырыс беруші 
көрсеткен тұлғаға өнім берілген күні төленеді. 

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген газ конденсатын 

қоса алғанда шикі мұнайды өнеркəсіптік  ұқсатуға берген кезде акциз ол 

берілген күні төленеді. 
Өз өндірісінің акциз салынуға тиісті шикізатынан акцизделетін 

тауарлар өндірген кезде осы шикізатқа акцизделетін дайьш тауарлар 

бойынша акциз төлеуге белгіленген мерзімде акциз төленеді. 
Ойын бизнесі бойынша акциз осында белгіленген тəртіппен жəне 

мерзімдерде төленеді. 
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Лотерея ұйымдастыру жəне өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырудан 

түскен акциз жүзеге асырылатын лотерея билеттерін сатуға шығару тіркелген 

күнге дейін немесе тіркелген күні төленеді. 
Акциз төлеу акциз төлеушінің тіркелген жері бойынша жүргізіледі. 
Құрылымдық  бөлімшелері бар акциз төлеушілер, егер олар: 



1)   спирт  жəне  алкоголь  өнімдері  бойынша  акцизделетін тауарларды 

өндіруді жəне оларды құюды; 

2)   бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) жəне дизель отынын 

көтерме, бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын болса, көзделген тəртіп-

пен құрылымдық бөлімшелердің орналасқан жері  бойынша акциз төлейді. 
Құрылымдық бөлімшелері бар акциз төлеушілер құрылымдық 

бөлімшелерді олардың орналасқан жері бойьшша салық органдарында тіркеу 

есебіне  қоюға  жəне  өзінің  кұрылымдық  бөлімшелерін  тіркеу есебіне 

қойғаны туралы өзі тіркелген жері бойынша салық органына хабарлауға 

міндетті. Құрылымдық бөлімше үшін төленуге тиіс акциз сомасы əр 

құрылымдық бөлімше бойынша жасалған құрылымдық бөлімше жөніндегі 
акциз есебі негізінде анықталады. Акциз есебін құрылымдық бөлімшелер 

бойынша жасаған кезде акциз салынған жəне салық кезеңі ішінде 

құрылымдық бөлімшелер жүргізген операциялар ескеріледі. Акциз 

төлеушілер  құрылымдық бөлімшелері үшін төлеуге тиіс акциз сомалары 

бойынша есепті  құрылымдық бөлімшенің тіркелген жері бойынша салық 

органына төменде белгіленген мерзімдерде табыс  етуге  міндетті. Ағымдағы 

төлемдерді қоса алғанда, құрылымдық бөлімшелер үшін акциз төлеуді акциз 

төлеуші заңды тұлға тікелей өзінің есеп шотынан төлейді немесе ол құ-

рылымдық бөлімшеге жүктеледі. 
Осы белгіленген тəртіп спирт жəне алкоголь өнімдері бойынша 

акцизделетін тауарларды өндіруді жəне оларды құюды жəне де   бензинді  
(авиациялық  бензинді  қоспағанда)  жəне   дизель отынын көтерме, бөлшек 

саудада өткізуді жүзеге асыратын болса өзі тіркелген орнынан тыс жерде 

жүзеге асыратын жеке кəсіпкер акциз төлеген жағдайда да қолданылады. 

Жеке кəсіпкер, ағымдағы төлемдерді қоса алғанда,  акциз төлеуді өзі 
қызметін жүзеге асыратын жері бойынша жүргізеді. 
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Акцизге  қатысты  күнтізбелік ай — салық  кезеңі  болып табылады. 

Əрбір салық  кезеңі аяқталған  соң, салық  кезеңінен кейінгі айдың 15-

інен кешіктірмей, салық  төлеуші  өзі тіркелген жері бойынша салық 
органдарына акциз жөніндегі  декларация табыс етуге міндетті. 

Құрылымдық  бөлімшелері  бар  акциз  төлеушілер  декларациямен бір 

мезгілде құрылымдық бөлімшелер үшін акциз бойынша есепті табыс етеді. 
Декларация мен құрылымдық бөлімшелер ушін акциз бойынша есеп-

қисаптар салық органына салық кезеңінен кейінгі айдың 15-інен 

кешіктірілмей табыс етіледі. 
Акцизделетін тауарлардың импортына салық  салу. 
Импортталатын акцизделетін тауарлардың салык базасы. 

Тұрлаулы акциз ставкалары белгіленген акцизделетін тауарларды 

Қазақстан Республикасының кеден аумағына импорттау кезінде салық 

базасы импортталатын акцизделетін тауарлардың заттай түрдегі көлемі 
ретінде белгіленеді. Адвалорлық акциз ставкалары белгіленген акцизделетін 

тауарларды импорттау кезінде салық салынатын база импортталатын 



акцизделетін тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден зандарына 

сəйкес айқындалатын кедендік құны ретінде анықталады. 

Импортталатын акцизделетін тауарларға акциз төлеу мерзімдері. 
Импортталатын тауарларға акциздер, төменде көзделген жағдайларды 

қоспағанда, Қазақстан Республикасының кеден зандарында кеден төлемдерін 

төлеу үшін белгіленген күні төленеді. Таңбалануға тиісті импортталатын 

акцизделетін тауарларға акциздік маркаларды алған кұнге дейін немесе алған 

күні акциз төленеді.Акцизделетін тауарларды іс жүзінде импорттауды жүзеге 

асыру кезінде акциз сомасы нақтылануға тиіс. 

Акцизден босатылган акцизделетін тауарлардың импорты. 

Жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен 

нормалар бойынша импорттайтын акцизделетін тауарларына акциз 

төленбейді. 
Төмендегі тізіп көрсетілген  ишпортталатын тауарлар акциз 

төлеуден босатылады: 
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1)   жол бойы бағытында жəне аралық аялдама пункттерінде 

халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын көлік құралдарын пайдалану 

үшін қажетті, сондай-ақ аварияны (сынып калуды) жою үшін шет елден 

сатып алынған акцизделетін тауарлар; 

2)   Қазақстан  Республикасының  кеден   шекарасы   арқылы өткізгенге 

дейін бүлінуі салдарынан бұйым жəне материал ретінде пайдалануға 

жарамсыз болып  қалған тауарлар; 

3)   шетелдік дипломатиялық жəне оларға теңестірілген өкілдіктердің 

ресми пайдалануы үшін, сондай-ақ осы өкілдіктердің дипломатиялық  жəне  

əкімшілік-техникалық  қызметкерлерінің, олармен бірге тұратын отбасы 

мүшелерін қоса алғанда, жеке пайдалануы   үшін   əкелінген   жəне   

Қазақстан   Республикасы қатысушысы больш табылатын халықаралық 

шарттарға сəйкес акцизден босатылатын тауарлар; 

4) Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы  өткізілетін, 

"Еркін айналыс үшін  тауарлар шығару'" режимін  қоспағанда, Қазақстан 

Республикасынын кеден заңдарымен белгіленген кеден режимі шеңберінде 

акцизден босатылатын тауарлар; 

5) сыйымдылығы 0,1 литрден аспайтын тұтынушы ыдысына кұйылған 

жəне Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес тіркелген, құрамында 

спирті бар медициналық мақсаттағы өнім (бальзамдардан басқа). 

 

7.3.  Экспортталатын  шикі мұнайға, газ 
конденсатына салынатын рента салығы 

 

Өнімді бөлу туралы келісімшарттар жасасқан жер қойнауын 

пайдаланушыларды қоспағанда, шикі  мұнайды, газ конденсатын экспортқа 

өткізетін жеке жəне заңды тұлғалар экспортталатын шикі  мұнайға,  газ  

конденсатына  салынатын рента  салығын  төлейді. 



Экспортталатын  шикі мұнайға, газ конденсатына рента салығының 

салу объектісі болып  экспортқа  өткізілетін шикі  мұнайдың, газ 
конденсатының  көлемі табылады. 
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Есептеу тəртібі. 
Экспортка  нақты  өткізілетін  шикі  мұнайдың, газ  конденсатының 

көлемі салық төлеушінің оларды тасымалдауға жұмсаған шығыстарын 

шегере отырып, шикі мұнайдың, газ конденсатының сапасына төмендетілген 

баға (үстеме баға) ескерілген нарықтық бағасын негізге алып есептелген 

экспортталатын шикі мұнайдың, газ конденсатының құны экспортталатын 

шикі мұнайға, газ конденсатына рента салығын есептеу базасы болып 

табылады. 

Өткізілетін шикі мұнайдың, газ конденсатының  нарықтық бағасын 

айқындау тəртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі  бекітеді. 
Егер салық төлеушінің  шикі мұнайының, газ конденсатының сапа 

көрсеткіштері  магистральдық құбыр жолы арқылы тасымалданатын шикі 
мұнай, газ конденсаты қоспалары көрсеткіштерінен төмен болса, шикі мұнай, 

газ конденсаты сапасына төмендетілген баға   ұсынылады. Егер салық 

төлеушінің  шикі мұнайының, газ конденсатының  сапа көрсеткіштері маги-

стральдық  құбыр жолы арқылы тасымалданатын  шикі  мұнай, газ кон-

денсаты қоспалары көрсеткіштерінен жоғары болса, шикі мұнай сапасына 

үстеме баға ұсынылады. 

Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына  рента салығының 

ставкалары 7.3-кестеде көрсетілген. 

 

7.3. Эспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына рента  

               салығынын ставкаларының мөлшерлері 
 

Нарықтық бағасы Ставкасы 

1 2 

бір баррель үшін 19 АҚШ долларынан  кем 0 пайыз 

бір баррель үшін 19-дан 20 АҚШ  долларына дейін 1 пайыз 

бір баррель үшін 20-дан 21 АҚШ  долларына дейін 4 пайыз 

бір баррель үшін 21-ден 22 АҚШ  долларына дейін 7 пайыз 

бір баррель үшін 22-ден 23 АҚШ  долларына дейін 10 пайыз  

бір баррель үшін 23-тен 24 АҚШ  долларына дейін 12 пайыз 

бір баррель үшін 24-тен 25 АҚШ  долларына дейін 14 пайыз 

бір баррель үшін 25-тен 26 АҚШ  долларына дейін 16 пайыз 

бір баррель үшін 26-дан 27 АҚШ  долларына дейін 17 пайыз 

бір баррель үшін 27-ден 28 АҚШ  долларына дейін 19 пайыз 

бір баррель үпііи 28-ден 29 АҚІП  долларына дейін 21 пайыз 

бір баррель үшін 29-цан 30 АҚШ  долларына дейін 22 пайыз 

бір баррель үшш 30-дан 31 АҚШ  долларына дейін 23 пайыз 

бір баррель үшш 31-ден 32 АҚШ  долларына  дейін 25 пайыз 



бір баррель үшін 32-ден 34 АҚШ  долларына дейін 26 пайыз 

бір баррель үшін 34-тен 36 АКШ  долларына дейін 28 пайыз 

бір баррель үшін 36-дан 37 АҚШ долларына дейін 29 пайыз 

бір баррель үшін 37-ден 38 АҚШ долларына дейін 30 пайыз 

бір баррель үшін 38-ден 40 АҚШ долларына дейін 31 пайыз 

бір баррель үшін 40  АҚШ долларынан   астам 33 пайыз 

 

Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына рента салығын төлеу 

бойынша  салық  кезеңі күнтізбелік ай болып табылады. 

Салық  төлеуші бюджетке салықтың  есептелген сомасын салық 

 кезеңінен кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей төлеуге міндетті. 
Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына рента салығы 

бойынша декларация тіркеу орны бойынша салык органына салық кезеңінен 

кейінгі айдын 15-інен кешіктірілмей беріледі. 
 

Тапсырмалар 

1-есеп. "Айымжан ж2не компания" ЖШС-і 2005 жылдың 

қараша айында келесі тауарлар өткізді: 
•   бензин - 20 тонна 

•   дизель отыны — 10 тонна 

•   арақ — 20 жəшік 

•   шарап - 15 жəшік 

Егер бензин бойынша ағымдағы төлемдер 10,0 мың  теңге, дизель 

отыны 1,5 мың теңге болса, төленуге тиіс акциздердің  жалпы сомасын 

табыңдар. 

2-есеп. Кəсіпорын 10 тонна бензин, 7 тонна дизель отының, 120,0 мың 

дана сыра өнімдерін, 100,0 мың дана темекі бұйымдарын 
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сатты. Сыра өнімдері 40,0 мың теңге, бензин бойынша 25,0 мың теңге. 

Төленуге тиіс акциз сомасын есептендер. 

3-есеп. Казиноның  табысы 500,0 мың теңге болды. Шығындары 170 

мың теңгені құрады. Ойын бизнесінен алынатын акциз мөлшерін есептеңдер. 

 

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ: 

 

1     Акциздердің  пайда  болу  тарихы, экономикалық  мəні жəне маз-
мұны. 

2.     Еркін сауда бағаның  құрылымы, оны есептеу тəртібі. 
3.    Акцизді  қолдану.                        
4.    Акцизді төлеушілер. 

5.    Акцизделетін тауарлар 

6.    Акцизделетін қызмет түрлері. 
7.    Акциз  ставкалары. 



8.     Отандық  өндірілген тауарларға  жəне импортталған тауарларға  

салынатын адвалорлық  жəне тұрақты  акциз ставкалары. 

9.     Қазақстан Республикасында өндірілетін, өткізілетін акцизде-
летін тауарларға  салық  салу. 

10.  Акцизделетін тауарларды акциздік алым маркалау  тəртібі. 
11.   Акциздік алым маркалаүға  жататын тауарлардың тізбегі. 
12.   Ойын бизнесі саласындағы  қызметке салық салу. 
13.   Лотереяларды ұйымдастыруға  жəне  өткізуге  салық  салу. 
14.  Акцизделетін тауарлар экспорты. 

15.   Төлеуге жататын  акциз  сомасын азайту  тəртібі. 
16.   Отандық   өндірілген тауарлар бойынша жəне акцизделетін 

қызмет түрлерінің  акциздерін  есептеу жəне төлеу тəртібі. 
17.   Салық   төлеушілермен  құрылымдық  бөлімшелер үшін  төленетін 

акциздерді есептеу жəне төлеу тəртібі. 
18.   Салык, кезеңі. 
19.   Салық декларациясы. 

20.  Акцизделетін тауарлардың импортына салық салу. 
21.   Импортталатын акцизделетін тауарлардың  салық  базасы. 

22.   Салық   төлеуден босату. 
23.   Импортталатын акцизделетін тауарлардың акцизін есептеу 

жəне төлеу тəртібі. 
 

 

ІҮ  БӨЛІМ.  ЖЕР  ҚОЙНАУЫН  ПАЙДАЛАНУ- 

                ШЫЛАРҒА  САЛЫҚ  САЛУ 
 

 

 

8-тарау. 

ЖЕР ҚОЙНАУЫН 

ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ 

САЛЫҚТАРЫ  МЕН АРНАУЛЫ 

ТӨЛЕМДЕРІ 
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8.1. Жер  қойнауын  пайдаланушыларға 

      салық салудың тəртібі 
 

Бұл  тарауда  мұнай операцияларын жəне өндірумен байланысы жоқ 

жер  асты құрылыстарын салу мен пайдалану жөніндегі  жұмыстарды қоса 

алғанда, жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды  жүргізу 

жөніндегі қызметке салық салудың ерекшеліктері баяндалады. 

Жер қойнауын пайдаланушылар — Қазақстан Республикасының 

аумағында, мұнай операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану 



жөніндегі операцияларды Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес 

жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлға. 

Жер қойнауын пайдаланушылар мынадай салықтары мен арнайы 

төлемдерді төлейді: 
1) үстеме пайда салығын; 

2) жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдерін: 

а) бонустар (қол қойылатын жəне коммерциялық табу); 

3) роялтиді; 
б) өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі; 
в) қызметін өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша жүзеге асыратын  

жер  қойнауын  пайдаланушының  қосымша  төлемін есептеу мен төлеу 

тəртібі белгіленеді. 
Пайдалы қазбалар өндіруді  жер қойнауын пайдалануға келісімшарт 

жасалғанға дейін жүзеге асыратын жер қойнауын 
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пайдаланушылар жер қойнауын пайдаланғаны үшін республикалык 

бюджеттің кірісіне Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін 

мөлшерде роялти түрінде аударымдар жасайды. 

Жер қойнауын пайдалану  бойынша операцияларды жүргізу жөніндегі 
қызметке салық  салу. 

Өнімді бөлу  туралы келісімшартта белгіленетін салық салу шарттары 

келісімшартқа қол қойылған күні қолданылатын жеке жəне заңды 

тұлғалардың салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
төлеуін реттейтін Қазақстан Республикасының салық  зандарының 

ережелеріне сəйкес болады. 

Салық сараптамасы жүргізілген күн мен өнімді бөлу туралы келісім-

шартқа қол қойылған күн аралығындағы кезенде Қазақстан Республика-

сының салық заңдары  өзгерген жағдайда қайтадан сараптама жүргізіле 

отырып, салық режимі осы өзгерістерге сəйкес келтіріледі. 
Өнімді бөлу туралы бір келісімшарт бойынша жер қойнауын 

пайдалануды бірнеше салық төлеуші жүзеге асыратын жағдайда 

келісімшартта белгіленген салық режимі олардың барлығы үшін ортақ болып 

табылады. 

Бұл кезде. 

1)  осындай келісімшарт аясында жүзеге асырылатын қызмет бойынша 

салық төлеушілер салық салу мақсатында бірыңғай шоғырландырылған есеп 

жүргізуге жəне  келісімшартта белгіленген барлық салық пен төлемдерді 
төлеуге міндетті; 

2) бір келісімшарт бойынша қызметті жүзеге асыратын резидент емес 

жер қойнауын пайдаланушыларға келісімшартта белгіленген салықтар 

бойынша  резидент емес занды тұлғалардың  табыстарына салық салу 

тəртібіне сəйкес салық салынады. 

Жер қойнауын пайдаланушы келісімшарт аясында жүзеге асырылатын 

қызмет бойынша салық міндеттемелерін есептеу жəне осы келісімшарт 



аясынан тыс қызмет бойынша салық міндеттемелерін есептеу үшін бөлек 

есеп жүргізуге міндетті. 
Осы ереже кең таралған пайдалы қазбалар өндіру жəне жер асты 

суларын өндіру жөніндегі келісімшарттарға қолданылмайды.  
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Жер қойнауын пайдаланушыларға  салық  салу екі үлгіге бөлінеді: 
1)  бірінші үлгі - өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының 

үлесін қоспағанда, жер қойнауын  пайдаланушының  Салық кодексінде 

көзделген салық пен басқа да міндетті төлемдерді  төлеуін көздейді; 
2)  екінші үлгі — жер қойнауын пайдаланушының өнімді бөлу бойынша 

Қазақстан Республикасының үлесін төлеуін (беруін), сондай-ақ Салық 

кодексінде көзделген салық пен басқа да міндетті төлемдердің барлық 

түрлерін төлеуін көздейді, оларға: 

•   экспортталатын шикі мұнайға салынатын рента салығы; 

•   газ конденсатын қоса алғанда, шикі мұнайға салынатын акциз; 

•   үстеме пайда салығы; 

•   жер салығы; 

•   мүлік салығы қосылмайды. 

Келісімшарт шеңберінде жузеге асырылатын қызмет бойынша салық 

міндеттемелерін  орындау  жер  қойнауын  пайдаланушыны осындай 

міндеттемелердің пайда болған күні қолданылып жүрген салық заңдарына 

сəйкес, келісімшарт шеңберінен тыс қызметті жүзеге асырғаны үшін Салық 

кодексінде көзделген салық міндеттемелерін орындаудан босатпайды. 

Өнімді бөлу туралы келісімшарттарда белгіленген салық салу 

шарттары тараптардың келісімі бойынша салық зандарының өзгеруіне 

байланысты түзетілуі мүмкін. 

Салық заңдарындағы өзгерістер нəтижесінде жер қойнауын 

пайдаланушыға салық салу шарттары жақсарған жағдайда, өнімді бөлу 

туралы келісімшарттарда Қазақстан Республикасының экономикалық 

мүдделерін қалпына келтіру мақсатында салық  салу шарттарына түзету 

жасалады. 

Өнімді бөлу туралы келісімшартта көзделген салық жəне бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдердің жекелеген түрлерінің күші 
жойылған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы осында айқындалған 

тəртіппен келісімшартқа тиісті өзгерістер енгізілгенге дейін келісімшартта 

белгіленген тəртіппен жəне мөлшерде оларды бюджетке төлеуді жалғастыра 

береді. 
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Салық  сараптамасы — құзыретті орган жасаған өнімді бөлу туралы 

келісімшарт жобасына, оған толықтырулар мен өзгерістерге талдау жасау 

мен баға беруді қамтитын, салық салу шарттарын анықтау, оның  ішінде 

Қазақстан Республикасының заңдарына  сəйкес жер қойнауын 

пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен салығын белгілеу мақсатында 

өткізілетін міндетті сараптама. 



Жер қойнауын пайдалану жөніндегі барлық келісім-шарттарға қол 

қойылғанға дейін олар Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін 

тəртіппен  жəне мерзімдерде міндетті салық сараптамасынан өткізіледі. Осы 

ереже бұрын жасалған келісімшарттарға еңгізілетін өзгерістер мен 

толықтыруларға да қолданылады. 

Салық сараптамасының  нəтижелері бойынша белгілеңгең  салық салу 

шарттары өнімді бөлу туралы келісімшарттың  түпкілікті  мəтініне міндетті 
түрде ешбір өзгертулер мен түзетулерсіз енгізіледі. 
 

8.2. Бонус жəне оның түрлері 
 

Бонустар  жер  қойнауын  пайдаланушының  тіркелген төлемдері 
болып табылады. 

Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалануды жүргізудің 

жеке жағдайларын негізге ала отырып, бонустардың мынадай түрлерін 

төлейді: 
1) қол  қойылатын; 

2) коммерциялық табу бонусы.  

/. Қол қойылатын бонус 
Қол қойылатын бонус жер  қойнауын  пайдаланушының  келісімшарт 

жасалатын аумақта жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге 

асыру құқығы үшін біржолғы тіркелген төлемі  болып табылады. 

Қол қойылатын бонустың бастапқы мөлшерлерін пайдалы қазбалар 

көлемі мен кен орнының экономикалық құндылығы ескерілген есеп негізінде  

Қазақстан Республикасының Үкіметі 
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белгілейді. Қол қойылатын бонустың түпкілікті мөлшерін жер қойнауын 

пайдалануға құқық алуга өткізілген инвестициялык бағдарламалар 

конкурсының  нəтижелері бойынша комиссия белгілейді жəне ол жер 

қойнауын пайдалану үшін берілетін  кен орындарының (келісімшарт 

аумақтардың) экономикалық құндылығы есепке алынып, келісімшартта 

бекітіледі, бірақ бастапқы мөлшерлерден төмен болмауы керек. Қол 

қойылатын бонус келісімшарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік отыз 

күннен кешіктірілмей бюджетке төленеді. Жер қойнауын пайдаланушы қол 

қойылатын бонус бойынша декларацияны тіркелген жері бойынша салық 

органына төлеу мерзімі басталған айдан кейінгі айдың 15-іне дейін табыс 

етеді.  
//. Коммерциялық  табу  бонусы. 

Коммерциялық табу — келісімшарт аумағы шегінде ашылған, өндіру 

үшін экономикалық жағынан тиімді пайдалы қазбалардың белгілі бір түрінің 

қорлары. 

Коммерциялық табу бонусы келісімшарт аумағындағы əрбір 

коммерциялық табу үшін, оның ішінде кен орындарына қосымша барлау 

жұргізу барысында, бастапқы анықталған алынатын корды арттыруға 

жеткізетін пайдалы қазбалардың табылғаны үшін төленеді. Пайдалы 



қазбалардың кен орындарына оларды кейіннен өндіруді көздемейтін барлау 

жүргізуге жасалған келісімшарттар бойынша коммерциялық табу бонусы 

төленбейді. 
Коммерциялық  табу   бонусының мөлшері - салық салу объектісі, 

есептеу базасы мен ставка негізге алына отырып белгіленеді. Коммерциялық 
табу  бонусының мөлшерін есептеу үшін: 

1) кен орнынан алынатын пайдалы қазбалар қорының уəкілетті 
мемлекеттік орган бекіткен осы мақсаттағы көлемі — салық салу объектісі 
болып табылады; 

2) алынатын пайдалы қазбалар қорының бекітілген көлемінің құны 

төлемді есептеу базасы болып табылады. Алынатын қордың құны осы 

пайдалы қазбаның төлем жүзеге асырылған  күнгі Халықаралық   (Лондон)   

биржада  белгіленген   биржалық   баға бойынша есептеледі. Пайдалы 

қазбаларға биржалық баға белгілебеген жағдайда шығарылатын қордың құны 

құзіретті орган бекіт- 
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кен жұмыс бағдарламасында көрсетілген өндіруге жұмсалатын жоспарлы 

шығындардың жоспарлы рентабельділік мөлшеріне түзетілген сомасынан 

айқындалады; 

3) коммерциялық табу бонусы есептеу базасының 0,1 пайызы 

ставкасы бойынша бөлінеді. 
Коммерциялық табу бонусын уəкілеттік берілген мемлекеттік орган кен 

орнындағы пайдалы қазбалар қорының шығарылатын көлемін бекіткен 

күннен бастап 90 күннен кешіктірілмей төленеді. 
Коммерциялық табу бонусы жөніндегі декларацияны жер қойнауын 

пайдаланушы тіркелген жері бойынша салық органына төлеу мерзімі 
басталған айдан кейінгі айдың 15-іне дейін табыс етеді. 

 

 8.3. Роялти жəне оны есептеу тəртібі 
 

Жер қойнауын пайдаланушы роялтиді Қазақстан Республикасының 

аумағында  өндірілетін  пайдалы  қазбалардың  əртүрі  бойынша, оның сатып 

алушыларға өткізілгеніне (тиеп жөнелтілгеніне) немесе өз қажетіне 

пайдаланылғанына қарамастан, жеке төлейді. 
Жер қойнауын пайдалану барлаумен жəне өндірумен байланысы жоқ 

жер асты құрылыстарын салу жəне пайдалану жолымен жүзеге асырылатын 

кезде жер қойнауын пайдаланушы роялтиді жер асты құрылыстарын салу 

кезінде жер қойнауынан алынатын пайдалы қазбалардың көлемі үшін, 

сондай-ақ мұндай құрылыстардың  жер қойнауында алатын көлемі үшін 

төлейді. 
Жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшартта белгіленген 

роялти, төменде көзделген жағдайларды қоспағанда, ақшалай нысанда 

төленеді. 
Келісімшарт бойынша қызметті жүзеге асыру барысында роялтиді 

ақшалай төлеу нысаны Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен 



құзыретті органмен қосымша келісімде белгіленген тəртіппен заттай 

нысанмен ауыстырылуы мүмкін. 
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Техногендік минералды құралымдардан пайдалы қазбалар алуды қоса 

алғанда, пайдалы қазбалар өндіруді жүзеге асыратын жер қойнауын 

пайдаланушылар, есепті кезеңде олардың өткізілген-өткізілмегеніне 

қарамастан, сондай-ақ барлаумен жəне өндірумен байланысы жоқ жер асты 

құрылыстарын салуға жəне пайдалануға жер қойнауын пайдалану құқығы 

бар тұлғалар роялти төлеушілер болып табылады. 

Роялтиді төлеу тəртібі. 
Роялти мөлшері салық салу объектісі, есептеу базасы мен ставка 

негізге алына отырып айқындалады. 

Пайдалы қазбалардың өндіріліп алынған көлемі немесе нақты 

өндірілген пайдалы қазбалардан алынған алғашқы тауарлы өнімнің көлемі 
салық  салу объектісі  болып табылады. Мыналар: 

1) пайдалы қазбалардың өзі: 
•   мұнай, табиғи газ жəне газ конденсаты; 

•   көмір жəне жанғыш тақтатастар; 

•   тауарлы кендер; 

•   жер асты сулары, оның ішінде бастапқы өндеуден өткен су- 

лар; 

•   слюда, керіш, құрылыс материалдары өндірісіне арналған 

шикізат; 

•   металлургияға арналған кен емес шикізат; 

2) қымбат бағалы металдар, құмда, кенде, кониентратта болатын 

металдар; 

3) қара, тұсті, сирек кездесетін жəне радиоактивті металдардың, кен-

химия шикізатының концентраттары; 

4)  қымбат бағалы тастар, бастапқы өндеуден өткен жарқырауық тас 

жəне пьезооптикалық шикізат; 

5)  басқа пайдалы қазбалар бойынша — бастапқы өндеуден өткен 

минералдық шикізат алғашқы тауарлы өнім болуы мүмкін. 

Жер қойнауын пайдалану барлаумен жəне өндірумен байланысы жоқ 

жер асты құрылыстарын салу жəне пайдалану жолымен жүзеге асырылатын 

кезде жер асты құрылыстарын салу кезінде жер қойнауынан алынатын 

пайдалы қазбалардың көлемі, сондай- 
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 ақ мұндай  құрылыстардың жер қойнауында алатын көлемі  салық  салу 
объектісі болып табылады. 

Айқындалатын пайдалы қазбалардың құны роялтиді есептеу 

үшін салық базасы болып алады. 

Барлаумен жəне өндірумен байланысы жоқ жер асты кұрылыстарын 

салу жəне пайдалану кезінде жоғарыда көрсетілген базадан басқа, мұндай 

құрылыстардың жер қойнауында алатын көлемі роялти есептеу үшін салық 

базасы болып табылады. 



Кең таралған пайдалы қазбалар мен жер асты сулары бойын-ша - 

роялтиді қоспағанда, пайдалы қазбалардың барлық түрлері бойынша роялти: 

1) газ конденсатын қоса алғанда, мұнай бойынша - қызметтің 

күнтізбелік əрбір жылы үшін, газ конденсатын қоса алғанда, мұнайдың 

жинақталған өндірілімінің көлеміне байланысты айқындалған пайыз ретінде 

жылжымалы шкала бойынша жəне мынадай: 

•   500 000 тоннаға дейін - 2 пайыз; 

•   500 000-нан 1 000 000 тоннаға дейін - 2,5 пайыз; 

•   1 000 000-нан 1 500 000 тоннаға дейін - 3 пайыз; 

•   1 500 000-нан 2 000 000 тоннаға дейін- 3,5 пайыз; 

•   2 000 000-нан 2 500 000 тоннаға дейін - 4 пайыз; 

•   2 500 000-нан 3 500 000 тоннаға дейін - 4,5 пайыз; 

•   3 500 000-нан 4 500 000 тоннаға дейін - 5 пайыз; 

•   4 500 000-нан 5 000 000 тоннаға дейін - 5,5 пайыз; 

•   5 000 000 тоннадан жоғары - 6 процент ставка бойынша 

төленеді. 
Егер газ тəріздес көмірсутектерді сұйық көмірсутектермен бірге жер 

бетіне шығару кезделген жағдайда, роялтиді есептеу мақсатында осындай газ 

тəріздес көмірсутектер мынадай арақатынас арқылы мұнайға ауыстырылады: 

газ тəріздес көмірсутектердің 1 мыңтекше метрі мұнайдың 0,857 тоннасына 

сəйкес келеді; 
2) алтынды, күмісті, платинаны, басқа да қымбат бағалы металдар мен 

қымбат бағалы тастарды қоса алғанда, қатты пайдалы қазбалар бойынша - 

Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын ставкалар бойынша 

төленеді. 
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Осында белгіленген роялти ставкалары жүргізілетін өндіру түріне 

қарамастан, пайдалы қазбалардың барлық түріне қолданылады. 

Жер қойнауына кері айдалатын газ тəріздес көмірсутектер 

бойынша роялти төленбейді. 
Пайдалы қазбалардың құнын айқындау  тəртібі. 
Роялтиді есептеу мақсатында, алтынды, күмісті жəне платинаны 

қоспағанда, өндірілген мұнайдың, жер асты сулары мен пайдалы 

қазбалардың құны өндірілген пайдалы қазбалардан алынған алғашқы 

тауарлы өнімнің салық кезеңіндегі орташа өлшемді өткізу бағасы негізге 

алына отырып, жанама салыктар мен оларды сату (тиеп жөнелту) пунктіне 

дейін тасымалдауға кеткен іс жүзіндегі шығыстар сомасы есепке алынбай 

айқындалады. 

Жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде өндірген алтынның, 

күмістің жəне платинаның құны Халықаралық (Лондон) биржада салық 

кезеңі ішінде қалыптасқан осы металдардың орташа кұны негізге алына 

отырып есептеледі. 
Алғашқы тауарлы өнім сатылмаған жағдайда, алтынды, күмісті, 

платинаны жəне кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, өндірілген 

мұнайдың, жер асты сулары мен пайдалы қазбалардың құны осындай сату 



орын алған соңғы салық кезеңіндегі алғашқы тауарлы өнімінің орташа 

өлшемді өткізу бағасы негізге алына отырып айқындалады. 

Алғашқы тауарлы өнім мүлде сатылмаған кезде алтынды, күмісті, 
платинаны жəне кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, өндірілген 

мұнайдың, жер асты сулары мен пайдалы қазбалардың құны мұнайды, жер 

асты суларын өндіруге жəне көрсетілген пайдалы қазбаларды өндіруге салық 

кезеңінде іс жүзінде қалыптасқан шығындар негізге алына отырып 

айқындалады. 

Келесі сату жағдайында жер қойнауын пайдаланушы алғашқы тауарлар 

өнімнің іс жүзінде сатылған бағасын негізге ала отырып, алғашқы сату орын 

алған салық кезеңінде есептелген роялти сомаларына түзету жүргізуге 

міндетті. 
Кең таралған пайдалы қазбалардан алынған алғашқы тауарлы өнім 

сатылмаған кезде немесе оларды толығымен өз қажеттері 
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 үшін пайдаланған жағдайда, кең таралған пайдалы қазбалардың кұны жер 

қойнауын пайдаланушының салық кезеңінде іс жүзінде қалыптасқан 

рентабельділік нормасына  ұлғайтылған, өндіру мен бастапқы өндеуде іс 

жүзінде қалыптасқан шығындар сомасы негізге алына отырып айқындалады. 

Газ тəріздес комірсутектерін одан əрі өндеу үшін  өтеусіз берген 

жағдайда, осындай көмірсутектерінің  кұны Қазақстан Республикасының 

Үкіметі айқындайтын тəртіппен салық кезеңінде іс жүзінде қалыптасқан 

ренгабельділік нормасына ұлғайтылған, оларды  өндіру мен бастапқы 

өндеуге іс жүзінде қалыптасқан шығындар негізге   алына   отырып   

айқындалады.   Бұл  ретте,   газ  тəріздес көмірсутектері бойынша роялти 

ставкаларын айқындау үшін газ тəріздес көмірсутектердің 1 мың текше метрі 
мұнайдың 0,857 тоннасына сəйкес келетін ауыспалы коэффициент 

пайдаланылады. 

Жер асты суларын шығарылатын өнімдердің  жəне көрсетілетін 

қызметтердің негізгі компоненті ретінде пайдаланған жағдайда, өндірілетін 

жер асты суларының құны салық кезеңінде іс жүзінде қалыптаскан 

рентабельділік нормасына ұлғайтылған, оларды өндіру мен бастапқы өндеуде 

іс жұзінде қалыптасқан шығындар негізге алына отырып айқындалады. 

Кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты сулары бойынша роялтиді 
жер қойнауын пайдаланушылар, оның ішінде пайдалы қазбалардың басқа 

түрлерін өндіруге жасалған келісімшарттар бойынша қызметті жұзеге 

асыратындар мынадай тіркелген ставкалар бойынша төлейді: 
 

8.1. Кең таралған пайдалы қазбалар мен жер асты 

          сулары бойынша роялтидін ставкалары 
 

 

 

 

Р/с                     Пайдалы  қазбаның  атауы    Роялти  



ставкасы, % 

1                                    2         3 

1 Металлургияға  арналған  руда емес шикізат         1  

2 Қалыпқа  салынатын  құм, глиноземді  жыныс (дала-

лық  шпат, пегматит), əк, доломит, əк-доломит 

жыныстары 

 

        1 

3 Тамақ  өнеркəсібіне арналган  əк         1 

4 Басқа руда емес шикізат         3,5 

5 Отка берік саз балшықтар, каолин, вермикулит         3,5 

6 Ас тұзы         3,5 

7 Жергілікгі құрылыс материалдары         4,5 

8 Ауа кіретін кеуек жыныстар, кұрамында суы бар ауа 

кіретін шынылар мен шыны тектес жыныстар (пер-

лит, обсидиан), малта тас пен қиыршық тас, қиыр-

шық ас-кұм коспасы, гипс, гипстік тас, ангидрит, га-

жа, саз балшық жəне саз балшықты жыныстар (баяу 

балқитын жəне тез балқитын саз балшық, құмды саз 

балшық, аргиллиттер,алевролиттер, сазбалшыкты 

тақтатастар), бор, мергель мергельді-борлы жыныс-

тар, кремнийлі жыныстар (трепел, опока, диатомит, 

кварцты-далалық шпаты жыныстар, шой тас,шөгінді, 
атқылаудан кейінгі жəне метаморфозалык жыныстар 

(гранит, базальт, диабаз, мəрмəр), калыпқа салына-

тыннан баска кұм (құрылыстық, кварцты, кварцты-

далалық шпатты), құм тас, табиғи пигменттер, 

ұлутас. 

 

 

 

 

 

 

        4,5 

9 Жерасты сулары        10 

 

Жер қойнауын пайдаланушы кең таралған пайдалы  қазбалар мен 

жерасты сулары бойынша роялтиді, төменде көзделген жағдайларды 

қоспағанда, олардың тұтынушыларға сатылғанына немесе өз қажеттеріне 

пайдаланылғанына қарамастан төлейді. 
Роялтиді: 
1)   жеке тұлғалар өзінің жеке меншік құқығындағы жер учаскелерінде 

өндіретін жерасты сулары бойынша, осы сулар сыртқа сатылмайтын жəне 

кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде өндіріс пен технологиялық 

қажеттерге жұмсалмаған  жағдайда; 

2)   жерасты суларын өзінің шаруашылық қажеттері үшін өндіруді 
жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер; 

3)   жер қойнауын пайдаланушылар ілеспе өндірілген жерасты суларын 

жер қабатының қысымын қалпында ұстау үшін кері айдағанда төлемейді. 
Пайдалы қазбалардың барлық түрлері бойынша роялти салық кезеңінен 

кейінгі айдың 15-інен кешіктірілмей төленеді. 
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 Төменде көзделген жағдайларды қоспағанда, күнтізбелік ай роялти 

төлеу жөніндегі салық  кезеңі болып табылады. 

Егер алдыңғы тоқсандағы роялти бойынша орташа айлық төлемдер 

1000 айлық есептік көрсеткіштен кем болса, онда салық  кезеңі тоқсан болып 

табылады. 

Жер қойнауын пайдаланушы роялти жөніндегі декларацияны тіркелген 

жеріндегі  салық органына салық кезеңінен кейінгі  айдың  10-ынан кешік-

тірмей табыс етеді. 
 

8.4.  Үстеме  пайда  салығы 

 

Өнімді бөлу туралы келісімшарттар, кең таралған пайдалы қазбалар 

мен жерасты суларын өндіруге, сондай-ақ  барлау мен өндіруге байланысты 

емес жерасты  құрылыстарын  салуға  жəне пайдалануға  жасалған 

келісімшарттар  бойынша қызметті жүзеге асыратындарды қоспағанда, 

жер  қойнауын пайдаланушылар осы келісімшарттар пайдалы қазбалардың 

басқа  түрлерін өндіруді көздемеген жағдайда, үстеме  пайдаға  салық 
төлеушілер  бола алады. 

Жер  қойнауын  пайдаланушының  жинақталған табыстардың 

жинақталған шығыстарға қатынасы 1,2-ден жоғары болған салық кезеңіндегі 
əрбір жекелеген келісімшарт бойынша таза табысының бір бөлігі үстеме 
табысқа  салық  салу  объектісі болып табылады. 

Жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңіндегі  əрбір жекелеген 

келісімшарт бойынша таза табысының салық кезеңінің аяғына шегерімдер 

сомасының 20 пайызынан асатын бөлігі салық  базасы болып саналады. 

Осында таза табыс салық салынатын табыс жəне корпорациялық 

табыс салығы, сондай-ақ резидент еместің тұрақты мекемесінің таза 

табысына салынатын салық арасындағы айырма ретінде айқындалады. 
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Салық базасы Қазақстандық кадрларды оқытуға іс жүзінде жұмсалған 

шығындардың  жəне тіркелген  активтер  өсімінің  сомасына түзетіледі, бірақ 

ол  салық базасының  он пайызынан аспайды. 

Салықты есептеу тəртібі. 
Салық кезеңі ішінде үстеме пайда салығын есептеу айқындалған салық 

базасына 8.2-кестеде белгіленген ставканы түзетулер ескеріле отырып 

қолдану арқылы жүргізіледі. 
Жинақталған табыстар жер  қойнауын пайдаланушының  келісімшарт 

жасалған күннен бастап алған жиынтық жылдық табысының сомасы ретінде 

айқындалады. Жинақталған шығыстар салық базасын түзететін шығыстар 

сомасын коспағанда, жер қойнауын пайдаланушының келісімшарт жасалған 

күннен бастап шегерімге жатқызылатын шығыстарының сомасы ретінде 

айқындалады. 

 

8.2. Үстеме пайда салығынын ставкалары 



 

Жинакталған табыстардын жинақталған  

шығыстарға қатынасының  алынған  мəні 
Ставкасы 

1,2-ден  кем 0 пайыз 

1,2-ден 1,3-ке  дейін 10 пайыз 

1,3-тен 1,4-ке  дейін 20 пайыз 

1,4-тен 1,5-ке  дейін 30 пайыз 

1,5-тен 1,6-ға  дейін 40 пайыз 

1,6-дан 1,7-ге  дейін 50 пайыз 

1,7-ден  жоғары 60 пайыз 

 

Үстеме  пайда  салығы үшін күнтізбелік жыл салық кезеңі 
қолданылады. 

Үстеме  пайда  салығы  салық кезеңінен  кейінгі  жылдың  15 

сəуірінен  кешіктірілмей төленеді. 
Үстеме  пайда салығы жөніндегі декларацияны жер қойнауын 

пайдаланушы тіркелген жері бойынша салық органына салық кезеңінен 

кейінгі жылдың  10 сəуірінен кешіктірмей табыс етеді. 
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Өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі. 
Өнімді  бөлу  туралы келісімшарт  аясында  жүзеге  асырылатын 

қызметке  салық  салу  ерекшеліктері. 
Өнімді бөлу туралы келісімшарт соған сəйкес Қазақстан Республикасы 

белгілі бір мерзімге жер қойнауын пайдаланушыға ақылы негізде, келісім-

шарт аумағындағы мұнай операцияларын қоса алғанда, жер қойкауын 

пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу жəне оның есебінен осыған 

байланысты жұмыстарды жүргізу қүқығын беретін шарт болып табылады. 

Өнімді  бөлу туралы келісімшарт мынадай негізгі талаптарды: 

1)   өлшеу орнынан өткен  өндірілген өнімнің жалпы көлемін 

жəне оның құнын; 

2)   келісімшарт бойынша жұмыстарды орындауға арналған 

шығындарды өтеу үшін жер қойнауын пайдаланушының. меншігіне берілетін 

өндірілген өнім бөлігін (өтемдік өнім); 

3)   өтемдік өнім шегерілгеннен кейін бөлуге жататын өндірілген өнім 

бөлігін (пайда түсіретін өнім); 

4)   Қазақстан Республикасы мен жер  қойнауын   пайдаланушының 

арасындағы бөліс үлесін (пайыз); 

5)   Салық кодексінде белгіленген тəртіппен Қазақстан Республика-

сының  пайда түсіретін  өнімдегі  үлесін  айқындайды. 

Өнімді бөлу   бойынша Қазақстан Республикасының үлесін 

айқындау. 
Өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі жер қойнауын 

пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі үлесі шегеріліп, Қазақстан 



Республикасы мен жер қойнауын пайдаланушы арасында бөліске түсетін 

пайда түсіретін өнімнің жиынтық құны ретінде айқындалады. 

Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі үлес 

төмендегі үш триггерге (орындалмауы өзінен-өзі белгілі бір əрекетке 

жетелейтін келісімшарты): 

1) R-фактор (табыс көрсеткіші) — жер қойнауын пайдаланушының 

жинақтаған табысының жоба бойынша жинақталған  шығыстарға 

қатынасына; 
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2)   мердігер рентабельдігінің ішкі нормасы (PIH) — нақты таза 

дисконтталған табыс өзінің нөлдік белгісіне жететін дисконтталған 

ставкасына; 

3)   Р-фактор (баға коэффициенті) – жер  қойнауынпайдаланушы 

табысының есепті кезендегі өндіру көлеміне қатынасына сəйкес келетін 

пайыздық мəндерінің  ең  төменгісі  ретінде айқындалады. 

Жоғарыда тізіп көрсетілген  триггерлер аталған əдістемеге  сəйкес 

айқындалады. Жер қойнауын пайдаланушыға берілуге тиісті пайда түсіретін 

өнімдегі үлестің пайыздық мəнін айқындау үшін əрбір триггерден алынған 

нəтиже өнімді бөлу туралы келісімшартта айқындалған төменгі мəндермен 

салыстырылады. 

Жер қойнауын пайдаланушының өнімді бөлу туралы келісімшартта 

айқындалған пайда түсіретін өнімдегі үлесінің нақты пайыздық  мəні 
жобаның экономикалық көрсеткіштеріне қарай осында көзделген шектерде, 

келісімшартқа тиісті өзгерістер енгізілгенге  дейін оның қолданылу мерзімі  
ішінде  өзгеріссіз  сақталады. 

R-фактордың (табыс көрсеткішінің) есепті кезендегі мəні (Rn) жер 

қойнауын пайдаланушының жинақталған табысының жоба бойынша 

жинақталған шығыстарға қатынасы ретінде айқындалады. 

Жоба бойынша жинақталған табыс өтемдік өнімнің нақты жиынтық 

құны мен жер қойнауын пайдаланушының бюджетке төленген нақты 

жиынтық табыс салығы шегерілген пайда түсіретін өнім үлесінің нақты 

жиынтық  құнының  сомасы ретінде есептеледі. 
Жоба бойынша жинақталған шығыстар нақты жиынтық өтелетін 

пайдалану шығыстарының, барлауға жəне бағалауға жұмсалатын нақты 

жиынтық өтелетін шығыстардың жəне жер қойнауын пайдаланушының басқа 

да нақты жиынтық өтелетін шығыстарының сомасы ретінде есептеледі. 
Осында өтелетін шығыстар өтелетін шығындарды жəне өтелетін 

шығындардың құрамына қосылмайтын, жиынтық жылдық табыстан 

шегеруге рұқсат етілетін шегерімдердегі шығыстарды білдіреді. 
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 Жер койнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі үлесінің 

көрсетілген төменгі мəндерге сəйкес келетін жəне жер қойнауын пайдала-

нушының пайда түсіретін өнімдегі үлесін айқындау үшін қажетті пайыздық 

мəні өнімді бөлу туралы келісімшартта белгіленетін шектері (8.3-кестеде 

көрсетілген). 



 

8.3. R-фактордын (кірістілік көрсеткішінін) мəні 
 

 

R-фактордың (кірістілік көрсет-

кішінің) мəні 
Жер койнауын  пайдаланушының 

пайда түсіретін өнімдегі үлесінің 

пайыздық  мəні 
1,2-ден аз немесе соған тең 70 пайыздан  90  пайызға  дейін 

1,5-тен  көп  немесе соған тең                    10 пайыз 

 

Егер R-фактордың (кірістілік көрсеткішінің) алынған мəні 1.2-ден көп 

жəне 1,5-тен аз болған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушының пайда 

түсіретін өнімдегі үлесі мына формула бойынша есептеледі: 
 

жер  қойнауын  пайдаланушының  пайда  түсіретін  өнімдегі  
үлесі = (А% - (А% - 10%)/0,3*(Х- 1,2)* 100%) 

Мұндағы: 

•   А - жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі 
үлесінің өнімді бөлу туралы келісімшартта көрсетілген  R-факnордың 

(кірістілік көрсеткішінің) мəніне сəйкес келетін, 1,2-ден аз немесе соған 

тең пайыздық мəні; 
•   X - жобаның іске асырылуы кезеңіндегі  R-фактордың (кірістілік 

көрсеткішінің) іс жүзінде алынған мəні. 
R-фактордың (кірістілік көрсеткішінщ) мəні үтірден кейінгі екінші 

белгіге дейін дəлдікпен айқындалады. 

Рентабельділіктің ішкі нормасы (РІН) жер қойнауын пайдаланушының 

онімді бөлу туралы келісімшарт күшіне енген кезден бастап  əр есепті 
кезендегі жəне осындай есепті кезеңді қоса алғанда, жер қойнауын 

пайдаланушының  нақты қолма-қол таза ақша ағынының  мəні бойынша 

есептелген таза ағымдағы құны  нөлге тең болатын дисконттың жылдық 

ставкасы ретінде (пайызбен) айқындалады. 
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Таза ағымдағы  құнды есептпеу мынадай формула бойынша 

жүргізіледі: 
 

Таза ағымдағы құн = ДЧДП0 + ДЧДП1/(1 + СД)
1
 + ДЧДП2/ 

(1+ СД2)
2 
+ ...+ДЧПn/(1+СДn)

n
; 

 

Мұндағы: 

•   ДЧДПп — есепті кезеңдегі қолма-қол ақшаның нақты таза ағыны: 

•   СДn - есепті кезендеuі дисконт ставкасы (пайызбен көрсетілген); 

•   n — есепті кезең. 

Есепті кезеңдегі  нақты  таза қолма-қол ақша  ағыны мынадай 

формула  бойынша  айқындалады. 

• дчдпп= (дскпп + дсдппп) - (ДВЭРП + ДВРРОП + ДВРОП 



+ СДНп + ДБКОп+ДПБп) 

•   ДСКПп - жер қойнауын пайдаланушының есепті кезеңде алған 

өтемді өнімінің нақты құны; 

•   ДСДППп - жер қойнауын пайдаланушының есепті кезең ішінде алған 

пайда түсіретін өнім үлесінің нақты құны; 

•   ДВЭРп - есепті кезең ішінде төленген өтелетін пайдалану 

шығыстарының нақты құны; 

•   ДВРРОп — есепті кезең ішінде төленген, барлауға жəне бағалауға 

жұмсалатын өтелетін  шығыстардың  нақты  құны; 

•   ДВРОп — есепті кезең  ішінде төленген, игеруге жұмсалатын 

өтелетін  шығыстардың  нақты  құны; 

•   СДНп - өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесін  

қоспағанда  есептік  кезең  ішінде  төленген  салықтардың жəне   

бюджетке  төленетін  міндетті  төлемдердің  нақты құны; 

•   ДБКОп - осындай есепті кезең ішінде əрбір жағдайда төленген 

коммерциялық табу бонусының  нақты құны; 

•   ДПБп — осы игеру учаскесіне жатқызылған  жəне  есепті кезеңде 

төленген қол қойылатын бонус  бөлігінің  нақты құны. 
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Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі үлесінің 

көрсетілген төменгі мəндерге сəйкес келетін жəне жер қойнауын пайда-

ланушының пайда түсіретін өнімдегі үлесін айқындау үшін қажетті 
пайыздық мəні өнімді бөлу туралы келісімшартта белгіленетін  шектері (8.4-

кестеде). 

 

8.4. R-фактордың  (кірістілік көрсеткішінің) мəні  

 

R-фактордың (кірістілік 

көрсеткішінің) мəні 
Жер қойнауын пайдаланушының пайда 

түсіретін  өнімдегі  үлесінің  пайыздык мəні             

1,2-ден аз немесе соған тең 70 пайыздан 90 пайызға дейш        ] 

1,5-тен кол немесе соған тең 1                         10 пайыз 

 

R-фактордың (кірістілік көрсеткішінің) алынған мəні 1,2-ден көп жəне 
1,5-тен аз болған  жағдайда, жер  қойнауын пайдаланушының  пайда 

түсіретін өнімдегі  үлесі  мына формула  бойынша есептеледі: 
 

жер қойнауын  пайдаланушының пайда түсіретін  өнімдегі 
 үлесі = (А% - (А% - 10%)/0,3*(Х - 1,2)* 100%). 

Мұнда: 

•   А — жер қойнауын пайдаланушының  пайда түсіретін өнімдегі 
үлесінің өнімді бөлу туралы келісімшартта көрсетілген R-фактордың 

(кірістілік көрсеткішінің) мəніне сəйкес келетін, 1,2-ден аз немесе соған 

тең проценттік мəні; 



•   X - жобаның іске асырылуы  кезеңіндегі  R-фактордың (кірістілік 

көрсеткішінің) іс жүзінде алынған мəні. 
R-фактордың (кірістілік көрсеткішінің) мəні үтірден кейінгі екінші 

белгіге дейін дəлдікпен айқындалады. 

Р-фактор (баға коэффициенті) есептілік кезеңіндегі өтемдік өнімнің 

нақты күлы мен жер қойнауын пайдаланушының есептілік кезеңіндегі пайда 

түсіретін өнімдегі үлесінің нақты құны сомасының есептілік кезеңіндегі 
мұнай өндіру көлеміне қатынасы ретінде айқындалады. 
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Жер қойнауын пайдаланушының пайда тұсіретін өнімдегі үлесінің 

көрсетілген төменгі мəндерге сəйкес келетін жəне жер қойнауын 

пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі үлесің айқындау үшін қажетті 
пайыздық мəні өнімді бөлу туралы келісімшартта белгіленетін шектері (8.5-

кесте). 

 

8.5. Р-фактордың  (баға  коэффициентінің) мəні 
 

Р-фактордың (баға   коэффи-

циентінің) мəні 
Жер қойнауын  пайдаланушының 

пайда түсіретін өнімдегі  үлесінің 

пайыздық  мəні 
1 баррель  үшін  12 АҚШ  дол-

ларынан кем немесе соган/тең 

70  пайыздан  90 пайызға  дейін 

 

1 баррель үшін 27 АҚШ доллары-

нан астам немесе соған тең 

                  10 пайыз 

 

 

Р-факторының (баға коэффициентінің) алынған мəні 1 баррель үшін 

12 АҚШ долларынан астам жəне 27 АКШ долларынан кем болған жағдайда, 

онда жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі үлесі мына 

формула бойынша есептеледі: 
 

жер  қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі  
үлесі = (А% - (А% - 10%)/15 * (X - 12) * 100%). 

 

Мұнда: 

•   А - жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі 
үлесінің өнімді бөлу туралы келісімшартта көрсетілген Р-фактордың 

(баға коэффициентінің) 1 баррель үшін 12 АҚШ долларынан кем 

немесе соған тең мəніне сəйкес келетін пайыздық мəні; 
•   X — жобаның іске асырылуы кезеңіндегі Р-фактордың (баға 

коэффициентінің) іс жүзінде алынған мəні. 
Р-фактордың (баға коэффициентінің) мəні үтірден кейінгі екінші 

белгіге дейін дəлдікпен айқындалады. 

Осында "нақты" термині жобаны іске асырудың есепті кезеңіндегі 
жағдай бойынша инфляцияның 1/12 орташа жылдық индексі ескеріле 

отырып есептелген соманы білдіреді. 



293 

 Өнімді бөлу туралы келісімшартты іске асыру жағдайлары нашарлаған 

кезде өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі, жер қойнауын 

пайдаланушының пайда түсіретін өнімді айқындаған кезде мұндай ең жоғары 

мəнге Р-фактор (баға коэффициенті) триггері есебінен қол жеткізілген 

жағдайды қоспағанда, жағдай нашарлаған кезге дейін тіркелген өзінің ең 

жоғары мəнінен төмендемеуге тиіс. 

Өтелетін шығындар. 
Өтелетін шығындар - өтелмейтін шығындарды қоспағанда, жер 

қойнауын пайдаланушының жұмыстар бағдарламасына жəне бюджеттерге 

сəйкес өнімді бөлу туралы жасалған келісімшарт шеңберінде жұмыстарды 

орындаған кезде іс жүзінде жұмсаған, негізделген жəне құжатпен расталған 

шығындары. 

Өтелетін шығындардың  құрамына мынадай шығындар жатады: 

1) жер қойнауын пайдаланушы келісімшарт күшіне енгенге 

дейін жұмсаған. оның ішінде: 

•   келісімшарт жасасу алдындағы сатыда техникалық-экономикалық 

негіздемені дайындауға жəне əзірлеуге арналған; 

•   келісімшарт бойынша алғашқы жұмыс жылы жер қойнауын 

пайдаланушының шығындар сметасында көрсетілуге тиіс, келісімшарт 

күшіне енгенге дейін жəне оның орындалуымен тікелей байланысты 

жүргізілген бағалауға жəне барлауға  арналған. 

2) Өтелмейтін шығындарды қоспағанда, келісімшарт күшіне енген 

күннен бастап жəне ол қолданылатын барлық кезең ішінде іс жүзінде 

жұмсалған шығындар. 

Құрамына жер қойнауын пайдаланушы офистерінің, оның ішінде 

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде орналасқан 

офистерінің жалға алу ақысын төлеуге, оларды күтіп-ұстауға арналған, 

ақпараттық жəне консультациялық кызмет көрсетуге арналған шығыстар, 

өкілдік шығыстар, жарнамаға арналған шығыстар кіретін, келісімшартты 

орындауға байланысты əкімшілік шығыстар жəне келісімшарт талаптары 

бойынша басқа да əкімшілік шығыстар келісімшартта белгіленген, бірақ 

есеп- 
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ті кезеңде жер қойнауын пайдаланушыға өтелетін шығыстардың 

жалпы сомасының бір пайызынан аспайтын норматив мөлшерінде 

өтеледі. 
Жер қойнауын пайдаланушы өтейтін шығындар: 

•   келісімшарт бойынша жасалған не сатып алынған мүлікті жалға 

бергені үшін жалдау  ақысын алуға байланысты операциялық табыстар 

сомасына, оларды алуға байланысты шығындар шегеріле отырып; 

•   келісімшарт шеңберіндегі қызметтен алынған басқа да табыстар 

(тұрақсыздық төлемдері (айыппұлдар, өсімпұлдар) жəне басқалар) сомасына 

азайтылады. 



Егер жер қойнауын  пайдаланушы мен Қазақстан Республикасы 

арасында жер қойнауын пайдаланушының өз өнімдерімен қоса өнімді бөлу 

туралы келісімшарт бойынша мемлекеттің үлесін өткізу мүмкіндігі 
көзделетін болса, онда осындай өткізуге байланысты шығындар жəне жер 

қойнауын пайдаланушы мен құзыретті орган арасындағы қосымша келісімге 

сəйкес, жер қойнауын пайдаланушынын іс жүзіндегі шеккен шығындары 

өтеледі. Үстемеақысыз (аплифтсіз) нақты жүргізілген шығындар 

өтелуге жатады. 

Өтелмейтін шығындардың құрамы. 

Өтемдік өнім есебінен өтелмейтін шығындарға мынадай 

шығын түрлері: 
1)   өнімді бөлу шарттарына орай жер қойнауын пайдалану кұқығын 

алуға арналған инвестициялық бағдарламалар конкурсына қатысуға жарна 

төлеу бойынша; 

2)   геологиялық ақпаратты сатып алу бойынша; 

3)   келісімде шектеулер, оның ішінде  əкімшілік шығыстар белгіленген 

шығындарды арттыру бөлігіндегі баптар бойынша; 

4)   қоршаған ортаны белгіленген лимиттерден артық ластағаны 

үшін ақы төлеу бойынша; 

5)   жер қойнауын пайдаланушыға тиесілі өтемдік өнім мен пайда 

түсіретін өнімдер үлесін жеткізіп беру (бөлу) пунктінен  өткізу пунктіне 

дейін жеткізуге арналған шығындарды, тасымалдау кезіндегі шығындарды, 

өнімді межелі жерге дейін тасымалдау 
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кезінде сақтандыруға арналған шығындарды, комиссиялық жəне өзге де 

шығындарды коса алғанда, осы өнімді өткізуге байланысты; 

6)   акционерлердің (құрылтайшылардың) талабы бойынша жүзеге 

асырылған қаржы-шаруашылық кызметті тексеруге (аудитке) 

байланысты; 

7)   жер қойнауын пайдаланушының келісімшартта белгіленген өз 

міндеттемелерін, соның ішінде Қазақстаннан қамтылуға тиіс міндеттеме-

лерін орындамауына немесе тиісінше орындамауына   байланысты   

туындаған,   сондай-ақ  Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғандықтан 

шеккен шығындары жатады.   Қазақстаннан   қамтылуға   тиіс   деп   міндетті   
түрде келісімшартқа енгізілуге тиісті жəне құзыретті органмен бірлесе 

отырып  тиісті  мемлекеттік  органдар  растайтын  əдістемелер бойынша 

есептелетін, жылдар бойынша келемдері қайта бөлінуі мүмкін: 

•  Қазақстандық кадрлардың міндетті оқу бағдарламаларын 

іске асыру жəне біліктілігін арттыру жағдайына қарай жыл сайын саны 

азаюға тиіс, əр санат бойынша шетелдік персоналмен арақатысының жеке 

пайыздық ұмтылу құрамы көрсетіле отырып, персонал санаттары бойынша 

бөлінетін келісімшартты орындау кезінде жұмыс істеген қазақстандык 

кадрлардың; 



• тікелей, сондай-ақ қосалқы мердігерлік шарттар жасасу арқылы сатып 

алынатын, Қазақстаннан шыққан тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің 

пайыздық қамтылуы түсініледі. 
Бұл жерде Қазақстанда шығарылған дегеніміз тауарларды, жұмыс-

тарды, қызметтер көрсетуді тікелей Қазақстан Республикасының аумағында 

өндіру (орындау); 

8) экскурсиялар мен саяхаттарға арналған жолдамалардың құнына ақы 

төлеуге байланысты; 

9) несие жəне заем қаражаттарын пайдалану үшін сыйақыларды төлеу, 

сондай-ақ заем қаражатын тартуға жəне пайдалануға байланысты 

комиссиялық төлемдер жəне басқа да шығыстар; 
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10)  технологиялар мен техника қауіпсіздігінің сақталмауы нəтиже-

сінде жер қойнауын пайдаланушының кінəсінен жол берілген авариялар 

салдарынан келтірілген залалдар; 

11) əлеуметтік жобалар бойынша шығындар; 

12) қызметкерлерді ерікті сақтандыру бойынша шығыстар; 

13) сот талқылауларына байланысты шеккен шығындар; 

14) жер қойнауын пайдаланушыдан мемлекеттік органдар алатын 

айыппұлдар мен өсімпұлдар; 

15) қызметкерлердің Қазақстан Республикасының зандарында 

көзделмеген жеке тұтынуына арналған шығыстарды төлеуге байланысты 

шығындар; 

16) жер қойнауын пайдаланғаны үшін тіркелген біржолғы төлемдер 

немесе коммерциялық табу бонустары; 

17) төленген салықтар жəне бюджетке төленетін міндетті төлемдер; 

18) келісімшарт бойынша қызметке тікелей қатысы жок басқа да 

шығындар жатады. 

Жер қойнауын пайдаланушының  шығындарын өтеу тəртібі. 
Жер қойнауын пайдаланушының шығындарын өтеу өнімде бөлу 

туралы келісімшартта белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осында 

айқындалған тəртіппен жүзеге асырылады. 

Жер қойнауын пайдаланушыға шығындарды өтеу пайдалы қазбаларды 

сынамалық пайдалану жəне коммерциялық мақсатта өндіру (бұдан əрі - 
коммерциялық өндіру) басталған кезден бастап өтемдік өнімнің шекті 
үлесінен аспайтын мөлшерде жұзеге асырылады. Бұл ретте өз қажеттері үшін 

өндіруге жатпайтын пайдалы казбалар өндіру коммерциялық өндіру болып 

табылады. 

Өтемдік өнімнің шекті үлесі қазылатын кен орнының экономикалық 

құндылығы ескеріле отырып, өнімді бөлу туралы əрбір келісімшарт бойынша 

жеке белгіленеді жəне олар: 

•   жобаның өзін-өзі өтеуіне жеткенге дейінгі кезеңде — салық кезеңі 
ішінде жер қойнауын пайдаланушы  өндірген пайдалы қазбалардың жалпы 

көлемінің жетпіс бес пайызынан аспауға; 

•   кейінгі кезеңдерде — елу пайызынан аспауға тиіс. 
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Əрбір кен орны бойынша шығындарды өтеу келісімшарт 

аумағында  өндірілген барлық өтемдік өнім есебінен жүзеге асырылады. 

Салық  кезеңінің  аяғында өтелмеген, өтелетін  шығындардың 

қалдыгы: 

•   салық кезеңінің басында жер қойнауын пайдаланушыға 

өтелмеген, өтелетін шығындар; 

•   қосу; 

•   салық кезеңі ішінде жер қойнауын пайдаланушы жүргізген 

өтелетін шығындар; 

•   алу; 

•   салық кезеңінде жер қойнауын пайдаланушыға өтелген, 

өтелетін шығындар ретінде айқындалады.  

Егер салық кезеңінің басында өтелетін шығындардың жəне көрсетілген 

салық кезеңінде шеккен өтелетін шығындардың қалдықтары сомасына тең 

өтемдік өнімнің мөлшері өнімді бөлу туралы келісімшартта белгіленген 

өтемдік өнімнің тиісті шекті үлесінен аз болса, онда көрсетілген кезеңде 

өтелетін шығындардың қалдығы толық көлемде өтеледі. 
Өтемдік жəне пайда түсіретін өнім есебі.  
Жер қойнауын пайдаланушы өтемдік жəне пайдалы өнім есебін ұлттық 

валютамен жəне Салық кодексінде белгіленген салық есебі ережелеріне 

сəйкес осы ережелерді ескере отырып  жүргізеді. 
Жер қойнауын пайдаланушы  өтемдік өнім есебін жүргізуді бір 

шығынның өтемдік өнімде екі рет көрсетілуін болдырмайтындай түрде 

қамтамасыз етуге тиіс. 

Өндірілген өнім құнын есептеу. 
Өндірілген өнім қүны бөлу нүктесінде белгіленеді жəне əрбір есептік 

кезең үшін өндірілген өнімнің бөлу нүктесінде өлшенген жəне тоннамен 

көрсетілген көлемінің осындай есептілік кезеңі ішінде бөлу нүктесінде 

өткізудің орташа бағасына көбейтіндісі ретінде айқындалады. Өнімді бөлу 

нүктесі жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта айқындалады. 
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Өнімді өткізудің орташа бағасы аталған өнімді өткізуме  байланысты 

жəне есептілік кезенде өтелетін шығыстарға қосылмаған шығыстар алынған 

есептілік кезеңде жанама салықтар ескерілмей, өнімді өткізуден түскен 

табыстың есептілік кезенді. өткізілген өнімнің тиісті жалпы келеміне 

бөлінген жалпы сомасын  білдіреді. 
Есептілік кезеңде өнімді өткізу толығымен болмаған кезде өнім соңғы 

өткізілген есептілік кезендегі өнімді өткізудің орташа бағасы кейіннен 

түзетіле отырып, өнімді өткізудің орташа бағасы  ретінде алынады. 

Өндірілген өнім құны Қазақстан Республикасының трансферттік 

бағаларды қолдану кезіндегі мемлекеттік бақылау жөніндегі зандарына 

сəйкес түзетуге жатқызылуы мүмкін. 

Өндірілген өнім кұнын түзету айқындалған триггерлер мəнінің өзге- 



руіне  алып  келген  жағдайда  Қазақстан Республикасының өнімді бөлу 

бойынша үлесінің жəне қызметін өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша 

жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушынын қосымша төлемінің 

мөлшері де түзетіледі. 
Өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасы үлесінің төлемдері 

бойынша салық  кезеңі күнтізбелік ай  болып табылады. 

Өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі салық 

кезеңінен кейінгі айдың 15-інен кешіктірілмей төленеді. 
Өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі жөніндегі 

декларацияны жер қойнауын пайдаланушы тіркелген жері бойынша салық 

органына салық кезеңінен кейінгі айдың 10-ынан кешіктірмей табыс етеді. 
Қызметін өнімді бөлу туралы келісімшарт  бойынша жүзеге 

асыратын жер  қойнауын пайдаланушының  қосымша төлемі жəне оны 

есептеу тəртібі. 
Өнімді бөлу туралы келісімшарт жасасқан жер қойнауын пай-

даланушылар қызметін өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша жүзеге 

асыратын жер қойнауын пайдаланушының  қосымша төлемін төлеушілер 

болып табылады. 
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 Өнімді бөлу туралы келісімшартты орындау кезінде мемлекет 

түсімдерінің үлесі əрбір салық кезеңінде өндіру басталған кезден салынған 

инвестициялар қайтарылған кезге дейін өнімді бөлу туралы келісімшартта 

белгіленген мəннің бес пайызынан он пайызына дейінгіден кем болмауға 

жəне жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде, келесі кезеңдерде алған 

өнім көлемінің қырық пайызынан кем болмауға тиіс. 

Осында мемлекет түсімдерінің үлесі жер қойнауын  пайдаланушының 

салық кезеңі ішіндегі өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының 

үлесі, салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер болып 

табылатын, орындалған салықтык міндеттемелерін білдіреді. 
Мемлекет түсімдерінің үлесі қосылған құн салығын жəне жер 

қойнауын пайдаланушы оларға қатысты салық агенті ретінде əрекет ететін 

салықтарды қамтымайды. 

Егер қайсыбір салық кезеңінің қорытындындары бойынша түсімдер 

сомасы өнім көлемінің қырық пайызынан кем болып шықса, тиісті айырманы 

жер қойнауын пайдаланушы бюджетке Қазақстан Республикасы үлесінің 

шотына он жүмыс күнінен  кешіктірмей төлейді. 
Күнтізбелік жыл қызметін өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша 

жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі жөніндегі 
салық  кезеңі болып табылады. 

Қызметін өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша жүзеге асыратын 

жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі декларацияны табыс ету 

мерзімі басталғаннан кейін он бес күннен  кешіктірілмей төленеді. 
Қызметін өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша жүзеге асыратьш 

жер қойнауын пайдаланушының  қосымша төлемі жөніндегі декларацияны 

жер қойнауын пайдаланушы тіркелген жері бойынша салық органына есепті 



кезеңнен салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей табыс 

етеді. 
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БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ: 

 

1.     Жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары. 

2.     Жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері. 
3.    Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізу 

жөніндегі қызметке салық салу. 
4.    Жер қойнауын пайдаланушыларға  салық  салу үлгілері. 
5.     Бонус жəне оның түрлері. 
6.     Қол қойылатын бонусты есептеу жəне төлеу тəртібі. 
7.     Коммерциялық  табу бонусын есептеу жəне төлеу тəртібі. 
8.     Роялти жəне оны есептеу  тəртібі. 
9.     Роялти төлеу тəртібі. 
10.   Пайдалы қазбалардың құнын айқындау тəртібі. 
11.   Кең таралган пайдалы қазбалар мен жерасты сулары бойын-ша 

роялтидің ставкалары. 

12.   Үстеме пайда салығы. 

13.   Үстеме пайда салығының ставкалары. 

14.   Өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі. 
15.   Өтелетін шығындар. 

16.   Өтелмейтін шығындардың құрамы. 

17.  Жер қойнауын пайдаланушының  шығындарын өтеу  тəртібі.  
18   Өтемдік жəне пайда түсіретін өнім есебі. 
19.   Өндірілген өнім қүнын есептеу. 
20.   Қызметін өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша жүзеге 
асыратын жер  қойнауын пайдаланушының  қосымша төлемі жəне 
оны есептеу тəртібі. 

 

 

                 V бөлім.      МЕНШІККЕ  САЛЫНАТЫН 

                                                       САЛЫҚТАР 
         

9-ТАРАУ 

ЖЕР САЛЫҒЫ 

 

9.1. Жер салығын төлеушілер   

          жəне салық салу объектілері 
 

Бұл бөлімде меншікке салынатын салықтар, яғни жер салығы. көлік 

құралдары салығы жəне мүлік салықтарының экономикалык мазмұнына 



тоқталамыз. Аталған салык түрлері жергілікті бюджетке түсетіндіктен 

жергілікті салықтар ретінде де қарастырылады. 

Жер - белгілі бір өлшемдегі пайдалану мүмкіндігі орасан зор табиғи 

байлық. Адамзат жерді пайдалану арқылы өзінің қажеттіліктерін 

қанағаттандырып келеді. Қазақстан Республикасының кең байтақ жері бар. 

Жер салығы 1992 жылы енгізілді. 
Жер салығын енгізу мынадай мақсаттарды көздейді: 
•   экономикалық əдістермен жерді ұғымды пайдалану; 

•   тұлғаларды жерге орналастыру; 

•   жердің құнарлығын арттыру; 

•   жерді қорғау жөніндегі шараларды енгізу үшін төлемдер төлеу; 

•   аумақтың əлеуметтік-мəдени дамуы үшін бюджет кірістерін 

     қалыптастыру. 

Жер салығы—жер ресурстарын басқару жөніндегі   уəкілетгі орган əр 

жылдың  1 қантарындағы жағдай бойынша берген жерлердің мемлекеттік 

сандық жəне сапалық есебінің деректері негізінде меншік құқығын, тұрақты 

жер пайдалану құқығын, өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығын 

куəландыратын құжаттарға сəйкес есептеледі. 
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Барлық жерлер салық салу мақсатында олардың  арналған  нысанасы 

мен тиесілілігіне  қарай мынадай санаттарға  бөлінеді: 
1)   ауыл шаруашылык мақсатындағы жерлер; 

2)   елді мекендер жерлері; 
3)   өнеркəсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жəне өзге де ауыл 

шаруашылығы емес мақсаттағы жерлер (өнеркəсіп жерлері); 
4)   ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлері, сауықтыру, 

рекреациялық жəне тарихи-мəдени мақсаттағы жерлер (ерекше қорғалатын 

табиғи аумақ жерлері); 
5)   орман қорының жерлері; 
6)   су қорының  жерлері; 
7)   запастағы жерлер. 

Жердің белгілі бір немесе өзге санатқа жататындығы Қазақстан 

Республикасының жер туралы заң актілерімен белгіленеді. Елді мекендер 

жерлері салық салу мақсаты үшін мынадай екі топқа  бөлінген: 

1)   тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы құрылыстар 

мен ғимараттар орналасқан жерлерді қоспағанда елді  мекендер жерлері; 
2)   тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы құры- 

лыстар мен ғимараттар орналасқан жерлер. 

Жердің мынадай санаттарына салық  салынбайды: 

1) ерекше қорғалатын табиғи аумактардың  жерлері; 
2) орман қорының жерлері; 
3) су қорының жерлері; 
4) запастағы жерлер. 



Осы аталған жерлер (запастағы жерлерді қоспағанда) тұракты жер 

пайдалануға немесе бастапқы өтеусіз у ақытша  жер пайдалануға берілген 

жағдайда, жер салығында белгіленген тəртіппен салық  салынады. 

Жер салығының мөлшері жер иеленушілер мен жер пайдалану-

шылардың шаруашылық қызметінің нəтижелеріне байланысты болмайды. 

Жер салығын есептеу үшін: 

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

жер пайдалану құқығын  куəландыратын  құжаттар қажет; 
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2) жер ресурстарын басқару жөніндегі уəкілетті орган əр жылдын 1 

қаңтарындағы жағдай бойынша берген жерлердің мемлекеттік сандық жəне 

сапалық есебінің  деректері  көрсетіледі, 
Жер салығын төлеушілер: 

1) жеке меншік құқығындағы салық салу объектілері бар жеке  жəне 

заңды тұлғалар; 

2)  тұрақты жер пайдалану құқығындағы салық салу объектілері бар 

жеке жəне заңды тұлғалар; 

3)  бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығындағы салық салу 

объектілері бар жеке жəне занды тұлғалар. 

4)   заңды тұлғалардың жоғары  да белгіленген құқықтарда салық 

салынатын объектілері бар құрылымдық бөлімшелері. 
Жер салығын төлеу барлық жер иелері, жер пайдаланушылар, соның 

ішінде жалгерлер мен жер иелері үшін міндетті болып саналады. 

Жер салығы бойынша жеңілдіктер. 

Жер салығы бойынша бірнеше салық жеңілдіктері берілген. Атап 

айтқанда: 

/. 1995 жылы 24 сəуірдегі «Салықтар  жəне  бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің  Жарлығына  сəйкес: 
1)  корға деп сақталған жерлер, табиғат корғау мен тарихи-мəдени, 

сауықтыру жəне қалпына келтіру мақсатындағы, орман жəне су қорының 

жерлеріне; 

2)  елді мекендердің жалпы пайдаланудағы жер учаскелеріне салық 

салынбайды; 

3) жер салығын төлеуден босатылады: 

•   балаларды сауықтыру мекемелері, қорыктар, ұлттық, дендрология-  

    лық  жəне зоологиялық парктер, ботаника бақтары, зираттар; 

•   мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік   

    табиғат жəне тарих пен мəдениет ескерткіштерін қорғау органдары; 

•   Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамы, Казақ  зағип-  

    тар қоғамы, Қазақ саңыраулар қоғамы, Акыл-есі 
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    мен дене бітімінің кемістігі бар балалар мен жасөспірімдерді 
   əлеуметтік бейімдеу мен олардың еңбек ету қабілетін қалпына   

    келтіру орталығы, ААФЖЕҚ Орталық комитеті, Ауғанстан соғысы  



   ардагерлерінің Қазақ республикалық ұйымы (кəсіпорындарынсыз); 

•  қызметкерлерінің жалпы санының кемінде 50 пайызы мүгедектерден   

   тұратын өндірістік ұйымдар  мен кəсіпорындар -  есепті кезенде 

   алынған табыстың кемінде 50 пайызын  мүгедектерді  əлеуметтік   

    қорғауға нақтылы пайдаланған  жағдайда; 

•  Қазақстан Республикасының ¥лттық банкі мен оның бөлімшелері; 
•  ауыл шаруашылық мақсаттары үшін иеленуге немесе пайдалануға    

    бүлінген немесе өнімділігі аз жерлерді алған Қазақстан Республика-  

    сының заңды жəне жеке тұлғалары, пайдаланудың алғашқы он   

    жылында; 

•   ¥лы Отан соғысына  қатысушыл ар жəне соларға  теңестірілген   

    тұлғалар, I жəне II топ мүгедектері; 
•   құрылғылар   алып жатқан 0,25 гектар  шегіндегі жерлерді қоса   

    алғанда, өзіндік қосалқы шаруашылық, саяжай салу, бау-бақша үшін  

    алған жеке тұлғалар. 

2. Қазақстан Республикасының 1999 жылы 16 шілдедегі заңына 

сəйкес: 
1)   балаларды сауықтыру мекемелері, қорықтар, ұлттық, дендроло-

гиялық-зоологиялық парктер, ботаника бақтары, зираттар; 

2)   мемлекттік мекемелер; 

2-1) қызметінің негізгі түрі ғылым жəне кітапхана қызметін көрсету 

саласындағы жұмыстарды орындау болып табылатын   мемлекеттік 

кəсіпорындар; 

2-2) ғылыми кадрларды мемлекеттік   атгестаттау саласындағы 

міндеттерді жүзеге асыратын мемлекеттік кəсіпорьш; 

2-3) қызметінің негізгі түрі театр, ойын-сауық жəне концерттік 

шараларды жүзеге асыру, тарихи-мəдени құндылықтарды сақтау жөнінде, 

балаларды, қарттар мен мүгедектерді  əлеуметтік қорғау жəне əлеуметтік 

қамсыздандыру саласында, спорт саласында қызметтер көрсету болып 

табылатын мемлекеттік кəсіпорындар; 
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3)   Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамы, Қазақ 

зағиптар  қоғамы,  Қазақ  саңыраулар  қоғамы,  Ақыл-есі мен дене бітімінің 

кемістігі бар балалар мен жасөспірімдерді  əлеуметтік бейімдеу жəне еңбек 

ету қабілетін қалпына келтіру орталығы, Ауғанстан соғысы ардагерлерінің 

Қазақ республикалық ұйымы (кəсіпорындарсыз), Қазақстан Республика-

сының Қызыл Жарты Ай жəне Қызыл Крест ұлттық қоғамы (кəсіпорын-

дарсыз) жəне балалардың қайырымдылық қорлары (кəсіпорыңдарсыз); 

4)   мүгедектер жалпы қызметкерлер санының кемінде 50 пайызын 

құрайтын өндірістік кəсіпорындар мен ұйымдар — есепті кезеңде алынған 

табыстың кемінде 50 пайызын мүгедектерге əлеуметтік қорғауға нақтылы 

пайдаланған жағдайда; 

5)   Қазақстанның  ¥лттық банкі, оның филиалдары, өкілдіктері 
жəне ұйымдары: 



6)   ауыл шаруашылық мақсаты үшін иеленуге немесе пайдалануға 

бөлінген немесе өнімділігі аз жерлерді алған Қазақстан Республикасының 

заңды жəне жеке тұлғалары пайдаланудың алғашқы он жылында; 

6-1) "Байқоңыр" кешені объектілерінің мүлкі негізінде құрылған 

республикалық мемлекеттік кəсіпорын "Байқоңыр" кешеніне енгізілген жер 

учаскелері бойынша; 

7)   табыс салығы бойынша жеңілдіктерді пайдаланатын жеке 

тұлғалар; 

8)   инвестициялар жөніндегі уəкілетті органымен жасалған келісім-

шартқа сəйкес салық төлеушілер 5 жылға дейінгі кезеңге жер салығын 

төлеуден босатылуы мүмкін; 

Жер салығы жөнінде жеңілдіктер берудің нақты мерзімі əрбір салық 

төлеуші бойынша келісімшартта жəне тəуелді белгіленеді. Аталған жеңілдік 

сəйкестендіріліп берілген келісімшарт бұзылған жағдайда жер салығы осы 

Заңда көзделген тиісті айыппұл  санкциялары қолданыла отырып, салық 

төлеушінің бүкіл қызмет ету кезеңінде есептеледі жəне бюджетке енгізіледі. 
9) түзеу  мекемелері,  Қазақстан Республикасы  Ішкі  істер министрлі-

гінің қылмыстық-атқару жүйесі түзеу мекемелерінің республикалық мем-

лекеттік кəсіпорындары; 
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10) мектепке дейінгі балалар мекемелері, орта, арнаулы орта жəне 

жоғары  білім  саласында  медициналық  көмек(косметалогиялық қызмет 

көрсетуді қоспағанда) жəне білім беру қызметін көрсетуге байланысты 

жұмысты қызметтің осы түрлерін жүргізуге құдық беретін тиісті лицен-

зиялар бойынша жүзеге асыратын ұйымдар, осындай қызметтен алынатын 

табысы жылдық жиынтық табыс көлемінің кем дегенде 50 пайызын құрған 

жағдайда босатылады.  

3. Бүгінгі таңда жер салығын  төлеуден босатылады: 

1) бірыңғай жер салығын төлеушілер, шаруа қожалықтарына арналған 

арнайы салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер 

учаскелері бойынша; 

2) мемлекеттік мекемелер; 

3) салық режимінің екінші үлгісі бойынша салық салу жүзеге 

асырылатын жер қойнауын пайдаланушылар; 

4)  уəкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы 

түзеу мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорындары; 

5)  ¥лы Отан соғысына қатысушылар  жəне соларға теңестірілген 

адамдар, мүгедектер, сондай-ақ бала кезінен мүгедектің  ата-анасының 

біреуі: 
•   тұрғын үй қоры, соның  ішінде оның жанындағы құрылыстар мен 

ғимараттар  алып жатқан жер учаскелері бойынша; 

•   үй маңындағы жер учаскелері бойынша; 

•   жеке  үй  (қосалқы)  шаруашылығын  жүргізу,   бау-бақша 

шаруашылығы үшін берілген жəне қүрылыс алып жатқан жерлерді қоса 

алғанда, саяжай құрылысына арналған жер учаскелері бойынша; 



•   гаражға арналған жер учаскелері бойынша; 

6) тұрғын үй қоры, сонын ішінде оның жанындағы құрылыстар мен 

ғимараттар алып жатқан жер учаскелері жəне үй маңындағы жер учаскелері 
бойынша: 

•   "Ардакты ана" атағына ие болған аналар; 

•   "Алтын алқа" алқасымен наградталған көп балалы аналар; 

7) діни бірлестіктер. 

Осында 2), 4), 7)-де аталған салық төлеушілер жер учаскелерін 

пайдалануға немесе жалға берсе, онда салық төлеуден босатылмайды. 
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Жекелеген жағдайларда жер салығын төлеушілер болып табылады: 

•   жер учаскелерін иелену немесе пайдалану құқығын растайтын 

кұжаттарда немесе тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, пайлык 

инвестициялық қор активтерінің құрамына жер учаскесін қоспағанда, 

бірнеше тұлғаның ортақ меншігіндегі (пайдалануындағы) жер учаскесі 
бойынша осы тұлғалардың  əрқайсысы; 

•   пайлық инвестициялық қор активтерінің  құрамына кіретін жер 

учаскесі бойынша осы пайлық инвестициялык қордың  басқарушы 

компаниясы жер салығын; 

•   жер учаскесіне құқықты куəландыратын құжаттар болмаған 

жағдайда, пайдаланушыны жер учаскесіне қатысты жер салығын төлеуші 
ретінде тану үшін осындай учаскені оның нақты иеленуі жəне пайдалануы 

негіз болып табылады; 

•   лизинг алушы қаржы лизингі шартына сəйкес жылжымайтын мүлік 

обьектісімен бірге қаржы лизингіне берілген жер учаскесі бойынша. 

Жер салығында жер учаскесі (жер учаскесіне ортақ ұлестік меншік 

кезінде - жер үлесі) — салық  салу объектісі ретінде қарастырылады. 

Мына төменде аталғандар салық  салу объектісіне жатпайды: 

1)  елді мекендердің ортақ пайдалануындағы жер учаскелері, бұған: 

•   аландар, көшелер, өткелдер, жолдар, жағалаулар; 

•   парктер, скверлер, бульварлар; 

•   су қоймалары, жағажайлар; 

•   зираттар; 

•   халықтың мұқтаждарын қанағаттандыруға арналған өзге де 

объектілер (су құбырлары, жылу құбырлары, тазарту құрылғылары жəне 

басқа да ортақ пайдаланылатын инженерлік жүйелер) алып жатқан жəне 

соларға арналған жерлер. 

2)  ортақ пайдаланудағы мемлекеттік автомобиль жолдары желісі алып 

жатқан жер учаскелері, мұнда: 
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•   жер алаптары, көлік жұріп ететін тарамдар; 

•   жол салымдары, жасанды құрылыстар, жол бойындағы резервтер 

мен өзге де жол қызметін көрсету жөніндегі  құрылыстар; 

•   жол қызметінің қызметтік жəне тұрғын үй-жайлары; 

•   қардан қорғау екпелері мен жасыл  желектер орналасқан  жерлер. 



3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша консер- 

вацияланған объектілер орналасқан жер учаскелері. 
4)  белгіленген тəртіппен инвестициялық жобаны іске асыру үшін 

иемденіп алынған жəне пайдаланылатын жер учаскелері. 
Жекелеген  жағдайларда  салық  салу  объектісін  анықтау 

тəртібі: 
1. Темір жол көлігі ұйымдары үшін салық  салу  объектісіне: 

темір жолдар, оқшаулау белдеулері, темір жол станциялары, вокзалдар 

орналасқан жер учаскелерін қоса алғанда, заңдарда белгіленген тəртіппен 

темір жол көлігі ұйымдарының объектілеріне берілген жер учаскелері 
жатады. 

2. Энергетика жəне электрлендіру жүйесі ұйымдары үшін салық салу 
объектісіне: электр беру желілері мен кіші станциялар тіректері алып жатқан 

жер учаскелерін қоса алғанда, балансында электр беру желілері бар осы 

ұйымдарға зандарда белгіленген тəртіппен берілген жер учаскелері жатады. 

3. Мұнай мен газ өндіруді, тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдар 

үшін салық  салу обьектісі болып: мұнай құбырлары, газ құбырлары алып 

жатқан жер учаскелерін қоса алғанда, балансында мұнай құбырлары, газ 

құбырлары бар, осы ұйымдарға заңдарда белгіленген тəртіппен берілген жер 

учаскелері табылады. 

4. Байланыс  ұйымдары үшін салық  салу  объектісі болып: байланыс 

желілерінің тіректері алып жатқан жер учаскелерін қоса алғанда, балансында 

радиорелелік, əуе, кабельдік байланыс желілері бар осы ұйымдарға заңдарда 

белгіленген тəртіппен берілген жер учаскелері табылады. 

Жер салығын анықтау үшін жер учаскесінің  алаңы — салық 
базасы болып табылады. 
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9.2.   Жер салығы бойынша  

         салық ставкалары 

 

1. Ауыл шаруашылық  мақсатындағы жерлерге салынатын салық 

ставкалары. 
Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге салынагын жер 

салығының базалық ставкалары 1 гектарға есептеліп белгіленеді жəне 

топырақтың сапасы бойынша сараланады. 

Жазық аумақтардың далалық жəне қуаң далалық аймақтарының кəдімгі 
жəне оңтүстік қара топырақты, күңгірт-сарғылт жəне сарғылт топырақты, 

сондай-ақ тау бөктеріндегі аумақтардың күңгірт сұр (сұр-қоңыр), сарғылт 

(қоңыр) топырақты жəне тау бөктерінің қара топырақты жерлеріне бонитет 

балына барабар түріндегісі 9.1-кестеде көрсетілген. 

 

 

9.1. Жер салығынын базалык салык ставкалары 

 



Бонитет 

балы 

Базалық салык 

ставкасы (теңге) 
Бонитет балы Базалық салық 

ставкасы (теңге) 
1 2 3 4 

1 0,48 51 43,42 

2 0,67 52 44,49 

3 0,87 53 45,55 

4 1,06 54 46,65 

5 1,25 55 47,71 

6 1,45 56 48,77 

7 1,68 57 49,83 

8 1,93 58 50,95 

9 2,16 59 52,01 

10 2,41 60 53,07 

11 2,89 61 57,90 

12 3,09 62 60,63 

13 3,28 63 63,26 

14 3,47 64 65,95 

15 3,67 65 68,61 

16 3,86 66 71,31 

17 4,09 67 73,96 

18 4,34 68 76,66 

19 4,57 69 79,32 

20 4,82 70 82,02 

21 5,31 71 86,85 

22 5,79 72 89,55 

23 6,27 73 92,19 

24 6,75 74 94,89 

25 7,24 75 97,56 

26 7,72 76 100,26 

27 8,20 77 102,91 

28 8,68 78 105,61 

29 9,17 79 108,27 

30 9,65 80 110,97 

31 14,47 81 115,80 

32 15,54 82 119,02 

33 16,59 83 122,21 

34 18,08 84 125,45 

35 18,76 85 128,67 

36 19,82 86 131,86 

37 20,88 87 135,10 

38 22,00 88 138,32 

39 23,06 89 141,51 

40 24,12 90 144,75 



41 28,95 91 149,57 

42 30,01 92 154,40 

43 31,07 93 159,22 

44 32,17 94 164,05 

45 33,25 95 168,87 

46 34,29 96 173,70 

47 35,36 97 178,52 

48 36,48 98 183,35 

49 37,54 99 188,17 

50 38,60 100 193,65 

  100-ден жоғары 202,65 
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Шөлейтті, шөлді  жəне тау бөктеріндегі шөлді аумақтардың  ашық- 

сарғылт, кұба, сұр-құба, ашық жəне кəдімгі сұр топырақты, сондай-ақ таулы 

аумақтардың  таулы-далалық, таулы-шалғынды-далалык жəңе  таулы альпілік 

жəне субальпілік топырақты жерлеріне бонитет балыңа  барабар түріндегісі 
9.2-кестеде көрсетілген. 

 

9.2. Жер салығынын базалық салық ставкалары 

 

Бонитет 

балы 

Базалық 

салық 

ставкасы 

(тенге) 

Бонитет 

балы 

Базалык 

салық 

ставкасы 

(теңге) 
1 2 3 4 

1 0,48 51 19,78 

2 0,54 52 20,26 

3 0,58 53 20,75 

4 0,62 54 21,23 

5 0,67 55 21,71 

6 0,73 56 22,19 

7 0,77 57 22,68 

8 0,81 58 23,16 

9 0,87 59 23,64 

10 0,96 60 24,12 

11 1,45 61 24,61 

12 1,83 62 25,28 

13 2,22 63 25,82 

14 2,55 64 26,44 

15 2,93 65 27,02 

16 3,32 66 27,64 

17 3,71 67 28,22 



18 4,05 68 28,85 

19 4,44 69 29,49 

20 4,82 70 30,07 

21 5,31 71 30,69        _ 

22 5,79 72 31,27 

23 6,27 73 31,88    ___. 

24 6,75 74 32,46 

25 7,24 75 33,09       _ 

26 7,72 76 33,68_____ 

27 8,20 77 34,31 

28 8,68 78 34,93_____ 
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соңы 

 
Жеке  тұлғаларға  өзіндік (қосалқы)  үй  шаруашылығын  бағбандық 

жəне  саяжай  құрылысын  жүргізу  үшін  қора-қопсы  салынған  жерді  қоса  

алғанда, берілген  ауыл  шаруашылық  мақсатындағы  жерлерге, базалық 

салық ставкалары мынадай  мөлшерлерде  белгіленеді: 
• көлемі  0,50 гектарға  дейін  қоса  алғанда - 0,01 гектар  үшін 20 теңге; 

• көлемі 0,50 гектардан асатын аланға – 0,01 гектар  үшін  100 теңге.  
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Ауыл шаруашылық  мақсаттары үшін пайдаланылатын ауыл 
шаруашылық  мақсаттарына арналмаған  жерлерге салынатын 



салық  ставкалары. 

Елді мекендердің, өнеркəсіптің, ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың  орман  жəне  су қорларының  құрамына кіретін, ауыл 

шаруашылық мақсаттарына пайдаланылатын жер учаскелеріне түзетілген 

базалық салық ставкаларының талаптары ескеріле отырып, 9.1 жəне 9.2-

кестеде белгіленген базалық ставкалар бойынша  салық салынады. 

2. Елді мекендердің жерлеріне салынатын салық  ставктары. 
2.1. Елді мекендердің  жерлеріне (үй іргесіндегі жер учаскелерін 

қоспағанда) салынатын базалық  салық   ставкалары. 

 

9.3. Елді мекендердің (үй іргесіндегі жер учаскелерін коспағанда) 

    жерлеріне салынатын базалық салык ставкалары алаңнын 

     бір шаршы метріне шаққандағы мөлшері 
 

Елді мекеннің 

түрі 
Тұрғын үй қоры, соның 

ішінде оның іргесіндегі 
құрылыстар мен 

ғимараттар алып жатқан 

жерді қоспағанда, елді 
мекендердің жерлеріне 

салынатын салыктың 

базалык ставкалары (теңге) 

Тұргын үй қоры, ішінде 

оның іргесіндегі 
кұрылыстар мен ғима-

раттар алып жаткан 

жерлерге салынатын 

салықтың базалық 

ставкалары (тенге) 

          1 2                        3 

                                        Қалалар: 

Алматы 28,95 0,96 

Астана 19,30 0,96 

Ақтау 9,65 0,58 

Ақтөбе 6,75 0,58 

Атырау 8,20 0,58 

Тараз 9,17 0,58 

Қарағанды 9,65 0,58 

Қызылорда 8,68 0,58 

Көкшетау 5,79 0,58 

Қостанай 6,27 0,58 

Павлодар 9,65 0,58 

Петропавловск 5,79 0,58 

Орал 5,79 0,58 

Өскемен 9,65 0,58 

Шымкент 9,17 0,58 

 Алматы  облысы:  

Облыстық  

маңызы  бар  

қалалар 

 

6,75 

 

0,39 

Аудандық    



маңызы  бар  

қалалар 

5,79 0,39 

 Ақмола  облысы:  

Облыстық  

маңызы  бар  

қалалар 

 

5,79 

 

0,39 

Аудандық  

маңызы  бар  

қалалар 

 

5,02 

 

0,39 

Облыстық  

маңызы  бар 

басқа  қалалар 

Облыс  орталығы  үшін  

белгіленген   ставканың   

85  пайызы 

 

0,39 

Аудандық  

маңызы  бар 

басқа қалалар 

Облыс  орталығы  үшін  

белгіленген   ставканың   

75  пайызы 

 

0,39 

Поселкелер 0,96 0,13 

Селолар 

(ауылдар) 

0,48 0,09 

 

2.2. Үй іргесіндегі жер  учаскелеріне  салынатын  базалық  салық 
ставкалары. 

Елді мекендердің тұрғын үйге қызмет көрсетуге арналған жəне тұрғын 

үй қоры, оның ішінде ондағы құрылыстар мен ғимараттар орналаспаған 

жерлеріне жататын жер учаскесінің бір бөлігі үй іргесіндегі жер учаскесі деп 

есептеледі. 
Үй іргесіндегі жер учаскелеріне мынадай базалық салық ставкалары 

бойынша салық салынуға тиіс: 

1) Астана, Алматы қалалары жəне облыстық  маңызы бар 

қалалар үшін: 

•   көлемі 1000 шаршы метрге дейін қоса алғанда - 1 шаршы 

     метрі үшін 0,20 теңге; 

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

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша 1000 шаршы метрден 

асатын жер учаскелеріне салық ставкалары 1 шаршы метрі үшін 6,0 теңгеден 

0,20 теңгеге дейін төмендетілуі мүмкін. 
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2) басқа  елді  мекендер  үшін: 

•   көлемі 5000 шаршы метрге дейін қоса алғанда — 1 шаршы метрі  
     үшін 0,20 теңге; 

•   көлемі 5000 шаршы метрден асатын алаңға — 1 шаршы метрі үшін  

    1,00 теңге. 



Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша 5000 шаршы метрден 

асатын жер учаскелеріне салық ставкалары 1 шаршы метрі үшін 1,00 

теңгеден 0,20 теңгеге дейін төмендетілуі мүмкін. 

3. Өнеркəсіп жеріне салынатын салық  ставкалары. 

3.1. Елді мекендерден тыс орналасқан өнеркəсіп жерлеріне салынатын 

салық  ставкалары. 

 

9.4. Елді мекендерден тыс орналасқан өнеркəсіп жерлеріне салынатын 

базалық салык ставкалары бір гектарға шаққанда бонитет 

балына барабар мөлшерлері 
 

Бонитет 

балы 

Базалық салық 

ставкасы (тенге) 

Бонитет балы Базалык салық 

ставкасы (теңге) 

1 2 3 4 

0 48,25   

1 91,67 51 2634,45 

2 135,10 52 2690,23 

3 178,52 53 2745,95 

4 221,95 54 2801,72 

5 265,37 55 2857,46 

6 308,80 56 2913,24 

7 352,22 57 2968,96 

8 395,65 58 3024,73 

9 439,07 59 3080,47 

10 482,50 60 3136,25 

11 530,75 61 3188,36 

12 592,41 62 3247,75 

13 654,08 63 3325,49 

14 715,68 64 3364,61 

15 777,35 65 3423,05 

16 839,01 66 3489,25 

17 900,67 67 3539,95 

18 962,29 68 3598,39 

19 1023,96 69 3656,81 

20 1084,66 70 3715,25 

21 1138,70 71 3769,29 

22 1189,07 72 3829,64 

23 1239,35 73 3890,53 

24 1287,73 74 3951,67 

25 1340,29 75 4012,79 

26 1390,66 76 4073,88 

27 1441,07 77 4135,02 

28 1491,45 78 4196,15 



29 1541,88 79 4257,23 

30 1592,25 80 4319,34 

31 1646,29 81 4371,45 

32 1693,03 82 4432,57 

33 1740,76 83 4493,66 

34 1788,47 84 4554,80 

35 1836,20 85 4615,92 

36 1883,87 86 4677,01 

37 1931,58  87 4738,15 

38 1979,31 88 4799,27 

39 2027,02 89 4860,36 

40 2074,75 90 4921,50 

41 2126,86 91 4975,54 

42 2178,19 92 5054,48 

43 2228,61 93 5134,32 

44 2278,98 94 5214,22 

45 2379,79 96 5373,99 

46 2379,79 96 5373,99 

47 2340,22 97 5453,83 

48 2480,57 98 5533,73 

49 2531,00 99 5613,59 

50 2582,34 100 5693,50 

  100-ден 

жоғары 

5790,00 

 

3.1.2. Қазақстан Республикасының жер заңдарына сəйкес басқа жер 

пайдаланушылар уақытша пайдаланатын  жерді  қоспағанда, қорғаныс 

мұқтажы  үшін берілген жерлерге 9.4-кестеде белгіленген ставкалар 

бойынша  салық салынуға тиіс. 
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3.1.3.  Қорғаныс мұқтажы үшін берілген, қорғаныс мұқтажы үшін  

уақытша  пайдаланылмайтын жəне  ауыл  шаруашылығы мақсаттары үшін 

басқа жер пайдаланушыларға берілген жерлерге түзетілген базалық салық 

ставкалары ескеріле отырып, 9.1 жəңе 9.2-кестеде белгіленген ставкалар 

бойынша салық салынуға тиіс. 

3.1.4. Магистралды темір жолдарды бойлай қорғаныштық екпе ағаштар 

орналасқан темір жол көлігі кəсіпорындарының жерлеріне түзетілген 

базалық салық ставкалары ескеріле отырып, 9.1 жəне 9.2-кестеде белгіленген 

ставкалар бойынша салық салынады. 

3.2. Елді мекендер шегінде орналасқан өнеркəсіп жерлеріне салынатын 

салық  ставкалары. 

Елді мекендер шегінде (аэродромдар алып жатқан өнеркəсіп жерлерін 

қоспағанда) орналасқан өнеркəсіп жерлеріне (шахталарды, карьерлерді қоса 

алғанда) жəне олардың санитариялық-қорғаныш, техникалық жəне өзге де 



өңірлеріне түзетілген базалық салық ставкалары ескеріле отырып, 9.3-кестеде 

белгіленген базалық ставкалар бойынша салық салынады. 

Елді мекендер шегінде, бірақ селитебті аумақтан тыс (аэродромдар 

альшжатқан өнеркəсіп  жерлерін  қоспағаңда) орналасқан өнеркəсіп 

жерлеріне (шахталарды, карьерлерді қоса алғанда) жəне олардың 

санитариялық-қорғаныш, техникалық жəне өзге де өңірлеріне базалық 

ставкалар жергілікгі өкілді органдардың шешімдерімен төмендетілуі мүмкін. 

Түзетілген базалық салық ставкалары ескеріле отырып, белгіленген 

төмендетуді ескере отырьш, аталған жерлерге салық ставкасын  жалпы 

төмендету базалық ставканың 30 пайыздан аспайды. 

Елді мекендер шегінде орналасқан, аэродромдар алып жатқан өнеркзсіп 

жерлеріне түзетілген базалық салық ставкалары ескеріле отырып, 9.4-кестеде 

белгіленген базалық ставкалар бойынша салық салынады. 

Елді мекендер шегіңде орналасқан өнеркəсіп жерлеріне, аэродромдар 

альш жатқан жерді қоспағаңда, əуежайлар альш жатқан жерлерге түзетілген 

базалық салық ставкалары ескеріле отырьш, 9.3-кестеде белгіленген базалық 

ставкалар бойьшша салық салынады.            

Əуе кемелерінің ұшуын, қонуын, бұрылуын, тұрағын қамтамасыз ету 

жəне оларға қызмет көрсету үшін арнайы дайындалып, жабдықталған жер 

учаскесі аэродром  деп танылады. 
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4.Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтардың, орман қоры мен су  

Қорының жерлеріне салынатын салық  ставкалары. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, орман қоры мен су қорының 

ауыл шаруашылық мақсаттарында пайдаланылатын жерлеріне түзетілген 

базалық салық ставкалары ескеріле отырып, 9.1 жəне 9.2-кестеде белгіленген 

базалық ставкалар бойынша жер  салығы салынады. 

Жеке жəне заңды тұлғаларға ауыл шаруашылық мақсаттарынан өзге 

мақсатгарға пайдалануға берілген ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, 

орман қоры мен су қорының жерлеріне түзетілген базалық салық ставкалары 

ескеріле отырып, 9.4-кестеде белгіленген ставкалар бойынша салық салынуға 

тиіс. 

5. Автотұрақтар, автомобильге  май құю  станциялары жəне 
базарлар орналасқан жер учаскелеріне салынатын  салық ставкалары. 

Елді мекендердің автотұрақтар мен автомобильге май құю станциялары 

орналасқан жерлеріне, тұрғын үй қоры, соның ішінде оның жанындағы 

құрылыстар мен ғимараттар алып жатқан жерді коспағанда, 9.3-кестеде 

берілген елді мекендер жерлеріне белгіленген базалық ставкалар бойынша он 

есе ұлғайтылған салық  салынуға тиіс. 

Автотұрақтар мен автомобильге май құю станциялары орналасқан 

басқа санаттағы жерлерге, тұрғын үй қоры, соның ішінде оның жанындағы 

құрылыстар мен ғимараттар алып жатқан жерді қоспағанда, таяу орналасқан 

елді мекендер жерлері үшін 9.3-кестеде белгіленген базалық ставкалар 

бойынша он есе ұлғайтылған  салық салынуға тиіс. 



Жерлеріне базалық ставкалар салықты есептеу кезінде қолданылатын 

елді мекенді жергілікті өкілді орган белгілейді. 
Жергілікті өкілді органның шешімі бойынша салық ставкасы кемітілуі 

мүмкін, бірақ ол 9.3-кестеде белгіленгеннен кем болмауға  тиіс. 

Жергілікті атқарушы орган белгілеген сауда орындары тікелей 

орналасқан елді мекендердің базарлар аумағына бөлінген жерлеріне, тұрғын 

үй қоры, соның ішінде оның жанындағы құрылыстар мен ғимараттар алып 

жатқан жерді қоспағанда, 9.3-кестеде беріл- 
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ген елді мекендер жерлеріне белгіленген базалық ставкалар бойынша он есе 

ұлғайтылған салық салынуға тиіс. Базарларға қызмет көрсету өңірлері алып 

жатқан өзге де базар аумағына 9.3-кестеге сəйкес белгіленген ставкалар 

бойынша салық салынады. 

Жергілікті атқарушы орган белгілеген сауда орындары тікелей 

орналастырылған базарлар аумағына бөлінген басқа санаттағы жерлерге, 

тұрғын үй қоры, соның ішінде оның қасындағы құрылыстар мен ғимараттар 

алып жатқан жерді қоспағанда, 9.3-кестеге сəйкес таяу орналасқан елді 
мекендер жерлері үшін белгіленген базалық ставкалар бойынша он есе 

ұлғайтылған салық салынуға тиіс. Базарларға қызмет көрсету өңірлері алып 

жатқан өзге де базар аумағына 9.3-кестеге сəйкес белгіленген ставкалар 

бойынша  салық салынады. 

Жерлеріне базалық  ставкалар салықты есептеу кезінде қолданылатын 

елді мекенді жергілікті өкілді орган белгілейді. 
Жергілікті өкілді органның шешімі бойынша салық ставкасы кемітілуі 

мүмкін, бірақ ол 9.3-кестеде белгіленгеннен кем болмауға  тиіс. 

Осы аталған ереже мал сату жөніндегі базарларға қолданылмайды, 

оларға жер салығы 9.3-кестеде белгіленген ставкалар  бойынша салынады. 

Осы аталған коэффициенттер жерлерді автотұрақтар, автомобильге май 

құю станциялары жəне базарлар үшін іс жүзінде пайдаланған кезден бастап 

қолданьшады. 

Салық  ставкаларын түзету. 
Жергілікті өкілді органдар Қазақстан Республикасының жер заңдарына 

сəйкес жүргізілетін жерлерді өңірлерге бөлу жобалары негізінде жер 

салығының ставкаларын 9.1, 9.2, 9.3 жəне 9.4-кестелерде белгіленген жер 

салығының базалық ставкаларынан елу пайыздан аспайтындай етіп 

төмендетуге немесе жоғарылатуға  құқығы бар. 

Бұл  ретте жекелеген салық төлеушілер үшін жер салығының ставкасын 

жеке-дара төмендетуге немесе жоғарылатуға тыйым 

салынады. 

Төменде аталған  төлеушілер салықты  есептеген кезде тиісті 
ставкаларға  0,1 коэффициентті  қолданады: 
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     1) балалардың  сауықтыру мекемелері, мемлекеттік  табиғи қорықтар 

(биосфералық қорықтарды қоса алғанда), мемлекеттік   табиги резерваттар, 

мемлекеттік ұлтгық табиғат парктері, мемлекеттік табиғат парктері, 



мемлекеттік зоологиялық парктер, мемлекеттік ботаникалық бақтар, 

мемлекеттік дендрологиялық парктер; 

2)   діни бірлестіктерді қоспағанда, коммерциялық емес ұйым- 

дар; 

3)   əлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдар; 

4)   қызметінің  негізгі  түрі  ормандардың  өртке  қарсы  құрылғысы, 

өртке қарсы, орман зиянкестері мен ауруларына қарсы күрес, табиғи 

биологиялық  ресурстарды  ұдайы  молайту жəне  ормандардың 

экологиялық  əлеуетін  арттыру  жөніндегі жұмыстарды орындау 

болып  табылатын  мемлекеттік  кəсіпорындар; 

5)   балықты ұдайы молайту мақсатындағы мемлекеттік  кə- 

сіпорындар; 

6)   ғылыми  кадрларды  мемлекеттік  аттестаттау саласындағы 

міндеттерді жүзеге асыратын мемлекеттік  кəсіпорындар; 

7)   психоневрологиялық  жəне туберкулез мекемелері жанындағы 

емдеу-өндірістік кəсіпорындар. 

Мынадай шарттарға сай келетін əлеуметтік салада қызметін 

жүзеге асыратын ұйымдарға: 

салық кезеңінде мүгедектердің саны қызметкерлердің жалпы санының 

кемінде 51 пайызы болатын; салық  кезеңінде  мүгедектердің  еңбегіне ақы 

төлеу жөніндегі шығыстар еңбекке ақы төлеу бойынша жалпы шығыстардың 

кемінде 51 пайызын (есту, сөйлеу, сондай-ак  көру қабілетінен айрылған 

мүгедектер жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдарда - кемінде 35 

пайыз) құрайтын ұйымдарда салықты  есептеген кезде тиісті ставкаларға 0 

коэффициентін  қолданады. 

Осы аталған жер салығын төлеушілер жер учаскесін немесе оның бір 

белігін (ондағы үйлермен, құрылыстармен, ғимараттармен бірге, не оларсыз) 

жалға, өзге де негіздерде пайдалануға беру немесе коммерциялық 

мақсаттарда пайдаланған кезінде салықты 0,1 коэффициентті қолданбай, 

жалпы белгіленген  тəртіппен есептейді. 
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9.3. Салықты есептеу тəртібі 
                 жəне төлеу мерзімдері 
 

Салықты есептеу əрбір жер учаскесі бойынша жеке салық базасына 

тиісті салық ставкасын қолдану арқылы жүргізіледі. Жер салығы салық 

төлеушіге жер учаскесі берілген айдан кейінгі айдам бастап есептеледі. 
Жер учаскесін  иелену  құқығы  немесе пайдалану құқығы тоқтатылған 

жағдайда жер салығы жер учаскесін іс жүзінде пайдалану 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 ағымдағы жылғы жер салығы салық 

төлеушілерден осы елді мекендер үшін бұрын белгіленген ставкалар 



бойынша, ал келесі жылы - қоныстардың жаңа санаты үшін белгіленген 

ставкалар бойынша алынады. 

Елді мекен таратылған жағдайда жəне оның аумағы басқа елді 
мекеннің құрамына қосылған кезде, таратылған елді мекеннің аумағында 

жаңа ставка тарату іске асырылған жылдан кейінгі жылдан бастап 

қолданылады. 

Салық төлеушілер орналасқан жер учаскелері бонитетінің балдарын 

анықтау мұмкін болмаған жағдайда, жер салығының мөлшері шектесіп 

орналасқан жерлердің бонитет балы негізге алына отырып анықталады. 

Ортақ үлестік меншіктегі салық салу объектілері бойынша салық 

олардың  осы жер учаскесіндегі үлесіне барабар есептеледі. 
Ауыл шаруашылық өнімін өндіруші заңды  тұлғалар үшін бюджетпен 

есеп айырысуды арнаулы салық режимінде жүзеге асыратьш заңды 

тұлғалардың жер салығын төлеу тəртібі ауыл шаруашылық өнімін өндіруші 
заңды тұлғаларға арналған арнаулы салық режимінде белгіленген. 

Қорғаныс қажеті үшін берілген жерлерге салынатын салықты  алу 

тəртібін  Қазақстан  Республикасының  Үкіметі  белгілейді. 
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Заңды тұлғалардың  салықты есептеу  тəртібі  мен  төлеу 
мерзімдері. 

Заңды тұлғалар жер салығы сомаларын салық базасына тиісті 
салық ставкасын қолдану арқылы дербес есептейді. 

Заңды тұлғалар  салық  кезеңі  ішінде жер салығы бойынша ағымдағы 

төлемдерді  есептеуге  жəне төлеуге  міндетті. 
Ағымдағы  төлемдердің сомалары  ағымдағы жылдың  мына 

мерзімдерінен  кешіктірмей  тең үлестермен төлеуге тиіс: 

•   20 ақпанда; 

•   20 мамырда; 

•   20 тамызда; 

•   20 қарашада. 

Жаңа  құрылған  салық  төлеуші  құрылған  күннен кейінгі  кезекті 
мерзім  ағымдардағы  төлемдерді төлеудің  бірінші  мерзімі болып 

саналады. 

Ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін құрылған салық 

төлеушілер ағымдағы салық кезеңі үшін салық сомасын декларация табыс 

ету мерзімі басталғаннан кейін он жұмыс күні мерзімнен кешіктірмей 

төлейді. 
Ағымдағы төлемдер мөлшері салық кезеңінің басында болған салық 

төлеу объектілері бойынша салық базасына тиісті салық ставкаларын 

қолдану жолымен белгіленеді. 
Жер салығын төлеу бойынша салық міндеттемелері туындаған күннен 

кейінгі, белгіленген кезекті мерзім салық міндеттемелері туындаған кезде 

салық кезеңінде салыктың ағымдағы сомаларын төлеудің бірінші мерзімі 
болып табылады. 



Уəкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу 

мекемелерінің  мемлекеттік  кəсіпорындары  жəне діни бірлестіктер салық 

салу объектілерін пайдалануға немесе жалға берген кезде салық салу 

объектілерін пайдалануға немесе жалға беру күнінен кейінгі кезекті мерзім 

салықтың  ағымдағы сомаларын төлеудің бірінші мерзімі болып табылады. 

Ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін салық 

міндеттемелері  туындаған кезде түпкілікті есеп айырысу жəне салық 

сомасын төлеу декларация табыс ету мерзімі басталғаннан кейін он жұмыс 

күні мерзімнен кешіктірмей төлейді. 
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Уəкілетті органнын қылмыстык жазаларды  атқару саласындағы түзеу 

мекемелерінің  мемлекеттік  кəсіпорындары жəне дін бірлестіктерге 

пайдалануға немесе жалға берілген салык салу объектілері бойынша 

ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейінгі түпкілікті есеп 

айырысу жəне салық сомасын төлеу декларация табыс ету мерзімі 
басталғаннан кейін он жұмыс күні мерзімнен кешіктірмей төлейді. 

Салық кезеңі ішінде жер салығы бойынша міндеттемелер  өзгерген 

жағдайда, ағымдағы төлемдер салық міндеттемелерінің өзгеру сомасына жер 

салығын төлеудің  алдағы мерзімдері бойынша тең үлестермен түзетіледі. 
Салық салу объектілеріне құқыктар салық кезеңінің  ішінде берілген 

жағдайда салық сомасы жер учаскесіңе құқықты іске  асырудың нақты кезеңі 
үшін есептеледі. 

Осы құқықтарды беретін тұлғаның жер учаскесіне іс жүзінде иелік 

еткен кезеңі үшін төлеуге жататын салық сомасы құкықтарды  мемлекеттік 

тіркеуге дейін немесе тіркеген кезде бюджетке енгізілуі тиіс. 

Бұл ретте бастапқы төлеушіге ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап 

ол жер учаскесін берген айдың басына дейін есептелген салық сомасы 

көрсетіледі. Одан кейінгі төлеушіге салық органдары жіберетін жер 

салығының есептелген сомасы туралы хабарламада оның жер учаскесіне 

құқығы пайда болған кезендегі ай басынан есептелген салық сомасы 

көрсетіледі. 
Жер учаскесіне құқықтарды мемлекеттік  тіркеу кезде салықтың 

жылдық сомасын бюджетке тараптардың (келісім бойынша) бірі енгізуі 
мүмкін. Жер учаскесіне қүқықтарды мемлекеттік тіркеу  кезінде төленген 

салық сомасы кейіннен қайта төленбейді. 
Салық төлеуші салық кезеңінде декларация табыс ету мерзімі 

басталғаннан кейін он жұмыс күні мерзімнен кешіктірмей біржолата есеп 

айырысуды жүргізіп, жер салығьш төлейді. 
Осы ережелер бюджеттен есеп айырысуды ауыл шаруашылык 

өнімдерін өндірушілерге арналған арнайы салық режимінде жүзеге асыратын 

заңды түлғаларға, аталған арнайы салық режимі қолданылатын қызметке 

пайдаланылатын жер учаскелері бойынша қолданылмайды. 
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Жекелеген жағдайларда салық  есептеудің  ерекшеліктері. 



 Бірнеше салық төлеушілердің пайдалануындағы үйлер, құрылыстар 

мен ғимараттар орналасқан жер учаскелеріне жер салығы олардың бөлек 

пайдалануындағы үйлер  мен  құрылыстардың  алаңына барабар əр салық 

төлеуші бойынша жеке есептеледі. 
Уəкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу 

мекемелерінің мемлекеттік  кəсіпорындары жəне діни бірлестіктер үйдің, 

құрылыстың  жəне ғимараттың бір бөлігін жалға берген кезде жер салығы 

осы жер учаскесінде орналасқан барлық үйлердің, құрылыстар мен 

ғимараттардың  жалпы алаңындағы жалға берілген үй-жай алаңының үлес 

салмағына қарай есептелуге тиіс. 

Тұрғын  үй  қорының  құрамындағы  жылжымайтын мүлікті 
завды түлға сатып алған жағдайда, жер салығы тұрғын үй коры, соның ішінде 

оның жанындағы қүрылыстар мен ғимаратгар алып жатқан жерлерді 
қоспағанда, елді мекендердің жерлеріне салына-тын салықтың 9.3-кестеде 

белгіленген базалық ставкалары бойынша есептелуге тиіс. 

Жеке  тұлғалардың  салықты  есептеу  тəртібі  жəне  төлеу 
мерзімдері. 

Жеке түлғалар (өз қызметінде пайдаланатын жер учаскелері бойынша 

жекелеген кəсіпкерлерді, жеке нотариустар мен адвокаттарды қоспағанда) 

төлеуге  жататын  жер  салығын  есептеуді салық органдары тиісті салық 

ставкалары  мен  салық базасын  негізге ала отырып, 1 тамыздан 

кешіктірілмейтін  мерзімде  жүргізеді. 
Салық кезеңі  ішінде салық салу объектілеріне құқықты берген 

жағдайда салық сомасы жоғарыда  келтірілген  ережелер  ескеріле 

отырып  есептеледі. 
Жеке тұлғалар (өз қызметінде пайдаланатын жер учаскелері бойынша 

жеке кəсіпкерлерді, жеке нотариустар  мен адвокаттарды  қоспағанда) 

бюджетке жер салығын ағымдағы жылдың қазанынан кешіктірмей төлейді. 
Жеке кəсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар  өз  қызметінде 

пайдаланатын  жер  учаскелері  бойынша  жер   салығын  заңды   

тұлғалардың  жерлеріне  белгіленген  тəртіппен есептеледі жəне төленеді 
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Салық  кезеңі 
Жер салығын есептеу мен төлеу үшін салық кезеңі—күнтізбелік жыл 

болып табылады. 

Салық есептілігі. 
Заңды тұлғалар (мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), жеке 

кəсіпкерлер, жеке нотариустар мен адвокаттар жер салығы бойынша 

декларацияны жəне жер салығы бойынша ағымдағы төлемдердің есеп-

қисабын салық салу объектілері орналасқан жердегі салық органдарына 

есептік салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей табыс 

етеді. 
Жер салығы бойынша ағымдағы төлемдер есеп-қисабы ағымдағы салық 

кезеңінің 15 ақпанынан кешіктірілмей табыс етіледі. 



Ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін құрылған салық 

төлеушілерді қоспағанда, жаңадан құрылған салық төлеушілер ағымдағы 

төлемдер есеп-қисабын салық төлеуші мемлекеттік тіркеуден өткен айдан 

кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей табыс етеді. 
Уəкілетті органның  қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу 

мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорындары жəне діни бірлестіктер 

пайдалануға немесе жалға берілген салық салу объектілері бойынша 

ағымдағы төлемдер есебін төменде көрсетілген мерзімдерде табыс етеді. 
Салық кезеңі ішінде жер салығы бойынша салық міндеттемелері 

өзгерген кезде ағымдағы төлемдердің есебі салық салу объектілері бойынша 

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

ағымдағы салық кезеңінің   15 ақпанынан, 15 мамырынан, 15 тамызынан 

жəне 15 қарашасынан кешіктірілмей табыс етіледі. 
Осы ережелер бюджетпен есеп айырысуды ауылшаруашылық 

өнімдерін өндірушілерге арналған арнайы салық режимінде жүзеге асыратын 

заңды тұлғаларға, аталған арнайы салық режимі қолданылатьш қызметке 

пайдаланылатын жер учаскелері бойынша қолданылмайды. 
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Тапсырмалар 
1-есеп: "Ғалымжан" жауапкершілігі  шектеулі серіктестігінің 

меншігінде 4 жанар-жағар май құю бекеті Шымкент қаласының орталығында 

орналасқан жəне жалпы ауданы 20500 м2
. Жер салығының сомасын 

есептеңіздер. 

2-есеп. «Анасхан» акционерлік қоғамының Сарыағаш қаласында 3 га 

жер учаскесі жəне ауданы 2000 м2
 сауда орталығы бар. Жер салығы 

мөлшерін анықтаңыз. 

3-есеп. «Мұхтар» акционерлік қоғамының далалы қара топырақты 

жерде ауданы 25 га егістік алқабы бар. Бонитет балы — 87. Жер салығының 

мөлшерін анықтаңыз. 

 

 БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ: 
 

1.    Жер салыгының пайда болу  тарихы. 

2.    Жер санаттары. 

3.    Жердің белгілі бір санатқа жататындығы. 

4.    Жер салығын есептеудегі негіздер. 

5.    Жер салығын төлеушілер. 

6.    Жер салығын тпөлеуден босату. 
7.     Салық  салу  объектілері. 
8.    Жекелеген жағдайларда  салық  салу объектілерін ақындау. 
9.     Салық  базасы. 

10.   Базалық салық  ставкалары. 

11.  Ауыл шаруашылық мақсатындагы, ауыл шаруашылығы емес  
        мақсаттағы, елді мекендер, өнеркəсіп, көлік, байланыс, қорғаныс  
        жерлеріне, ерекше  қорғалатын аумақтар  жерлеріне, орман  



        қорының, су қорының жəне запастагы жерлерге салынатын  жер  

        салығын  есептеу  тəртібі. 
12.   Заңды  тұлғалардың  салықты  есептеу  жəне  төлеу  тəртібі. 
13.   Кейбір жағдайларда салықты есептеу  ерекшеліктері. 
14.  Жеке  тұлғаларда салықты  төлеу  мен  есептелуінің тəртібі. 
15.   Салық  кезеңі. 
16.   Салық  декларациясы. 
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10-ТАРАУ 

 

КӨЛІК   ҚҰРАЛДАРЬІ   САЛЫҒЫ 

  

 

     10.1. Көлік салығын төлеушілер   

              жəңе  салық  салу  объектілері 
 

Көлік құралдары салығы Қазақстан Республикасындағы салықтардың 

бірі болып саналады. 

Жеке жəне заңды тұлғалар меншігіндегі көлік құралдарынан салық 

төлейді. 
Бүгінгі таңда, көлік салығы салық ретінде кең түрде қолданылып 

келеді. Ертеректе көлік салығы аттың күшімен есептелініп келді. Бұл есеп 

түрі мемлекетке тиімсіз больш келді, себебі көлік құралдарынан түскен 

салық сомалары аз ғана болды. Қазіргі кезде көлік салығын есептеуде 

бірнеше тəсілдер қолданылады. Жеңіл автокөліктерді двигатель көлеміне 

қарай есептейді. Сол кезде соңғы жетістіктегі жəне қуатты көліктердің салық 

сомасы жоғары болады. Жүк машиналары жүк көтергіштігіне қарай, 

жолаушы таситын көліктер орындық санына қарай көлік салығы 

есептелінеді. 
Қазақстан Республикасында көлік салығына көптеген өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілді. 
Көлік құралдары салығы негізінен мақсатты салық болып келеді, яғни 

түскен салық сомалары жолды жөндеуге жұмсалады жəне бюджетке түсуіне 

орай жергілікті салық болып саналады. 

Көлік салығын төлеушілер:                                                      

•   меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке  тұлғалар; 

•   меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару құқығында  

    салық салу объектілері бар заңды тұлғалар; 

•   заңцы тұлғалардың  құрылымдық бөлімшелері; 
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 •  лизинг алушы қаржы лизингі шарты бойынша берілген 

               салық салу объектілері бойьшша.  

Көлік құралдары салығы бойынша жеңілдіктер.  



Көлік салығын  есептеу  барысында қарастырылған  салық 

жеңілдіктеріне тоқталып өтейік: 

1. 1995 жылы 24 сəуірдегі «Салықтар жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер  туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығына сəйкес: 
1)   Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті  тізбесін 

белгілейтін ауыл  шаруашылығы өнімін мамандандырылған ауыл 

шаруашылық техникасымен өндірушілер; 

2)   жүк көтерімі 40 тоннадан асатын карьерлік автоаударғыштар; 

3) бір автокөлік құралы бойынша: 

•   ¥лы Отан соғысына қатысушалар мен соларға теңестірілген тұлғалар; 

•   меншігінде   мотоколяскалары   мен   автомобильдері   бар   

     мүгедектер; 

•   Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, «Халық  

     қаһарманы» атағын алғандар, Ш дэрежелі Даңқ ор-денімен жəне  

     «Отан» орденімен наградталғандар, «Ардақты ана» атағына ие  

     болған, «Алтын алқа» жəне көп балалы аналар;                          

4)  Қазақстан Республикасыньщ ¥лтгық банкі мен оның бөлімшелері; 
5)  Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамы, Қазақ 

зағиптар қоғамы, Қазақ саңыраулар қоғамы, Ақыл-есі мен дене бітімінің 

кемістігі бар балалар мен жасөспірімдерді əлеуметтік бейімдеу мен олардың 

еңбек ету қабілетін  қалпына  келтіру  орталығы, ААФЖЕҚ Орталық 

комитеті, Ауғанстан соғысы ардагерлерінің Қазақ Републикалық ұйымы 

(кəсіпорындарынсыз); 

6) Қызметкерлерінің жалпы санының кемінде 50 пайызы мүгедектерден 

тұратьш өндірістік ұйымдар мен кəсіпорындар — есепті кезенде алынған 

табыстың кемінде 50 пайызын мүгедектерді əлеуметгік қорғауға нақтылы 

пайдаланған жағдайда ғана босатылған еді. 
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2. Бүгінгі таңда көлік  құралдары салығын төлеуден босатылады: 

1)   Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін көлік құралдарына  

қажеттілік  нормативтері  шегінде   бірыңғай  жер салығын төлеушілер; 

2)   меншікті ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруде пайдаланылатын  

мамандандырылған  ауыл  шаруашылық  техникасы бойынша бірыңғай жер 

салығын төлеушілерді қоса алғанда, ауыл шаруашылық өнімдерін 

өндірушілер. Аталған мамандандырылған ауыл шаруашылығы 

техникасының тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді; 
3)   мемлекеттік мекемелер; 

4)   салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы  

бойынша: 

•   ¥лы Отан соғысына қатысушылар жəне соларға теңестірілетін 

     адамдар; 

•   меншігінде мотоколяскалары мен автомобильдері бар мүгедектер; 

•   Кеңес Одағының Батырлары; 

•   Социалистік Еңбек Ерлері; 



•   «Халық қаһарманы» атағын алғандар; 

•   III дəрежелі Даңқ орденімен жəне «Отан» орденімен наградталған 

     адамдар; 

•   «Ардақты ана» атағын алғандар; 

•   «Алтын алқа» жəне «Күміс алқа» алқаларымен наградталған көп  

     балалы аналар; 

6) ауыл  шаруашылық құралымынан шығу нəтижесінде пай ретінде 

алынған, пайдаланған мерзімі жеті жылдан асқан жүк автомобильдері 
бойынша жеке тұлғалар. 

Көлік құралдары салығы бойынша салық салу объектілері болып 

уəкілетті органда мемлекеттік  тіркеуге  жататын жəне есепте тұрған 

көлік құралдары саналады. 

Мына төменде аталғандар көлік  құралдары салығы  бойынша салық 
салу объектілеріне жатпайды: 

1) жүк көтергіштігі 40 тонна жəне одан асатын карьерлік автосамос-

валдар; 

2) мамандандырылған  медициналық көлік құралдары. 
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10.2. Көлік құралдары салығының   

         ставкалары 

 

Қазақстан Республикасы тəуелсіздігін алғаннан бері көлік құралдары 

салығының  ставкалары бірнеше мəрте өзгерді: 
1. 1995 жылы 24 сəуірдегі «Салықтар жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті  төлемдер  туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығына сəйкес көлік  құралдары салығының ставкалары 10.1-кестеде 
көрсетілген: 

 

10.1.  1995 жылы 24 сəуірдегі  Қазақстан  Республикасы 

Президентінің Жарлығына сəйкес көлік  құралдары 

салығының ставкалары 

 

  

   Салық  салынатын  объект 

 

Салық мөлшері (қуаттын  əрбір 

киловатынан  ең төменгі айлық 

жалақыдан  пайыз  есебімен) 

Жеңіл автокөліктер, автобустар 8,0 

Мотоциклдер  мен мотороллер 1,0 

Катерлер, кемелер, буксирлер,   

баржалар  мен  мотошаналар 

 

4,0 

Яхталар, ұшатын аппараттар 8,0 

Жүк автокөліктері жəне басқа 

өздігінен жүретін  машиналар 

мен пневматикалық механизм- 

дер, шынжыр табанды машина-                             

 

 

4,0 



лар мен механизмдерден 

басқалары 

 

Ең  төменгі  айлық   жалақы - айлық  жалақының  заңмен белгіленген ең 

төменгі мөлшері. 
2. Қазақстан Республикасының 1999 жылы 16 шілдедегі заңына сəйкес 

көлік  құралдары салығының  ставкасы 10.2-кестеде көрсетілген: 
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10.2. Қазақстан Республикасының 1999 жылы 16 шілдедегі заңына 

сəйкес көлік құралдары салығының ставкалары 

 

 

             Салық салу объектісі 
 

Салық ставкасы (айлық 

есептік  көрсеткіш) 

1. Двигатель көлемі мынадай жеңіл автокөліктер 

(текше см.):    

 

1100-ге дейін   қоса  алғанда 4,0 

1100-ден  жоғары  1500-ді  коса 6,0 

1500-ден  жоғары  2000-ды  қоса 7,0 

2000-нан  жоғары  4000-ды  қоса 22,0 

4000-нан  жоғары 117,0 

2. Жүк көтергіштігі  мынадай жүк таситын арна-

улы  автокөліктер (тіркемелерді есептемегенде): 

 

1,5 тоннаға дейін қоса алғанда 9,0 

1,5 тоннадан  жоғары - 5 тоннаны қоса 12,0 

5 тоннадан жоғары 

Ауыл   шаруашылық   құрылымдарынан   бөлініп 

шығу нəтижесінде пай ретінде алынған жүк авто- 

көліктері 

15,0 

Əр  киловат  қуаттан 

айлык есептік көрсет-

кіштің  4,0 пайызы 

3. Шынжыр табанды машиналар мен  механизм-

дерді қоспағанда, өздігінен  жүретін машиналар 

мен  пневматикалық  жүрістегі  механизмдер 

 

3,0 

4. Автобустар:  

12 отыратын  орынға  дейін  қоса  алғанда 9,0 

12-ден жоғары -- 25 отыратын орынды қоса 14,0 

25 отыратын орыннан  жоғары 20,0 

5. Двигателінің қуаты 55 кВт-тан артық емес 

мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, 

көлемі шағын кемелер 

 

1,0 

6.  Катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, яхта-

лар (двигательдін күаты мынадай ат кұшіне тең): 

 

160-ка дейін коса алғанда 6,0 

160-тан жоғары 500-ді қоса 18,0 



500-ден жоғары 1000-ды  қоса 32,0 

1000-нан жоғары 55,0 

7. Ұшу аппараттары 

 

əр киловатт  қуаттан 

айлык  есептік көрсет-

кіштін  8,0 пайызы 
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 3. Салық  кодексі  қабылданған  кездегі көлік  құралдары  салығының 

ставкасы 10.3-кестеде көрсетілген: 

 

10.3. Салық кодексі кабылданган кездегі көлік кұралдары 

салығының  ставкалары 

 

 

Салық салу объектісі Салық ставкасы (айлық 

есептік көрсеткіш) 

1. Двигатель  көлемі  мынадай жеңіл автокөліктер 

(текше см): 

 

1100-ге  дейін  қоса алғанда 4,0 

1100-ден  жоғары 1500-ді  қоса 6,0 

1500-ден  жоғары  2000-ды қоса 7,0 

2000-нан  жоғары  2500-ді  қоса 10,0 

2500-ден  жоғары  3000-ды  қоса 17,0 

3000-нан  жоғары  4000-ды  қоса 22,0 

4000-нан  жоғары_ 117,0 

2. Жүк  көтергіштігі  мынадай  жүк  таситын 

арнаулы  автокөліктер (тіркемелерді  
есептемегенде) 

 

1 тоннаға дейін коса алғанда 6,0 

1 тоннадан жоғары - 1,5 тоннаны қоса 9,0 

1,5 тоннадан жоғары - 5 тоннаны қоса 12,0 

5 тоннадан жоғары 15,0 

3. Шынжыр табанды машиналар  мен  механизм- 

дерді  қоспағанда, өздігінен  жүретін машиналар  

мен  пневматикалық жүрістегі  механизмдер 

 

3,0 

4. Автобустар  

12 отыратын орынға  дейін қоса  алғагда 9,0 

12-ден  жоғары – 25 отыратын  орынды  қоса 14,0 

25 отыратын орыннан  жоғарьі 20,0 

5. Двигательдың  қуаты  55 кВт-тан артық  емес 

мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, 

көлемі  шағын  кемелер. 

 

1,0 

6.Катерлер, кемелер, буксирлар, баржалар, яхта-

лар (двигательдін куаты мынадай ат кушіне тең): 

 

160-қа дейін  қоса  алғанда 6,0 



160-тан  жоғары  500-ді  қоса 18,0 

500-ден  жоғары  1000-ды  қоса 32,0 

1000-нан жоғары 55,0 

7. Ұшу аппараттары 

 

əрбір киловатт қуаттан 

айлык  есептік көрсет-

кіштің  4,0 пайызы 
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4. Бүгінгі таңда көлік  құралдары салығын  есептеу  айлық  есептік 
көрсеткіштермен белгіленген ставкалар бойынша 10.4-кестеде  берілген 

деректер негізінде жүргізіледі: 
 

10.4. Бүгінгі таңдағы өзгертулер мен толықтырулардан кейінгі көлік 

құралдары салығының ставкалары 

 

Салық салу объектісі Салық ставкасы (айлық 

есептік  көрсеткіш) 

1. Двигатель көлемі мынадай жеңіл 

автокөліктер (текше см.): 

 

1100-ге дейін қоса алғанда 4,0 

1100-ден  жоғары 1500-ді  қоса 6,0 

1500-ден  жоғары 2000-ды қоса 7,0 

2000-нан жоғары 2500-ді  қоса 12,0 

2500-ден жоғары 3000-ды қоса 17,0 

3000-нан жоғары 4000-ды қоса 22,0 

4000-нан жоғары 117,0 

2. Жұк көтерпштігі мынадай жұк таситын 

арнаулы автокөліктер (тіркемелерді 
есептемегенде): 

 

1 тоннаға дейін коса алғанда 6,0 

1 тоннадан жоғары— 1,5 тоннаны қоса 9,0 

1,5 тоннадан жоғары - 5 тоннаны қоса 12,0 

5 тоннадан жоғары 15,0 

3. Шынжыр табанды машиналар мен 

механизмдерді қоспағанда, ездігінен 

жүретін машиналар мен пневматикалык 

жұрістегі механизмдер 

3,0 

4 Автобустар:  

12 отыратын орынға дейін қоса алғанда 9,0 

12-ден  жоғары — 25 отыратын орынды 

қоса 

14,0 

25 отыратын  орыннан жоғары 20,0 

5. Двигателдің  қуаты 55 кВт-тан артық 

емес мотоциклдер, мотороллерлер, 

1,0 

 



мотошаналар, көлемі шағын кемелер 

Двигателінің куаты 55 кВт-тан жоғары 

мотоциклдер 

 

10,0 

6. Катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, 

яхталар (двигательдің  қүаты мынадай ат 

күшіне тең): 

 

160-қа дейін  қоса алғанда 6,0 

160-тан жогары 500-ді қоса 18,0 

500-ден жоғары 1000-ды қоса 32.0 

1000-нан  жоғары 55,0 

7. Ұшу аппараттары  əрбір киловатт қуатта айлык 

есептік көрсеткіштің  4,0 

пайызы 
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Жеңіл автокөліктердің жеті айлық есептік көрсеткіш ставкасы 

бойынша салык салынатын двигателінің көлемі 1500-ден жоғары - 2000 

текше сантиметрд і қоса, он айлық есептік көрсеткіш ставкасы бойынша 

салық салынатын 2000-нан жоғары — 2500 текше сантиметрді қоса, он жеті 
айлық есептік көрсеткіш ставкасы бойынша салық салынатын 2500-ден 

жоғары - 3000 текше сантиметрді коса жəне жиырма екі айлық есептік 

көрсеткіш ставкасы бойынша салық  салынатын двигателінің көлемі 3000-

нан  жоғары - 4000 текше сантиметрді қоса алған көлемде болған кезде салык 

сомасы двигательдің аталған көлемінен асқан  əрбір бірлік үшін 7 теңгеге 

ұлғайтылады (Қазақстан Республикасының 1999 жылы 16 шілдедегі заңына 

сəйкес 12 теңге болған еді). 
Салық төлеушілер үшін салық төлеудің белгіленген мерзімі 

аяқталғанға дейін пайдаланылу мерзімі алты жылдан асқан жеңіл автокөлік 

құралдары бойынша мынадай түзету коэффициенттері  қолданылады: 

1. ТМД елдерінде шығарылған автокөлік құралдары үшін: 

•   6 жылдан — 15 жылға дейін қоса алғанда — 0,3; 

•   15 жылдан жоғары - 25 жылды қоса - 0,2; 

•   25 жылдан жоғары -0,1; 

2. Двигатель көлемі мынадай басқа автокөлік құралдары үшін: 

•   3000 текше сантиметрге дейін қоса алғанда — 0,5; 

•   3 000-нан жоғары - 4000 текше сантиметрді қоса - 0,7; 

•   4000-нан жоғары -1,0. 

3.  Пайдаланылу мерзімі жиырма жылдан асқан ТМД елдері шығаратын 

жеңіл автомобильдер мен мотоциклдер бойынша жеке тұлғалар үшін түзету 

коэффициенті — 0. 

4. Белгіленген салық төлеу мерзімі аяқталғанға дейін пайдаланылу 

мерзімі жеті жылдан асқан ТМД елдерінде шығарылған жүк таситын, 

арнаулы автокөлік құралдары бойынша мынадай түзету коэффициенттері 
қолданылады: 



•   7 жылдан - 14 жылға дейін қоса алғанда - 0,5; 

•   14 жылдан жоғары — 20 жылды қоса — 0,3; 

•   20 жылдан жоғары — 0,1. 

5.  Пайдаланылу мерзіміне байланысты ұшу аппаратгарының салық 

ставкаларына мынадай түзету коэффициенттері қолданылады: 
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5.1.  1999жылғы 1 сəуірден кейін Қазақстан Республикасының шегінен 

тыс жерлерден сатып альшған ұшу аппараттарына: 

•   пайдаланылу мерзімі 5 жылға дейін қоса алғанда — 1,0; 

•   пайдаланылу мерзімі 5 жылдан жоғары - 15 жылды қоса -2,0; 

•   пайдаланылу мерзімі 15 жылдан жоғары - 3,0; 

5.2.   1999 жылғы 1 сəуірге дейін сатып алынған, сондай-ак 1999 жылғы 

1 сəуірден кейін алынған Қазақстан Республикасыңда 1999 жылғы 1 сəуірге 

дейін пайдалануда болған ұшу аппараттарына: 

•   пайдаланылу мерзімі 5 жылға дейін қоса алғанда - 1,0; 

•   пайдаланылу мерзімі 5 жылдан жоғары — 15 жылды қоса -0,5; 

•   пайдаланылу мерзімі 15 жылдан жоғары - 0,3. 

Көлік құралының пайдаланылу мерзімі көлік құралдарының 

паспортында (əуе кемесін ұшуда пайдалану жөніндегі нұсқамада) көрсетілген 

көлік құралы шығарылған жыл негізге алына отырып есептеледі. 
6. Катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, яхталар түріндегі көлік 

құралдарының пайдаланылу мерзіміне қарай салық ставкаларына мынадай 

түзету коэффициенттері қолданылады: 

•   5 жылға дейін қоса алғанда — 1,0; 

•   5 жылдан жоғары - 10 жылды қоса алғанда — 0,5; 

•   10 жылдан жоғары - 20 жылды қоса алғанда - 0,3; 

•   20 жылдан жоғары - 30 жылды қоса алғанда - 0,2; 

•   30 жылдан жоғары -0,1. 

 

 

10.3. Салықты есептеу тəртібі  жəне төлеу  

                   мерзімдері 
 

Салық төлеушілер салық салу объектілерін, əрбір көлік құралы 

бойынша салық ставкасын жəне түзету коэффициенттерін негізге ала 

отырып, салық сомасын дербес есептейді. 
Көлік құралы меншік құқығында, шаруашылық жүргізу құқығында 

немесе оралымды басқару құқығында салық кезеңінен 
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аз уақыт болған жағдайда салық сомасы көлік құралы меншік құқығында, 

шаруашылық жүргізу құқығында немесе оралымды басқару құқығында 

болған кезең үшін салықтың жылдық сомасын 12-ге бөліп, оны көлік құралы 

меншік құқығында, шаруашылық жүргізу құқығында немесе оралымды 

басқару қүқығында іс жүзінде болған айлардың санына көбейту арқылы 

есептеледі. 



1995 жылы 24 сəуірдегі «Салықтар жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Респу-ликасы Президентінің 

Жарлығына сəйкес көлік  құралдарына салынатын салық  мөлшерін салық 
төлеушілер салық  ставкаларын ескере отырып, көлік  құралдарының 

жалпы қуаты мен түріне  қарап дербес белгілейді жəне ағымдағы  жылдың 

1 қыркүйегіне дейінгі мерзімде төлейді. 
Салық кезеңі ішінде жеке кəсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар өз 

қызметіндепиайдаланатын салық салу объектілеріне меншік құқығын, 

сондай-ақ заңды тұлғалар салық салу объектілеріне меншік құқығын, 

шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару құқығын берген кезінде 

салық сомасы мынадай тəртіппен  есептеледі: 
1.   Беретін тарап үшін: 

•  салық кезеңінің басында қолда бар көлік кұралдары бойынша салық  

    сомасы салық кезеңінен басынан бастап көлік кұралына меншік  

    құқығын, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару құқығын  

    берген айдың бірінші күніне дейінгі кезең үшін есептеледі; 
•  салық кезеңінің ішінде сатып алынған көлік кұралдары бойынша  

   салық сомасы көлік құралдарына меншік кұқығын, шаруашылық  

   жүргізу немесе оралымды басқару құқығын алған айдың бірінші  
   күнінен бастап көлік құралына  меншік құқығын, шаруашылық  

   жүргізу немесе оралымды басқару құқығын берген айдың бірінші  
   күніне дейінгі кезең үшін  есептеледі; 
2.   Алушы тарап үшін - салық сомасы көлік құралдарына меншік 

құқығын, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару  құқығын  алған 

айдың бірінші күнінен бастап, салық кезеңінің соңына  дейін  немесе  алушы  

тарап одан кейін аталған көлік 
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құралына меншік қүқығын, шаруашылық жургізу немесе оралымды басқару 

құқығын берген айдың бірінші күніне дейінгі кезеңге ғана есептеледі. 
Салық кезеңі ішінде жеке кəсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар 

болып табылмайтын жеке тұлғалар салық салу объектілеріне меншік 

құқығын берген кезінде салық сомасы мынадай  тəртіппен есептеледі: 
1)   көлік құралына меншік құқығын жеке кəсіпкерлер, жеке 

нотариустар, адвокаттар болып табылмайтын жеке тұлғаларға берген кезде 

жылдык салық сомасын тараптардың біреуі есептеп, бюджетке енгізеді; 
2)   көлік кұралына меншік құқығын жеке кəсіпкерлерге, жеке 

нотариустарға, адвокаттарға, заңды тұлғаларға берген кезде бюджетке 

төленуге тиісті салық сомасы жоғарыда аталған тəртіпке орай төленуі тиіс; 

Алу кезінде Қазақстан Республикасында есепте тұрмаған көлік 

құралдары сатып алған кезде салық сомасы көлік кұралына меншік кұқығы, 

шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару құқығы туындаған айдың 1 

кұнінен бастап салық кезеңінің аяғына дейінгі кезең үшін есептеледі. 
Меншік құқығында, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 

құқығында 1 шілдеге дейін болған көлік құралдары бойынша бюджетке 

салық төлеу салық салу обьектілерінің тіркелген жері бойынша, ағымдағы 



төлемдерді енгізу арқылы салық кезеңінің 5 шілдесінен кешіктірілмей 

жүргізіледі. 
Қазақстан Республикасында есепте тұрмаған көлік құралдарына 

меншік құқығы, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару құқығын 

салық кезеңінің 1 шілдесінен кейін алған жағдайда, бюджетке салық төлеу 

көлік құралын мемлекеттік тіркеуге дейін немесе тіркеу кезінде жүргізіледі. 
Алу кезінде Қазақстан Республикасында есепте тұрған көлік 

құралдарына меншік құқығы, шаруашылық жүргізу немесе оралымды 

басқару құқығын салық кезеңінің 1 шілдеден кейін алған   жағдайда,   жеке   

кəсіпкерлер,   жеке   нотариустар,   адвокаттар, заңды тұлғалар салық кезеңі 
үшін декларацияны табыс ету мер- 
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зімі басталғаннан кейінгі он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде 

көрсетілген көлік құралдары бойынша салық төлеуді  жүргізеді. 
Көлік құралының меншік иесі атынан меншікті сенімгерлік басқару 

құқығында көлік құралын иеленуші тұлғаның көлік құралдарына салық 

төлеуі  көлік  құралына меншік иесінің  осы есепті кезең үшін салық 

міндеттемесін орындауы болып  табылады. 

Көлік құралдары салығын есептеу мен төлеу үшін салық кезеңі 
- күнтізбелік жыл болып саналады. 

Салық төлеушілер (жеке кəсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар 

болып табылмайтын жеке тұлғаларды жəне бюджетпен есеп айырысуды ауыл 

шаруашылык өнімдерін өндірушілерге арналған арнаулы салық режимінде 

жүзеге асыратын заңды тұлғаларды қоспағанда) көлік құралдары салығы 

бойынша ағымдағы  төлемдер есебін ағымдағы салық кезеңінің 5 шілдесінен 

кешіктірілмейтін мерзімде, сондай-ақ декларацияны есепті жыл-дан кейінгі 
жылдың 31 наурызынан кешіктірілмейтін мерзімде салық салу объектілерінің 

тіркелген жері бойынша салық органдарына табыс етеді. 
 

   

 10.5. Жүк автокөліктерінің  2004 жылғы көлік құралдары салығы 
                                                                                                       теңгемен 
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10.6. Шынжыр табанды машиналар мен механизмдерді   қоспағанда, 

өздігінен жүретін машиналар мен пневматикалық   жүрістегі 
механизмдердің 2004 жылға арналған салық  ставкалары 

                                                                                               теңгемен 

Салық салу объекгісі Ставка бойынша 

АЕК-пен 3 

шынжыр табанды машиналар  мен механизм-

дерді  қоспағанда, өздігінен  жүретін  маши-

налар  мен  пневматикалық  жүрістегі 
механизмдерге 

 

2 757 

 

 

10.7. Автобус көлік құралдарынын 2004 жылға арналған 

салық ставкалары 
                                                     теңгемен 

Салық салу 

объектісі 
 

 

Айлық  есептік  көрсеткіш  919 теңге 

Отыратын орын 

12 отыратын 

орынға дейін 

қоса алғанда 

12-ден жоғары — 

25 отыратын 

орын 

25 отыратын 

орыннан жоғары 

АЕК-пен 9 14 20 

автобустар 7 848 12 208 18 380 

 

 

10.8. Мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, көлемі шағын 

кемелердін 2004 жылга арналған салық ставкалары 

                                                                                               теңгемен 

                       Салық салу объектісі АЕК Ставка  

бойынша 

1. Двигателінің қуаты 55 кВт-тан артық емес 

мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, 

көлемі шағын кемелер 

1 919 

2. Двигателінің куаты 55 кВт-тан артық 

мотоциклдер 

10 9 190 

3. Пайдалану мерзімі 20 жылдан асатын ТМД 

елдерінде мотоциклдер, жеке тұлғалар үшін 

түзету коэффициенті - 0 
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10.9. Катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, яхталардын 

(двигателінің куаты ат күшімен) 2004 жылға арналған 

салық ставкалары 
                                                                                                 теңгемен 

                     

 

 

10.10. Жүк автокөліктерінің 2005 жылғы көлік құралдары салығы 
                                                                                               теңгемен 
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10.1 Көлік  құралдары  салығы (жеңіл  автокөліктер) 2004 жылы 

 

 



 

 
        жоғары 
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10.12. Шынжыр табанды машиналар мен механизмдерді қоспағанда, 

өздігінен жүретін машиналар мен пневматикалық жүрістегі 
механизмдердің 2005 жылға арналған салық ставкалары 

                                                                                                         

                                                                                                      теңгемен 

Салық салу объектісі Ставка бойынша 

АЕК-пен 3 

шынжыр табанды машиналар мен меха-

низмдерді қоспағанда, өздігінен жүретін 

машиналар мен пневматикалык жүрістегі 
механизмдер 

2 913 

 

 

10.13. Автобус көлік  құралдарынын 2005 жылға арналған 

салық ставкалары 
 

                                                                                                        теңгемен 

Салық салу 

объектісі 
 

 

 

Айлық  есептік  көрсеткіш  919 теңге 

отыратын орын 

12 отыратын 

орынға дейін 

қоса алғанда 

12-ден жоғары 

— 25 отыратын 

орын 

25 отыратын 

орыннан жоғары 

АЕК-пен 9 14 20 

автобустар 8 739 13594 19420 

 

 

10.14. Мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, көлемі шағын 

кемелердің 2005 жылға арналған салық ставкалары 

 

                                                                                                      теңгемен 

Салық салу объектісі АЕК Ставка бойынша 

1. Двигателінің қуаты 55 кВт-тан 

артық емес мотоциклдер, моторол- 

лерлер, мотошаналар, көлемі шағын 

кемелер 

1 971 

2. Двигателінің қуаты 55 кВт-тан 

артық мотоциклдер 

10 9 710 

3. Пайдалану мерзімі 20 жылдан 

асатын ТМД елдерінде мотоцикл-

дер, жеке тұлғалар үшін түзету 

коэффициенті - 0 
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10.15. Катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, яхталардың 

2005 жылға  арналған  салық  ставкалары 

                    
  

 

 

10.16. Жүк  автокөліктеренің  2006 жылға  арналған 

салық  ставкалары 
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            10.17. Жеңіл автокөліктердің 2005 жылға арналған ставкалары 
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10.19. Шынжыр табанды машиналар мен механизмдерді қоспағанда, 

өздігінен жүретін машиналар мен пневматикалық жүрістегі 
механизмдердін 2006 жылға арналған салық ставкалары 

 

Салық салу объектісі Салық ставкасы 

(АЕК) 

Салық ставкасы 

(теңге) 

Шынжыр табанды машиналар 

мен механизмдерді қоспаганда, 

өздігінен жұретін машиналар 

мен пневматикалық жүрістегі 
механизмдер 

 

 

3 

 

 

 3 090 

 

 

 10.20. Автобустардың 2006 жылға арналған салық ставкалары 

 

 

 

 

Салық салу 

обьектісі 
 

 

12 отыратын 

орынға дейін 

қоса алғанда 

12-ден  жоғары- 

25 отыратын 

орын 

25 отыратын 

орыннан 

жоғары 

Салық 

став-

касы 

(АЕК-

пен) 

Салык 

ставкасы 

(теңге- 

мен) 

Салық 

ставкасы 

(АЕК- 

пен) 

Салық 

став- 

касы 

(теңге- 

мен) 

Салық 

став-

касы 

(АЕК-

пен) 

Салык 

ставкасы 

(тенге- 

мен) 

Автобустар 9 9 270 14 14 420 20 20 600 

  

   

 10.21. Мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, көлемі шағын   

              кемелердіц 2006 жылға арналған салық ставкалары 

 

Салық салу объектілері 

Двигателінің қуаты 

55 кВт-тан артық 

емес мотоциклдер, 

мотороллерлер, 

мотошаналар, көле- 

мі жағынан кемелер 

 

Двигателінің куаты 

55 кВт-тан артық 

мотоциклдер 

Пайдалану мерзімі 
жиырма жылдан 

асатын ТМД елдерінде 

шығарылған мотоцикл- 

дер,жеке тұлғалар үшін 

түзету коэффиценті - 0. 

Салық 

ставкасы 

(АЕК) 

Салық 

ставкасы 

(теңге) 

Салық 

ставкасы 

(АЕК) 

Салық 

ставкасы 

(теңге) 

Салық 

ставкасы 

(АЕК) 

Салық 

ставкасы 

(теңге) 

1 1030 10 10 300   
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Есептер жинағы. 
АНЫҚТАМА: 2006 жылы айлық есептік көрсеткіш (АЕК) «2006 жылға 

арналған республикалық бюджет туралы» 22.11. 2005 ж. №88-ІІІ ҚР Заңының 

13-бабының 3-тармағына сəйкес 1030 теңгені құрайды. 

1-мысал. Жеке немесе заңды тұлғаның  меншігінде 1998 жылы 

шыққан   MERCEDES BENZ  G 320 маркалы автокөлігі  бар. Оның 

двигателінің  көлемі (ДК) 3 199 текше см, яғни  кестеде келтірілген 

двигательдің  дөңгелектелген 3 000 — 4 000 текше см көлемінен 

ерекшеленеді. 
1-есеп. 
MERCEDES BENZ  G 320 автомобилі двигателінің 3 000 текше см асуы 

199 текше см (3 199-3 000) құрайды. Төленуге тиіс салық сомасын анықтау 



үшін шығарған ел мен автокөліктің  шыққан жылын ескеру керек. Бұл 

жағдайда  MERCEDES BENZ  G 320 автокөлігі пайдалану мерзімі 6 жылдан 

астам шектегі шет мемлекеттің (ТМД-дан басқа) көлік құралдары санатына 

жатады, ол үшін 0,7 түзету коэффициентін қолдану көзделген. Демек, аталған 

көлік құралына салық сомасы 2005 жылы 16 837 теңге болды: 

[(22 х 1 030) + (199 х 7)] х 0,7= 24 053 х 0,7 = 16 837 теңге. 

Мұндағы: 

•   22 — салық ставкасы (АЕК-пен); 

•   1 030 - 2006 жылға белгіленген АЕК (теңгемен); 

•   199 - двигатель көлемінің (ДК) кестеде көрсетілген 3 000 текше см   

     двигатель көлемінен асуы; 

•   7 - асудың эрбір бірлігі үшін салық ставкасы, теңгемен; 

•   0,7 - пайдалаиу мерзімі 6 жылдан асатын шетелдік өндірістің (ТМД- 

    дан басқа) көліктері үшін түзету коэффициенті (ТК). 

2-мысал. Жеке немесе заңды тұлғаның меншігінде 1999 жылы шыққан 

Volga 310221 маркалы автокөлігі бар. Оның двигателінің  көлемі 2 445 

текше см, ягни кестеде келтірілген двигательдің  дөңгелектелген 2 000 —  

2 500 текше см көлемінен ерекшеленеді. 
2-есеп. 

Volga 310221 автокөлік двигателінің 2 000 текше см асуы 445 текше см (2 245 

- 2 000) құрайды. Бұл жағдайда Volga 310221 автокөлігі пайдалану мерзімі 6 

жылдан 15 жылға дейін шекте- 
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гі ТМД елдерінің көлік құралдары санатына жатады, ол үшін 0,3 түзету 

коэффициентін  қолдану көзделген. Демек, аталған көлік құралына салық 

сомасы 2006 жылы 4 643 теңге болады: 

[(12 х 1 030) + (445 х 7)] = 15 475 х 0,3 =4 643 теңге, 

Мұнда: 

•   12 - салық ставкасы (АЕК-пен); 

•   1 030 - 2006 жылға белгіленген АЕК (теңгемен); 

•   445 - двигатель көлемінің кестеде көрсетілген 2 000 текше см 

     двигатель көлемінен асуы; 

•   7 — асудың эрбір бірлігі үшін салық ставкасы, теңгемен; 

•   0,3 — пайдалану мерзімі 6 жылдан асатын ТМД елдері өндірісінің  

     машиналары үшін түзету коэффициенті. 
1. КАДИЛАК-ЭСКАЛАДА ДК= 6000 см3 

2005 жылы шыққан.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек. 

КС = 1030x117 =120 510. 

2. ДОДЖ-МАГНУМДК=5700 см3 
2005 жылы шыққан. 

 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек. 

КС= 1030x117 =120 510.  

5. ИНФИНИТИ-QХ56 ДК=5600 см3 
2006 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек.  

КС= 1030x117= 120 510. 

4. ЛИНКОЛЬН-НАВИГАТОР ДК=5400 см3 
2005 ж.  



2006 жылғы к-лік салығын есептеу керек. 

КС= 1030x117 = 120 510. 

5. МЕРСЕДЕС G500 ДК=5000 см3 
2003 ж. 

 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек.  

КС = 1030x117 =120 510. 

6. ЛИНКОЛЬН-ЛИМО ДК=4800 см3 
1998 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек.  

КС = 1030x117 =120 510. 

7. ЛЕХСУС-LХ470 ДК=4700 см3 
2004 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек.  

КС = 1030x117 =120 510. 

5. РЕЙНДЖ-РОВЕР ДК=4600 см3
1997 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек.  

КС= 1030x117 = 120 510. 
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9. БМВ - 745 LI ДК=4500 см 
3
2003 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек.  

КС= 1030x117= 120 510. 

10. БМВ -Х5 LIДК=4400 см3
 2002 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек .  

КС= 1030x117 =120 510. 

11. ЛЕХСУС-430 ДК=4300 см3
2004 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек .  

КС= 1030x117= 120 510. 

12.  ТОЙОТА-ЛЕНД КРУЗЕР ДК=4200 см3 
2006ж. 

 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = 1030x117= 120 510. 

13. МЕРСЕДЕС G400DІ ГЕЛЕҢДВАГЕН ДК=4000 см3
 2002 ж. 

 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (1000x7) = 22 660 + 7000 = 29 660. 

14. ДЖИП-ЧЕРОКИ ДК=4000 см3
1999 ж, ТК= 0,7  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (1000 х 7) = 22 660 + 7000 = 29 660.  

ТК = 29 660x0,7 = 20 762. 

15. МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО ДК=3800 см3
2005 ж. 

 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (800 х 7) = 22 660 + 5600 = 28 260. 

16. МЕРСЕДЕС 8500 ДК=3700 см3
2004 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (700 х 7) = 22 660 + 4900 = 27 560. 

17. АУДИ-А 8 КВАТРО ДК=3700 см3
1996 ж. ТК= 0,7  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (700 х 7) = 22 660 + 4900 = 27 560.  

ТК = 27 560x0,7 =19 292. 

18. МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО ДК=3600 см3 
2003 ж.  



2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (600 х 7) = 22 660 + 4200 = 26 860. 

19. МЕРСЕДЕС G36 БРАБУС ДК=3600 см3
1998 ж. ТК= 0,7  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (600 х 7) = 22 660 + 4200 = 26 860.  

ТК = 26 860x0,7 =18 802. 
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20. ХАММЕР-НЗ ДК=3500 см3
 2005 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (500 х 7) = 22 660 + 3500 = 26 160. 

21. БМВ 735І ДК=3500 см3 
1999 ж. ТК= 0,7  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (500 х 7) = 22 660 + 3500 = 26 160.  

ТК = 26 160x0,7 = 18 312. 

22.  ТОЙОТА-ЛЕНДКРУЗЕР ПРАДО ДК=3400 см3
2005 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (400 х 7) = 22 660 + 2800 = 25 460. 

23.  ТОЙОТА-ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО ДК=3400 см3
1997 ж. 

ТК = 0,7. 

2006 жылғы к-лік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (400 х 7) = 22 660 + 2800 = 25 460. 

ТК = 25 460x0,7 = 17 822. 

24. ЛЕХСУС-RХ400Н ДК=ЗЗОО см3 
2006ж. 

 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (300 х 7) = 22 660 + 2100 = 24 760. 

25. НИССАН-ПАТФАЙНДЕР ДК=3300 см3
1998 ж. ТК= 0,7.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (300 х 7) = 22 660 + 2100 = 24 760.  

ТК = 24 760x0,7 = 17 332. 

26. ПОР-КАЙЕН-ШЕ ДК=3200 см3
2006 ж. 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (200 х 7) = 22 660 + 1400 = 24 060. 

27. МЕРСЕДЕС  S320ДК=3200 см3 
1999 ж. ТК= 0,7.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (200 х 7) = 22 660 + 1400 = 24 060.  

ТК = 24 060 х 0,7 = 16 842. 

28. ИСУЗУ-МУ ДК=3100 см3
1996ж. ТК= 0,7.  

2006 жылғы келік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 22) + (100 х 7) = 22 660 + 700 = 23 360.  

ТК = 23 360x0,7 = 16 352. 

29. ЛЕХСУС-RХ300 ДК=3000 см3
2005 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 17) + (500 х 7) = 17 510 + 3500 = 2 010. 
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30. ЛЕХСУС-RХ300 ДК=3000 см3
1999 ж. ТК= 0,5.  



2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 17) + (500 х 7) = 17 510 + 3500 = 21010.  

ТК = 21 010x0,5 = 10 505. 

31. ВОЛЬВО -ХС90АWDТб ДК=2900 см3
2004 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 17) + (400 х 7) = 17 510 + 2800 = 20 310. 

32. МЕРСЕДЕС W210ДК=2900 см3
1998 ж. ТК= 0,5.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 17) + (400 х 7) = 17 510 + 2800 = 20 310.  

ТК = 20 310х0,5 = 10 155. 

33. БМВ -ХЗ LI ДК=2800 см3
2006 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 17) + (300 х 7) = 17 510 + 2100 = 19 610. 

34. НИССАН-ПАТРУЛ ДК=2800 см3
1999 ж. ТК= 0,5.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 17) + (300 х 7) = 17 510+ 2100 = 19 610.  

ТК= 19 610x0,5 = 9 805. 

35.  ТОЙОТА-ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО ДК=2700 см3
 2005 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 17) + (200 х 7) = 17 510 + 1400 = 18 910. 

36.  ТОЙОТА-ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО ДК=2700 см3
1997 ж. 

ТК= 0,5. 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 17) + (200 х 7) = 17 510 + 1400 = 18 910. 

ТК= 18 910x0,5 = 9 455. 

37. МЕРСЕДЕС С260 W2ОЗ АВАНГАРД ДК=2600 см3
2001 ж.  

  2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

  КС = (1030 х 17) + (100 х 7) = 17 510 + 700 = 18 210. 

 38. АУДИ-А6 ДК=2600 см3 
1996 ж. ТК= 0,5.  

 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

 КС = (1030 х 17) + (100 х 7) = 17 510 + 700 = 18 210.  

 ТК= 18 210x0,5 = 9 105. 

 39.  СУБАРУ-АУТБАК ДК=2500 см3
2006 ж. 

  2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

  КС = (1030 х 12) + (500 х 7) = 12 360 + 3500 = 15 860. 
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40. БМВ-523 ДК=2500 см3
1999 ж. ТК= 0,5. 

2006 жылғы көлік салыган есептеу керек . 

КС = (1030 х 12) + (500 х 7) = 12 360 + 3500 = 15 860. 

ТК= 15 860x0,5 = 7930. 

41.  ТОЙОТА-КАМРИ 35 ДК=2400 см3
 2006 ж. 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 12) + (400 х 7) = 12 360 + 2800 = 15 160. 

42. МЕРСЕДЕС Е240 ЭЛЕГАНС ДК=2400 см3
1999 ж. ТК= 0,5. 

2006 жылғы к-лік салығын есептеу керек . 



КС = (1030 х 12) + (400 х 7) = 12 360 + 2800 = 15 160.  

ТК= 15 160x0,5 = 7580. 

43.  ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ IVДК=2300 см3
2003 ж. 

2006 жылғы к-лік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 12) + (300 х 7) = 12 360 + 2100 = 14 460. 

44. МЕРСЕДЕС 210 ЭЛЕГАНС ДК=2300 см3
1995 ж. ТК= 0,5. 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 12) + (300 х 7) = 12 360 + 2100 = 14 460. 

ТК= 14 460x0,5 = 7230. 

45.  ТОЙОТА-КАМРИ 25 ДК=2200 см3 
2001 ж. 

2006 жылғы к-лік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 12) + (200 х 7) = 12 360 + 1400 = 13 760. 

46.  ТОЙОТА-КАМРИ  ДК=2200 см3
1997 ж. ТК= 0,5.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 12) + (200 х 7) = 12 360 + 1400 = 13 760. 

ТК= 13 760x0,5 = 6880. 

47. ХОНДА-ОДИССЕЙ ДК=2100 см3
1996 ж. ТК= 0,5. 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 12) + (100 х 7) = 12 360 + 700 = 13 060. 

ТК= 13 060x0,5 = 6530. 

48. ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ ДК=2000 см3
 2002 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек. 

КС = (1030 х 7) + (500 х 7) = 7 210 + 3500 = 10 710. 

49. ХОНДА СR-V ДК=2000 см3
1998 ж. ТК= 0,5. 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 7) + (500 х 7) = 7 210 + 3500 = 10 710.  

ТК= 10 710x0,5 = 5355. 
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50.  ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ В5 ДК=1900см3 
1999 ж. ТК=0,5 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 7) + (400 х 7) = 7 210 + 2800 = 10 010.  

ТК= 10 010x0,5 = 5005. 

51. МАЗДА-6ДК=1800 см3
2003 ж. 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 7) + (300 х 7) = 7 210 + 2100 = 9 310. 

52. МЕРСЕДЕС 180С ДК=1800 см3 
1997 ж. 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 7) + (300 х 7) = 7 210 + 2100 = 9 310.  

ТК = 9 310x0,5 = 4655. 

53. ШЕВРОЛЕТ-НИВА  ДК=1700 см3
 2004 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 7) + (200 х 7) = 7 210 + 1400 = 8 610. 

54. АЛЬФА-РОМЕО 147 ДК=1600 см3
2005 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 7) + (100 х 7) = 7 210 + 700 = 7 910. 



55.  ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФІГДК=1600 см3
1998 ж. ТК = 0,5.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = (1030 х 7) + (100 х 7) = 7 210 + 700 = 7 910.  

ТК = 7 910x0,5 = 3955. 

56. ХЮНДАЙ-АКЦЕНТ ДК=1500 см3
 2002 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек .  

КС= 1030x6 = 6 180. 

57. ТОЙОТА-РАУМДК=1500 см3
1998ж. ТК = 0,5. 

 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС= 1030x6 = 6 180.  

ТК = 6 180x0,5 = 3 090. 

58. НИССАН-КУБ ДК=1400 см3
 2002 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек .  

КС= 1030x6 = 6 180. 

59.  ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО ДК=1400 см3
1997 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек .  

КС= 1030x6 = 6 180. 

ТК=6 180x0,5 = 3 090. 
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60. ТОЙОТА-СТАРЛЕТ ДК=1300 см3
1998 ж. 

 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек .  

КС = 1030x6 = 6 180.  

ТК = 6 180x0,5 = 3 090. 

61. НИССАН-МАРЧ  ДК=12ОО см3 
2002 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек .  

КС= 1030x6 = 6 180. 

62. МИЦУБИСИ-ДЖУНИОР ДК=1100 см3
1996 ж. ТК = 0,5.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС = 1030 х 4 = 4 120. 

ТК = 4 120x0,5 = 2 060. 

63. ДАЙХАТ-СУ-ШАРАДА ДК=1000 см3
1989 ж. 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек . 

КС= 1030x4 = 4 120. 

ТК = 4 120x0,5 = 2 060. 

64. ДЭУ-МАТИЗ ДК=800 см3
1999 ж.  ТК = 0.5. 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек 

КС= 1030x4 = 4 120. 

ТК = 4 120x0,5 = 2 060. 

65. МЕРСЕДЕС-СМАРТ ДК=600 см3 
2001 ж.  

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек .  

КС = 1030x4 = 4 120. 

66. МЕРСЕДЕС-СМАРТ ДК=600 см3
1999 ж. 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек. ТК = 0,5. 

КС = 1030x4 = 4 120.  

ТК = 4 120x0,5 = 2 060. 



 

Тапсырмалар 
1-есеп. Берілген мəліметтер бойынша көлік салығының сомасын 

анықтаңыздар: 

"Бауыржан" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншігіндегі көлік 

құралдары: 

3-КАМАЗ; 1-ЗИЛ-ІЗО; 1-ВАЗ-21099 (1500см3
); ВАЗ - 21015 

(1700 см3
). 
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2-есеп. Б. Керімбековтың иелігіндегі жолаушылар таситың 13 орындық. 

Газель жəне 2005 жылы шығарылған Тойота Камри автокөлігінің 2005 

жылғы көлік салығын есептеңіздер. Двигатель көлемі 2400 см3
. 

 

Көлік салығы бойынша декларация толтыру  тəртібі  
САЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ 

 

04.07.2003 ж. №475-11, 29.11.2003 ж. №500-ІІ, 13.12.2004 ж. №89-ІІІ ҚР 

Заңдарымен енгізілген өзгерістері мен толықтырулары ескерілген Салық 

кодексінің 350-бабына сəйкес төлеуші — заңцы тұлғалар (бюджетпен есеп 

айырысуды ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге арналған арнаулы 

салық режимінде жүзеге  асыратын занды тұлғаларды қоспағанда)  көлік 

құралдары салығы бойынша ағымдағы төлемдер есебін ағымдағы салық 

кезеңінің 701.01-нысан бойьшша, сондай-ақ ҚР ҚМ Салық комитеті 
Төрағасының 08.12.2004 ж. №625, 28.12.2004 ж. №672 бұйрықтарымен  

бекітілген  салық есептілігінің  700.00-нысаны бойынша декларацияны жəне 

декларацияға 2-қосымшаны (700. 02-нысан) есепті жылдан кейінгі жылдың 

31 наурызынан кешіктірілмейтін мерзімде салық салу объектілерінің 

тіркелген жері бойынша салық қызметі органдарына табыс етеді. 
Декларацияға 2-қосымша Кодекстің 13-бөліміне сəйкес заңды 

тұлғалардың  көлік  құралдары салығын есептеуіне арналған. 700.02-

нысанын салық төлеуші есепті кезең аяғында меншік құқығында, 

шаруашылық жүргізу құқығында немесе оралымды басқару құқығында 

болған əрбір көлік құралына жасайды. Бірдей көлік құралдары болған кезде 

(бір модельдегі, двигатель көлемі, жүк көтерімділігі, отыратын орын саны, 

двигателінің қуаты, пайдалану мерзімі бірдей) олардың саны 700.02.012-

жолда көрсетіле отырып бір нысан жасалады. 

«Көлік құралдары салығын есептеу» бөлімін толтырудың 

ерекшеліктері: 
700.02.001-жолда Кодекстің 346-бабына сəйкес салық салу объектісі 

болып табылатын көлік құралы маркасы мен моделі бойынша көрсетіледі; 
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700.02.002-жолда көлік құралының  шығарылған жылы көрсеітіледі; 
          700.02.003-жолда көлік құралын  оның ішінде бұрын  Қазақстан 



Республикасының аумағында есепте тұрмаған көлік құралдары  бойынша 

меншік құқығында, шаруашылық жүргізу құкығында  немесе оралымды 

басқару құқығында иелік еткен нақты кезең  (айлар саны) көрсетіледі; 
700.02.004-жолда тиісті өлшем бірліктері көрсетіледі: 
•   жеңіл автокөліктердің двигатель көлемі - текше сантиметрмен; 

•   жүк жəне арнайы автокөліктердің жүк көтерімділігі - тоннамен; 

•   автобустардың отыратын орын саны; 

•   катерлердің, кемелердің, буксирлердің, баржалардың, яхталардың 

     қуаттылығы - ат күшімен; 

•   көлемі шағын кемелер мен ұшу аппараттарының  қуаттылығы- 

     киловаттпен. 

700.02.005-жолда Кодекстің 347-бабының 1-тармағына сəйкес көлік 

құралдары салығының ставкасы керсетіледі; 
700.02.006-жолда салық төленетін күні тиісті қаржылық жылға 

арналған Республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының 

Заңымен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің  мөлшері көрсетіледі; 
700.02.007-жолда  жеңіл  автокөлі  кдвигателінің 1500-ден  жоғары  

2 000 текше см асатын, 2 000-нан жоғары 2 500 текше см асатын, 3 000-нан 

жоғары 4 000 текше см асатын көлемі көрсетіледі. 
700.02.008-жолда жеңіл автокөліктер бойынша: (700.02.005 х 

700.02.006 + 700.02.007 х7 теңге) формуласымен жəне қалған  көлік  

кұралдары мен ұшу апараттары үшін: (700.02.005 х 700.02.006) 

формуласымен анықталатын салық сомасы  көрсетіледі; 
700.02.009-жолда Салық кодексіне сəйкес белгіленген тиісті 

түзету коэффициенті көрсетіледі; 
700.02.010-жолда түзету коэффициенті ескеріле отырып, салық кезеңі 

үшін 700.02.008 жəне 700.02.009-жолдарды көбейту арқылы анықталатын 

салық сомасы көрсетіледі; 
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700.02.011-жолда  иеленуді нақты кезеңі үшін 700.02.010/12 х 

700.02.003 ретінде анықталатын салық сомасы көрсетіледі. Егер нақты 

иелену кезеңі 12 айды құраса, онда 700.02.011-жолға 700.02.010-жолда 

көрсетілген сома ауыстырылады; 

700.02.012-жолда олар бойынша осы нысан жасалатын көлік 

құралдарының саны көрсетіледі; 
700.02.013-жолда көлік құралдарының саны ескеріле отырып, 

700.02.011 жəне 700.02.012-жолдарды көбейту арқылы анықталатын салық 

сомасы көрсетіледі. 
 

 

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЪІ: 
 

1.     Көлік салығының  пайда болу тарихы. 

2.     Көлік  құралдарына  салынатын  салықты  төлеушілер. 

3.     Салық  салу объектілері. 



4.     Салық  ставкалары. 

5.     Көлік  құралының түріне, двигательдің көлеміне байланысты  

        салық ставкаларын дифференциялау. 
6.     Түзету коэффщиенттерін қолдану тəртібі. 
7.     Салық  жеңілдіктері.                                                        
8.     Салықты  есептеу  тəртібі.                                                     
9.     Салықты  төлеу мерзімдері.                                                     
10.   Көлік құралы салығын  толық  салық   жылында  төленбеген  

        жағдайда  салықты есептеу  тəртібі.                                     
11.   Салық  кезеңі.                                                                           
12.   Салық   декларациясы.                                                              
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11-ТАРАУ 

 

МҮЛІК САЛЫҒЫ 

 

  11.1. Заңды  тұлғалар  мен  жеке  кəсіпкерлердің  

            мүлік салығы 

 

1. Мүлік салығын төлеушілер  жəне салық салу объектілері. 
Бұл тарауда заңды тұлғалар мен жеке кəсіпкерлердің жəне жеке 

тұлғалардың мүлік салығын бөлек-бөлек қарастырамыз. 

Мүлік салығы — Қазақстан Республикасының аумағында меншік, 

шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару құқығында салық салу 

объектісі бар заңды тұлғалар, жеке кəсіпкерлер жəне жеке тұлғалар төлейтін 

салық түрі. 
Мүлік салығы жергілікті салық болып табылады. 

Мүлік   жылжитын   жəне   жылжымайтын   болып   бөлінеді 
(11.1-сурет). 

Мүлік салығын төлеушілер: 

1)   Қазақстан Республикасының аумағында меншік, шаруашылық 

жүргізу немесе оралымды басқару құқығында салық салу объектісі бар заңды 

тұлғалар. 

2)   Қазақстан Республикасының аумағында меншік құқығында салық 

салу объектісі бар жеке кəсіпкерлер. 

3)   занды тұлғаның шешімі бойынша оның құрылымдық бөлімшелері. 
4)   Қазақстан Республикасының  резиденті емес заңды  тұлғалар 

Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан салық салу объектілері 
бойынша салық төлеушілер болып табылады. 

Мүлік салығы бойынша жеңілдіктер. 
Мүлік салығын төлеушілерге бірнеше салық жеңілдіктері 

қарастырылған. Мəселен: 
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                                                   Мүліктің  жіктелуі 
 

                                      

                                  Жылжитын                  Жылжымайтын 

 

            

             Материалдық          Көлік                Құрылыс             Жер (жер 

            құндылықтар         қуралдары         ғимараты            санаттары) 

 

 

           Бағалы                Су-                       Тұрғын                Ауыл 

            қағаздар            əуе                               үй                  шаруа- 

                                                                                                  шылық 

                                                                                                  мақса- 

                                                                                                 тындағы 

 

Антиквариат      Автожол 

                                                                    Тұргын 

                                                                      үйге                Елді мекен 

                                                                     жатпай- 

                                                                     тын 

 Валюталық  

    құнды- 

    лықтар                                                               Басқа да жер  

                                                                                санаттары 

 

                                          11.1.-сурет. Мүліктін жіктелуі 
 

1. 1995 жылы  24 сəуірдегі «Салықтар  жəне  бюджетке  төленетін 

басқа  да  міндетті   төлемдер  туралы» Қазақстан  Республикасы 

Президентінің  Жарлығына  сəйкес мүлік салығын  төлеуден босатылады: 

•   кəсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын мүлік бойынша  

    -  коммерциялық  емес жəне  бюджеттегі  ұйымдар; 

•   өндірістік мақсатта жəне əлеуметтік салада пайдаланылатын мүлік  

    бойынша — Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамы,  

    Қазақ зағиптар қоғамы, Қазақ саңыраулар 

565 

    қоғамы, Ақыл-есі мен дене бітімінің кемістігі бар балалар мен  

    жасөспірімдерді  əлеуметтік бейімдеу мен олардың  еңбек ету  

    қабілетін қалпына келтіру орталығы, ААФЖЕҚ Орталық комитеті,  
    Ауғанстан соғысы ардагерлерінің Қазақ республикалық ұйымы  

    (кəсіпорындарынсыз); 

•  Қазақстанның  Ұлттық банкі мен оның бөлімшелері. 



2. Қазақстан Республикасының 1999 жылы 16 шілдедегі заңына 

сəйкес, мүлік салығын төлеуден босатылады: 

1) мемлекеттік мекемелер жəне кəсіпкерлік қызметте пайдала-

нылмайтын мүлік бойынша коммерциялық емес ұйымдар; 

2) өндірістік максатта  жəне əлеуметтік салада пайдаланылатын мүлік 

бойынша - Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамы, Қазақ 

зағиптар қоғамы, Қазақ саңыраулар қоғамы, Ақыл-есі мен дене бітімінің 

кемістігі бар балалар мен жасөспірімдерді əлеуметтік бейімдеу мен олардың 

еңбек ету қабілетін қалпына келтіру   орталығы,   сондай-ақ   осы   

қоғамдардың    меншігі   болып табылатын жəне олардың қаражаты есебінен 

салынған өндірістік  кəсіпорындар, Ауғанстан соғысы ардагерлерінің Қазақ 

Республикалық ұйымы (кəсіпорындарынсыз); 

2-1) қызметінің негізгі түрі ғылым жəне кітапхана қызметін көрсету 

саласындағы жұмыстарды орындау болып табылатын мемлекеттік 

кəсіпорындар; 

2-2) ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау саласындағы 

міндеттерді жүзеге асыратын  мемлекеттік  кəсіпорын; 

2-3) қызметінің негізгі түрі театр, ойын-сауық жəне концерттік 

шараларды жүзеге асыру, тарихи-мəдени құндылықтарды сақтау жөнінде, 

балаларды, қарттар мен мүгедектерді  əлеуметтік қорғау жəне  əлеуметтік 

қамсыздандыру саласында, спорт саласында қызметтер көрсету болып 

табылатын мемлекеттік кəсіпорындар; 

3) Қазақстанның  Ұлттық банкі мен оның бөлімшелері; 
4)  жалпы пайдаланудағы мемлекеттік автомобиль жолдарын жəне 

олардағы жол құрылыстарын жедел басқаруға кұқығы бар  ұйымдар; 

5)  инвестициялар жөніндегі уəкілетті органымен жасалған келісім 

шартқа сəйкес салық төлеушілер 5 жылға дейінгі кезеңге мүлік салығын 

төлеуден босатылуы мүмкін; 
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6)  түзеу мекемелері, Қазақстан Республикасы Ішкі  істер  министр-

лігінің  қылмыстық-атқару жүйесі түзеу мекемелерінің республикалық 

мемлекеттік кəсіпорындары; 

7)   мектепке дейінгі балалар мекемелері, орта, арнаулы орта жəне 

жоғары  білім  саласында медициналық көмек (косметалогиялық қызмет 

көрсетуді қоспағанда) жəне білім беру қызметін көрсетуге байланысты 

жұмысты қызметтің осы түрлерін жүргізуге құқық беретін тиісті лицензиялар 

бойынша жүзеге асыратын ұйымдар, осындай қызметтен алынатын табысы 

жылдық жиынтық табыс көлемінің кем дегенде 50 пайызын құраған 

жағдайда; 

8) "Байқоңыр" кешені объектілерінің мүлкі негізінде құрылған 

республикалық мемлекеттік кəсіпорын "Байқоңыр" кешені объектісі болып 

табылатын мүлік бойынша. 

3. Қазіргі уақытта мүлік салығын төлеуден босатылады: 

1)   Қазақстан  Республикасының  Үкіметі  белгілейтін  қажеттілік 

нормативтері  шегінде салық салу объектілері бойынша бірыңғай жер 



салығын төлеушілер. Салық салу объектілері бойынша бірыңғай  жер 

салығын белгіленген қажеттілік нормативтерінен артық төлеушілер мүлікке 

салынатын салықты осында белгіленген тəртіппен төлейді; 
2)   салық салу салық режимінің екінші ұлгісі бойынша жүзеге 

асырылатын жер қойнауын пайдаланушылар; 

3)   мемлекеттік мекемелер; 

4)   уəкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы 

түзеу мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорындары; 

5)   діни бірлестіктер. 

Уəкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы тұзеу 

мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорындары пайдалануға немесе жалға 

берілген мүліктері бойынша салық төлеуден босатылмайды. 

Меншік иесі салық салу объектілерін сенімгерлік басқаруға немесе 

жалға берген кезде меншік иесімен келісім бойынша салық төлеуші сенімгер 

басқарушы немесе жалға алушы бола алады.
 Бұл кезде сенімгер басқарушы-

ның немесе жалға алушының салық төлеуі салық салу объектілері меншік 

иесінің есепті кезең үшін салық міндеттемесін орындауы болып табылады. 
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Егер салық салу объектісі бірнеше тұлғаның ортақ үлестік меншігінде 

болса, онда осы тұлғалардың  əрқайсысы салық төлеуші  болып саналады. 

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. 

Заңды тұлғалар мен жеке кəсіпкерлер үшін салық салу объектісі болып 

табылады: 

•   негізгі  құралдар (оның  ішінде  тұрғын  үй  қорының  құрамында 

тұрған объектілер); 

•   материалдық емес активтер. 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жөніндегі зандарына 

сəйкес бухгалтерлік есепте белгіленген материалдық емес объектілер 

материалдық емес активтер болып табылады. 

Мына аталғандар салық  салу объектілеріне  жатпайды: 

1) жер; 

2) көлік құралдары; 

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша кон- 

сервацияда тұрған негізгі қүралдар; 

4)  жалпыға ортақ пайдаланылатын мемлекеттік автомобиль жолдары 

мен оларға салынған жол құрылыстары: 

•   бұрылу белдеуі; 
•   жолдардың конструкциялық элементтері; 
•   жол жағдайы мен оны абаттандыру; 

•   көпірлер; 

•   өткерме жолдар; 



•   виадукгар; 

•   жол тарамдары; 

•   тоннельдер; 

•   қорғаныш галереялары; 

•   жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға арналған  құрылыстар 

мен құрылғылар; 

•   суды бұрьш жіберетін жəне су өткізгіш  құрылыстар; 

•   жол бойындағы орман алаптары; 
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•  желілік өндірістік кешендер, үйлер мен ғимараттар, тұрғың  үйлер; 

5)   инвестициялық салық преференцияларында белгіленген тəртіппен 

инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға жаңадан  енгізілетін  негізгі 
құралдар; 

6) қайта тұрғызылатын ғимараттар мен құрылыстар түріндегі 
аяқталмаған құрылыс объектілері, сондай-ақ көрсетілген объектілерде 

монтаждауды талап ететін жабдықтар. 

Бухгалтерлік есептің деректері бойынша анықталатын салық салу 

объектілерінің орташа жылдық қалдық құны занды тұлғалар мен жеке 

кəсіпкерлердің салық салу объектілері бойынша салық   базасы болып 

табылады. 

Салық салу объектілерінің орташа жылдық қалдық құны  ағымдағы 

салық кезеңінің  əр айының бірінші күні мен есепті кезеңнен кейінгі кезең 

айының бірінші күніндегі салық салу объектілерінің қалдық құнын қосу 

кезінде алынған соманың он үштен бірі ретінде анықталады. 

Уəкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу 

мекемелерінің мемлекеттік  кəсіпорындарының салық салу объектілері 
бойынша салық базасы пайдалануға немесе жалға берілген осы салық салу 

объектілерінің үлесін негізге ала отырып аныкталады. 

 

2. Мулік салығын есептеу мен төлеу тəртібі. 
Мүлік салығының ставкалары. 

1995жылы 24 сəуірдегі «Салықтар жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығына  сəйкес кəсіпкерлік  қызметпен айналысатын заңды жəне жеке 
тұлғалардың негізгі өндірістік жəне өндірістік емес қорларының  құнына 

0,5 пайыз ставка бойынша мүлік салығы салынған еді. 
Заңды тұлғалар  мен жеке кəсіпкерлер салық салу объектілерінің 

орташа жылдық құнынан мүлік салығын есептейді. Кейбір заңды тұлғаларға 

мүлік салығын төлеуде салық ставкалары бойынша жеңілдіктер 

қарастырылған, мүны төменде атап өтеміз. 
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Ал енді  мүліктің  орташа  жылдық  құнынан  есептелетін салық 
ставкаларына тоқталайық: 

•   біріншіден, заңды  тұлғалар   мен жеке кəсіпкерлер салық салу 

объектілерінің орташа жылдық құнынан 1 пайыз; 



•   екіншіден, төменде аталған заңды тұлғалар салық салу объектіле-

рінің орташа жылдық құнынан 0,1 пайыз ставка бойынша мүлік салығын 

есептейді: 
1)   діни бірлестіктерді қоспағанда, коммерциялық емес ұйымдар; 

2)   əлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдар; 

3)   негізгі қызмет түрі кітапханалық қызмет көрсету саласындағы 

 жұмыстарды орындау (қызмет көрсету) больш табылатын    ұйымдар; 

4)   ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау саласындағы 

функцияларды жүзеге асыратьш мемлекеттік кəсіпорындар; 

5)   мемлекеттік  меншікке  жататын  жəне  мемлекеттік  бюджеттің 

қаражаты есебінен қаржыландырылатын  су қоймаларының, су тораптары-

ның жəне табиғат қорғау мақсатындағы басқа да су шаруашылығы   

құрылыстарының  объектілері   бойынша  заңды  тұлғалар; 

6)   ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер - занды тұлғалардың 

жерін суару үшін пайдаланылатын су мелиорациялық құрылыс объектілері 
бойынша заңды тұлғалар. 

22.11.2005 жылы №89 Заңымен занды тұлғалар жəне жеке кəсіпкерлер-

дің мүлік салығына өзгерістер енгізілді, ол 2006 жылдың 1 қантарынан 

бастап қолданысқа енгізіледі: 
•   жеке кəсіпкерлер мүлік салығын салық салу объектілерінің орташа 

жылдық қүнына 0,5 пайыз ставка бойынша; 

•   оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін 

қолданатын занды тұлғалар мүлік салығын салық салу объектілерінің орташа 

жылдык құнына 0,5 пайыз ставка бойынша есептейді. 
Салық жеңілдіктері берілген занды тұлғалар пайдалануға немесе жалға 

берілген салык салу объектілерінен орташа жылдық құнынан 1 пайыз ставка 

бойынша мүлік салығын есептеледі жəне төленеді. 
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Салықты есептеу мен төлеу тəртібі. 
Салық төлеушілер салықты есептеуді салық базасына тиісті салық 

ставкаларын қолдану арқылы дербес жүргізеді. 
Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар үшін арнаулы 

салық режимінде бюджетпен есеп айырысуды жұзеге асыратын заңды 

тұлғалардың салық төлеу тəртібіне кейінірек тоқталып өтеміз. 

Ортақ үлестік меншіктегі салық салу объектілері бойынша мүлік 

салығы əрбір салық төлеушінің мүлік құнындағы оның үлесіне барабар 

есептеледі. 
Салық төлеушілер салық кезеңі ішінде мүлік салығы бойынша 

ағымдағы төлемдерді төлеуге міндетті, олар салық кезеңінің басындағы 

бухгалтерлік есеп деректері бойынша белгіленген салық салу объектілерінің 

қалдық құнына тиісті салық ставкасын қолдану арқылы анықталады. 

Бюджетке салық төлеу салық салу объектілерінің орналасқан жері 
бойынша жүргізіледі. 

Салықтың ағымдағы төлемдерінің сомаларын салық төлеуші салық 

кезеңіндегі мынадай мерзімнен кешіктірмей тең үлестермен енгізеді: 



•   20 ақпанда; 

•   20 мамырда; 

•   20 тамызда; 

•   20 қарашада. 

Салық төлеушінің құрылу күнінен (салық салу объектілерін 

пайдалануға немесе жалға беру күнінен) кейінгі кезекті мерзім уəкілетті 
органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу мекемелерінің 

мемлекеттік кəсіпорындары жаңадан құрылған салық төлеушілер мен заңды 

тұлғалар бойынша ағымдағы төлемдерді төлеудің бірінші мерзімі болып 

табылады. 

Ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін құрылған салық 

төлеушілер уəкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы 

түзеу мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорындары ағымдағы төлемдерді 
төлеудің соңғы мерзімінен кейін салық салу объектілерін пайдалануға немесе 

жалға берген 
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кезінде салық сомасын ағымдағы салық кезеңі үшін декларацияны табыс ету 

мерзімі басталғаннан кейін он күннен кешіктірмей төлейді. 
Салық кезеңі ішінде сатып алынған салық салу объектілері бойынша 

мүлік салығының ағымдағы төлемдері салық салу объектісін сатып алу 

кезіндегі салық базасына салық ставкасын қолдану арқылы анықталады. 

Ағымдағы төлемдер сомасы тең үлестермен 20 ақпанда, 20 мамырда, 20 

тамызда, 20 қарашада төленеді, бұл ретте салық салу объектілерін сатып 

алған күннен кейінгі кезекті мерзім ағымдағы төлемдерді төлеудің бірінші 
мерзімі болып табылады. 

Салық кезеңі ішінде есептен шығарылған салық салу объектілері 
бойьшша ағымдағы төлемдер шығарылған салық салу объектілерінің есептен 

шығарылған салық базасына салық ставкасын қолдану арқылы анықталатын 

салық сомасына азайтылады. Азайтылуға тиіс салық сомасы салық төлеудің 

қалған мерзімдеріне тең үлестермен бөлінеді. 
Салық кезеңінің ішінде мүлікке салынатын салықты есептеу мен төлеу 

жөніндегі міндеттемелер өзгерген кезде мүлік салығының ағымдағы 

төлемдері мүлік салығы төленетін алдағы мерзімдер бойынша тең 

үлестермен салық міндеттемелерінің өзгерген сомасына түзетіледі. 
Салық төлеуші салық кезеңі ішінде декларацияны табыс ету мерзімі 

басталғаннан кейін он күннен кешікгірілмейтін мерзімде түпкілікті есеп 

айырысуды жүргізеді жəне мүлік салығын төлейді. 
Жеке кəсіпкер кəсіпкерлік қызметге пайдаланылатын үй-жайлар 

бойынша мүлік салығында көзделген тəртіппен есептеледі жəне төленеді. 
Мүлік салығын есептеу мен төлеу үшін салық  кезеңі - күн-тізбелік 

жыл болып саналады. 

Уəкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу 

мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорындары үшін салық кезеңі салық салу 

объектілерін пайдалануға немесе жалға берген кезден бастап мұндай 

пайдаланудың аяқталу кезіне дейін белгіленеді. 
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Мүлік салығы бойынша салық  есептілігі 
Салық төлеушілер (ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілер үшін 

арнаулы салық режимінде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын 

занды тұлғаларды қоспағанда) салық салу объектілерінің орналасқан жері 
бойынша салық органдарына ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабын 

жəне декларация табыс етуге міндетті. 
Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар үшін арнаулы 

салық режимінде бюджетпен есеп айырысуды жұзеге асыратын заңды 

тұлғалардың мүлік салығы бойынша салық есептілігін табыс ету тəртібіне 

арнайы тоқталамыз. 

Уəкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу 

мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорындары заңды  тұлғалар пайдалануға 

немесе жалға берілген салық "салу объектілері бойынша салық есептілігін 

жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен табыс етеді. 
Мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер сомаларының есебі есепті 

салық кезеңінің 15 ақпанынан кешіктірілмей табыс етіледі. 
Жаңадан құрылған салық төлеушілер ағымдағы төлемдер сомасының 

есебін салық органдарына тіркеу есебіне қойылған айдан кейінгі айдың 20-

сынан кешіктірмей табыс етеді. 
Уəкілетті органның қылмыстық  жазаларды атқару саласындағы түзеу 

мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорындары пайдалануға немесе жалға 

берілген салық салу объектілері бойынша ағымдағы төлемдер сомасының 

есебін объектілерді пайдалануға немесе жалға берген айдан кейінгі айдың 20-

сынан кешіктірмей табыс етеді. 
Салық кезеңі ішінде мүлік салығы бойынша салық міндеттемелері 

өзгерген кезде ағымдағы төлемдердің есебі салық салу объектілері бойынша 

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

тиісінше ағымдағы салық кезеңінің 15 ақпанынан, 15 мамырынан, 1 тамызы-

нан жəне 1 қарашасынан кешіктірілмей табыс етіледі. 
Декларация  есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан 

кешіктірілмей табыс етіледі. 
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11.2.   Жеке тұлғалардың  мүлік  салығы 

 

1. Мүлік салығын төлеушілер жəне салық салу обьек- 

тілері. 
Меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар жеке 

тұлғалардың  мүлік салығын төлеушілер болып табылады. 

Мүлік салығын төлейтін жеке тұлғаларға да салық жеңілдіктері 
берілген. Атап айтқанда: 

1. 1995 жылы 24 сəуірдегі «Салықтар жəне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Президен-

тінің  Жарлығына сəйкес жеке тұлғалардың мүлік салығынан мүлік құнының 



1000 ең төменгі айлық  жалақы мөлшерінде  салық   салынбайтын  ең 

төменгі деңгей: 

•   Кеңестер Одағының Батырларына, Социалистік Еңбек Ерлеріне, ¥лы  

    Отан соғысына қатысушылар мен соларға теңестірілген адамдарға,  

    «Халық Қаһарманы» атағына ие болғандар, III дəрежелі Даңқ ордені,  
    «Отан» орденімен наградталған адамдар; 

•   «Алтын алқа» жəне «Ардақты ана» атағына ие болған көп 

              балалы аналар; 

•   I жəне II топ мүгедектер; 

  •   жеке тұратын зейнеткерлер. 

2. Бүгінгі таңда мүлік салығын төлеуден босатылатын жеке 
 тұлғалар: 

1) мерзімді қызметтегі  əскери қызметшілер мерзімді қызметтен өту  

(оқу) кезеңінде; 

2) меншік құқығындағы барлық салық салу объектілерінің жалпы  

құлынан тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы 

занда белгіленген бір мың айлық есептік көрсеткіш шегінде (2006 жылы АЕК 

- 1030 теңге): 

•   Кеңес Одағының Батырлары; 

•   Социалистік Еңбек Ерлері; 
•   «Халық қаһарманы» атағын алғандар, Ш дəрежелі Даңқ орденімен 

жəне «Отан» орденімен наградталған адамдар; 
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•   «Ардақты ана» атағын алғандар жəне «Алтын алқа» алқасымен   

     наградталған көп балалы аналар; 

•   жеке тұратын зейнеткерлер. 

3) меншік құқығындағы барлық салық салу объектілерінің жалпы 

құнынан тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы 

занда белгіленген бір мың бес жүз айлық есептік көрсеткіш шегінде (2006 

жылы АЕК - 1030 теңге): 

•   Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оларға теңестірілген адамдар; 

•   I жəне II топтағы мүгедектер; 

Осы аталған адамдар пайдалануға немесе жалға берілген салық салу 

объектілері  бойынша  мүлік  салығынан  мұндай   жеңілдік  түрі  қолданыл-

майды. 

Салық салу объектілерін меншік иесі сенімгерлік басқаруға немесе 

жалға берген кезде салық салу объектілері меншік иесінің келісімі бойынша 

сенімгер басқарушы немесе жалгер берілген объектілер бойынша салық 

төлеуші болуы мүмкін. 

Бұл ретте сенімгер басқарушының немесе жалгердін салық төлеуі 
салық салу объектілері меншік иесінің осы салық кезеңі үшін салық 

міндеттемесін орындауы больш табылады. 

Егер салық салу объектісі бірнеше тұлғаның ортақ үлестік меншігінде 

болса, осы тұлғалардың  əрқайсысы салық төлеуші деп танылады. 



Бірлескен ортақ меншіктегі салық салу объектілері бойынша  өздерінің 

арасындағы келісіммен осы салық салу объектісі меншік иелерінің бірі салық 

төлеуші бола алады. 

Жеке тұлғаларға меншік  құқығымен тиесілі жəне кəсіпкерлік 
қызметте пайдаланылмайтын мынадай объектілер салық  салу объектісі 
болып табылады: 

1)   Қазақстан Республикасының аумағындағы тұрғын үй-жайлар, 

саяжай құрылыстары, гараждар жəне өзге де құрылыстар, ғимараттар, үй-

жайлар;                                                                  

2)   Қазақстан Республикасының аумағындағы аяқталмағай құрылыс 

объектілері - қоныстану (пайдалану) кезінен басталады. 
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Əрбір жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Қазақстан 

Республикасының Үкіметі айқындайтын уəкілетті орган белгілейтін салық 

салу объектілерінің құны жеке тұлғалар үшін салық  базасы болып табылады. 

Жеке тұлғалардың салық салу объектілерінің құнын анықтау тəртібін 

Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 
Салық төлеуші жеке тұлғаның бірнеше салық салу объектілері болған 

жағдайда, салық базасы əр объект  бойынша жеке-жеке есептеледі. 
 

2. Салықты есептеу мен төлеу тəртібі. 
Жеке тұлғалардың  мүлкіне салынатын салық  ставкалары:  

1. Қазақстан Республикасының  1991 жылғы 24желтоқсандағы «Жеке 
адамдардың  мүлкіне салынатын  салық  туралы» Заңына сəйкес жеке 
адамдардың  мүлкіне салынатын салық  жыл сайын құрылыстардың, үй-

жайлар мен ғимараттардың  түгенденген  құнынан 0,1 пайыз нарқы 

бойынша, ал ол болмаған кезде - осы  құрылыстардың мемлекеттік 
міндетті сақтандыруы бойынша төлемдер есептеу үшін қолданылатын 

бағамен төленеді. 
2. 1995 жылы 24 сəуірдегі «Салықтар жəне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Прези-

дентінің Жарлығына сəйкес жеке тұлғаның  кəсіпкерлік қызметте 
пайдаланылмайтын мүлкіне салық  салынатын мүліктің түгендемелік 
құнынан 0,5 пайыз  көлемінде мүлік  салығын төлеген еді. 

3.   2005 жылдың  аяғына дейін жеке тұлғалардың  мүлкіне са-

лынатын салық , салық  салу объектілерінің құнына  қарай мынадай 

ставкалар   бойынша  есептелінді (11.1-кесте).    
4.  22.11.2005 жылы №89 Заңымен жеке  тұлғалардың  мүлік салығына 

өзгерістер енгізілді, салық  ставкалары екі есе төмендеді, ол 2006 жылдың 1 

қантарынан бастап  қолданысқа  енгізіледі (11.2-кесте). 
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Салықты есептеу тəртібі. 



Жеке тұлғалардың салық салу объектілері бойынша салықты есептеуді 
салық кезеңінің 1 тамызынан кешіктірілмейтін мерзімде тиісті салық 

ставкасын салық базасына қолдану арқылы салық төлеушінің тұрғылықты 

жеріне қарамастан салық салу объектілерінің орналасқан жері бойынша 

салық органдары  жүргізеді. 
Егер салык кезеңінің ұзақтығы он екі айдан кем болса, төлеуге жататын 

мүлік салығы анықталған салық сомасын он екіге бөлу жəне салық кезеңінде 

меншік құқығын іске асыру айларының  санына көбейту жолымен есептеледі. 
Бірнеше жеке тұлғаның ортақ үлестік меншігіндегі салық салу объектісі 

үшін салық олардың осы мүліктегі үлесіне барабар есептеледі. 
Салық төлеуші жеке тұлғаның  бірнеше салық салу объектілері 

болған жағдайда, салықты есептеу əрбір салық салу объектісі бойынша бөлек 

жүргізіледі. 
Жаңадан құрылған салық салу объектілері бойынша салықты есептеу 

олардың   құрылу жылынан кейінгі салық жылында жүргізіледі. 
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Салық салу объектісі жойылған, қираған, бұзылған кезде жойылу, 

қирау, бұзылу фактісін растап уəкілетті орган беретін құжаттар болған 

жағдайда салық сомасын қайта есептеу жүргізіледі. 
Салықты төлеу тəртібі. 
Салық кезеңі ішінде салық төлеушінің салық төлеуден босатылу 

құқығы туындаған кезде осы құқық туындаған айдан бастап салық сомасын 

қайта есептеу жүргізіледі. 
Бюджетке салық  төлеу салық  салу обьектілерінің орналасқан жері 

бойынша есепті салық  кезеңінің  1 қазанынан кешіктірілмей жүргізіледі. 
Салық кезеңі ішінде салық салу объектілеріне меншік құқықтары 

берілген жағдайда салық сомасы мүлікке меншік құқықтарын іске асырудың 

нақты кезеңі үшін есептеледі. 
Меншік құқығын берген  тұлға салық салу объектісін іс жүзінде иелену 

кезеңі үшін төленуге жататьш салық сомасын  меншік  құқықтарын 

мемлекеттік тіркеу кезіне дейін немесе тіркеіу кезінде бюджетке енгізуге 

тиіс. Бұл орайда бастапқы төлеушіге ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап, 

ол меншік құқығын берген айдың басына дейін есептелген салық сомасы 

көрсетіледі. Одан кейінгі төлеушіге мұлік салығының есептелген сомасы 

туралы салық органдары жіберетін хабарламада оның меншік құқығы 

туындаған айдың басынан басталатын кезең ішінде есептелген салық сомасы 

көрсетіледі. 
Салықтың жылдық сомасын салық салынатын объектіге меншік 

құқығын мемлекеттік тіркеу кезінде тараптардың бірі (келісім бойынша) 

бюджетке енгізуі мұмкін. Аталған салық сомалары кейіннен қайталап 

төленбейді. 
Жылжымайтын мүлікке құқықты жəне онымен жасалатын мəмілелерді 

мемлекеттік тіркеу кезінде (бастапқы тіркеуді қоспағанда) Қазақстан 

Республикасының Үкіметі уəкілеттік берген орган салық салу объектілерінің 



құнын айқындамаған жағдайда, салық алдыңғы салық кезеңінде есептелген 

салық сомасы негізге алына отырып төленеді. 
Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салықты  есептеу мен төлеу 

үшін салық   кезеңі - күнтізбелік жыл болып табылады. 
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Жеке тұлғалардың салық салу объектілері жойылған, қираған, 

бұзылған кезде салық салу объектілерінің жойылу, қирау, бұзылу фактісі 
болған ай салық кезеңінің есебіне кіреді. 
 

Есептер жинағы. 

1. 2005 жылы 11.1-кесте. 
1-мысал. Жеке тұлғалардың мүлкінің кұны (МҚ) 900 000 теңге 11.1-

кестеге сəйкес  салық ставкасы (СС) 0,1% мүлік салығын (МС) есептеу керек. 

МС = 900 000 х 0,1% = 900 теңге. 

2. МҚ = 1 000 000 теңге, СС = 0,1%, МС = ?  

МС = 1 000 000 х 0,1% =1 000 теңге. 

3. МҚ = 1 200 000 теңге, СС = 0,15%, МС = ? 

МС = 1 000 + (200 000 х 0,15%) = 1000 + 300 = 1300 теңге. 

4.  МҚ = 1 800 000 теңге, СС = 0,15%, МС = ? 

МС = 1 000 + (800 000 х 0,15%) = 1000 + 1200 = 2 200 теңге. 

5.  МҚ = 2000 000 теңге, СС= 0,15%, МС = ? 

МС = 1 000 + (1 000 000 х 0,15%) = 1000 + 1500 = 2500 теңге. 

6. МҚ = 2 600 000 теңге, СС = 0,2%, МС = ? 

МС = 2500 + (600 000 х 0,2%) = 2500 + 1200 = 3700 теңге. 

7. МҚ = 3 000 000 теңге, СС = 0,2%, МС = ? 

МС = 2500 + (1 000 000 х 0,2%) = 2500 + 2000 = 4500 теңге. 

8. МҚ = 3 400 000 теңге, СС = 0,3%, МС = ? 

МС = 4500 + (400 000 х 0,3%) = 4500 + 1200 = 5700 теңге. 

9.  МҚ = 4 000 000 теңге, СС = 0,3%, МС = ? 

МС = 4500 + (1 000 000 х 0,3%) = 4500 + 3000 = 7500 теңге. 

10.  МҚ = 4 500 000 теңге, СС = 0,4%, МС = ? 

МС = 7500 + (500 000 х 0,4%) = 7500 + 2000 = 9500 теңге. 

11. МҚ = 5 000 000 теңге, СС = 0,4%, МС =? 

МС = 7500 + (1000 000 х 0,4% ) = 7500 + 4000 = 11 500 теңге. 

12. МҚ = 5 700 000 теңге, СС = 0,5%, МС = ? 

МС = 11 500 + (700 000 х 0,5%) = 11 500 + 3500 = 15 000 теңге.  

13. МҚ = 6 000 000 теңге, СС = 0,5%, МС = ?  

МС = 11 500 + (1 000 000 х 0,5%) = 11500 + 5000 = 16 500 теңге. 
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14. МҚ = 6 600 000 теңге, СС = 0,6%, МС = ?  

МС = 16 500 + (600 000 х 0,6%) = 16 500 + 3600 =20100 теңге 

15. МҚ = 7 000 000 теңге, СС = 0,6%, МС = ?  

МС = 16 500 + (1 000 000 х 0,6%) = 16 500 + 6000 = 22 500 теңге 

16 МҚ = 7 700 000 теңге, СС = 0,7%, МС= ? 

МС = 22 500+ (700 000 х 0,7%) = 22 500 + 4900 = 27400 теңге 



17. МҚ = 8 000 000 теңге, СС = 0,7%, МС = ?  

МС = 22 500+ (1 000 000 х 0,7%) = 22 500 + 7000= 29 500 теңге 

18. МҚ = 8 800 000 теңге, СС = 0,8%, МС = ?  

МС = 29 500 + (800 000 х 0,8%) = 29 500 + 6 400 = 35900 теңге 

19. МҚ = 9 000 000 теңге, СС = 0,8% , МС = ? 

МС = 29 500 + (1 000 000 х 0,8%) = 29 500 + 8000 = 37 500 теңге 

20. МҚ = 9 500 000 теңге, СС = 0,9%, МС = ?  

МС = 37 500 + (500 000 х 0,9%) = 37 500 + 4500 = 42000 теңге 

21. МҚ = 10 000 000 теңге, СС = 0,9%, МС = ?  

МС = 37 500 + (1 000 000 х 0,9%) = 37 500 + 9 000 = 46 500 теңге 

22. МҚ = 10 500 000 теңге, СС = 1%, МС = ?  

МС = 46 500 + (500 000 х 1%) = 46 500 + 5000 = 51500 теңге 

23. МҚ = 15 00 000 теңге, СС = 1%, МС = ?  

МС = 46 500 + (5 000 000 х 1%) = 46 500 + 50 000 = 96500 теңге 

 

2. 2006 жылы мүлік салығы 11.2-кесте. 
1-мысал. Жеке тұлғалардың мүлкінің құны 900 000 теңге. 11.2-кестеге 

сəйкес салық ставкасы 0,05% мүлік салығын есептеу керек. 

МС = 900 000 х 0,05% = 450 теңге. 

2. МҚ = 1 000 000 теңге, СС = 0,05% МС = ?  

МС = 1 000 000 х 0,05% = 500 теңге. 

3.  МҚ = 1 200 000 теңге, СС = 0,08% МС = ? 

МС = 500 + (200 000 х 0,08%) = 500 + 160 = 660 теңге. 

4.  МҚ = 1 800 000 теңге, СС = 0,08%, МС = ? 

МС = 500+ (800 000 х 0,08%) = 500 + 640 = 1 140 теңге. 

5.  МҚ = 2 000 000 теңге, СС = 0,08%, МС = ? 

МС = 500 + (1 000 000 х 0,08%) = 500 + 800 = 1300 теңге. 

6.  МҚ = 2 600 000 теңге, СС = 0,1% МС =? 

МС =1300 + (600 000 х 0,1%) = 1300 + 600 =1900 теңге. 
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7.  МҚ = 3 000 000 теңге, СС = 0,1% МС = ? 

МС = 1300 + (1 000 000 х 0,1%) =1300 + 1000 = 2300 теңге. 

8.  МҚ = 3 400 000 теңге, СС = 0,15% МС = ? 

МС = 2300 + (400 000 х 0,15%) = 2300 + 600 = 2900 теңге. 

9.  МҚ = 4 000 000 теңге, СС = 0,15%, МС = ? 

МС = 2300 + (1 000 000 х 0,15%) = 2300 + 1500 = 3800 теңге. 

10. МҚ = 4 500 000 теңге, СС = 0,2%, МС =? 

МС = 3800 + (500 000 х 0,2%) = 3800 + 1000 = 4800 теңге. 

11. МҚ = 5 000 000 теңге, СС = 0,2%, МС =? 

МС = 3800 + (1 000 000 х 0,2%) = 3800 + 2000 = 5800 теңге. 

12. МҚ = 5 700 000 теңге, СС = 0,25%, МС = ? 

МС = 5800 + (700 000 х 0,25%) = 5800 + 1750 = 7550 теңге. 

13. МҚ = 6 000 000 теңге, СС = 0,25%, МС= ? 

МС = 5800 + (1 000 000 х 0,25%) = 5800 + 2500 = 8300 теңге. 

14. МҚ = 6 600 000 теңге, СС = 0,3%, МС = ? 



МС = 8300 + (600 000 х 0,3%) = 8300 + 1800 = 9 900 теңге. 

15. МҚ = 7 000 000 теңге, СС = 0,3%, МС = ? 

МС = 8300 + (1 000 000 х 0,3%) = 8300 + 3000 = 11 300 теңге. 

16. МҚ = 7 700 000 теңге, СС = 0,35%, МС = ? 

МС = 11 300 + (700 000 х 0,35%) =11 300 + 2450 = 13 750 теңге. 

17. МҚ = 8 000 000 теңге, СС = 0,35%, МС = ? 

МС = 11 300 + (1 000 000 х 0,35%) = 11 300 + 3500 = 14 800 теңге. 

18. МҚ = 8 800 000 теңге, СС = 0,4%, МС = ? 

МС = 14 800 + (800 000 х 0,4%) =14 800 + 3200 = 18 000 теңге. 

19. МҚ = 9 000 000 теңге, СС = 0,4%, МС = ? 

МС = 14 800 + (1 000 000 х 0,4%) =14 800 + 4000 = 18 800 теңге. 

20. МҚ = 9 500 000 теңге, СС = 0,45%, МС = ? 

МС = 18 800 + (500 000 х 0,45%) = 18 800 + 2 250 = 21 050 теңге. 

21. МҚ = 10 000 000 теңге, СС = 0,45%, МС = ? 

МС = 18 800 + (1 000 000 х 0,45%) = 18 800 + 4500 = 23 300 теңге. 

22. МҚ = 10 500 000 теңге, СС = 0,5%, МС = ? 

МС = 23 300 + (500 000 х 0,5%) = 23 300 + 2 500 = 25 800 теңге. 

23. МҚ = 15 00 000 тенге, СС = 0,5%, МС = ? 

МС = 23 300 + (5 000 000 х 0,5%) =23 300 + 25 000 = 48 300 теңге. 
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МҮЛІК САЛЫҒЫ: АҒЫМДАҒЫ ЕСЕПТЕР - ДЕКЛАРАЦИЯ, 

ЕСЕПТІК  КӨРСЕТКІШТЕРДІ  САЛЫСТЫРУ 

 

1-жағдай. 
«Көк-мардан» ЖШС-і 2005 жылғы 31 қазанда құны 72 000 тең-ге 

тұратын компьютер сатып алды. Мүлік салығы бойынша салық салынатын 

базаны анықтау мақсатында бұл негізгі құралды қалай дұрыс тану керек?  

2-жағдай. 
«Көк-мардан» ЖШС-нен 2005 жылдың қараша жіне желтоқсан 

айларында филиалдың жабылуына байланысты негізгі  құралдары сатып 

жіберілді. Бұл операциялар мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдерге 

қалай ықпал етеді? 

1-жағдайда компьютердің 2005 жылғы 1 қарашаға дейін сатып 

алынғанын ескерсек, Салық кодексінің 3 59-бабының 4-тармағының негізінде 

аталған объекті бойынша 2005 жылдың 15 қарашасынан кешіктірілмей 

701.03-нысан бойынша есепті тапсыруы қажет. 

Салық кезеңі ішінде сатып алынған салық салу объектілері  бойынша  

мүлік  салығының  ағымдағы төлемдері  салык  салу  объектісін сатып алу 

кезіндегі салық базасына салық ставкасын  қолдану арқылы анықталады. 

Ағымдағы төлемдердің сомалары  белгіленген мерзімдерде (салық 

кезеңіндегі 20 ақпан, 20 мамыр, 20 тамыз жəне 20 қараша) тең үлестермен 

енгізіледі, бұл кезде  ағымдағы төлемдерді төлеудің бірінші мерзімі салық 

салу объектілерін сатып алу күнінен кейінгі кезекті мерзім болып табылады. 



2005 жылғы 1 қарашада бастап шығып қалған негізгі кұралдарға келетін 

болсақ, онда Салық кодексінің 359-бабының 3-тармағының негізінде мұндай 

объектілер бойынша есеп табыс етілмейді. Осындай объектілер бойынша 

салық міндеттемесінің өзгеруі мүлік салыгы бойынша жылдық декларация 

үшін салық сомасын  есептеп шығару кезінде ескеріледі. Сөйтіп, 2-жағдайда 

негізгі  құралдарды шығып қалуына байланысты, ағымдағы төлемдердің 

мөлшері кемімейді. Бұл ретте  жылдық декларация бойынша мүлік 

салығының түпкілікті сомасы салық кезеңінің ішінде есептелген  ағымдағы 

төлемдердің сомасынан кем болады. 
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 Сатып алынған обьекті бойынша 701.03-нысанды жасау 
тəртібі 

Есептің 701.03.001-жолында 72 000 теңге сомасында  сатып  алынған 

негізгі кұралдардың   құны көрсетіледі. Бұл сома есептің 701.03.004-жолына 

көшіріледі. 
Айталық, заңды тұлға қабылдаған есеп саясатына сəйкес сатып 

алынған негізгі құрал бойынша амортизациялық аударымдардың айлық 

сомасы 1 500 теңгені  құрайды. 

Сатып алынған негізгі құралдардың  əр айдың басынан салық кезеңінің 

аяғына дейінгі қалдық құны амортизациялық аударымдарды ескергенде 

мынадай болады: 

•   01.11.2005 ж.-72 000 теңге; 

•   01.12.2005 ж. -20 500 теңге; 

•   01.01.2006 ж.-69 000 теңге. 

Сатып алынған негізгі құралдардың орташа жылдық қалдық құны- 

16269 теңге, (211 500 : 13), ол есептің 701.03.005-жолында  көрсетіледі. 
701.03.007-жолда сатьш алынған негізгі құралдар бойынша төленуге 

жататьш ағымдағы төлемдердің сомасы көрсетіледі, ол 163 теңгені (16 269 х 

1%) құрайды. 

701.03.008D-жолында 20 қараша мерзімінде төленуге жататын 

ағымдағы т-лемдердің сомасы көрсетіледі, ол 163 теңгеге тең. 

 

700.00-НЫСАНДАҒЫ ДЕКЛАРАЦИЯНЫҢ «МҮЛІК САЛЫҒЫ» 

БӨЛІМІН  ЖƏНЕ ОСЫ ДЕКЛАРАЦИЯҒА 3-ҚОСЫМШАНЫ 

ТОЛТЫРУ ТƏРТІБІ 
 

700.03.001-ден 700.03.013-ке дейінгі жолдардың А бағанында (3-

қосымшаның «Негізгі  құралдар мен материалдық емес активтердің қалдық 

құнын есептеу» бөлімі), салық салу объектілері болып табылмайтын негізгі 
құралдардың бухгалтерлік есептің деректері бойынша салық кезеңінің 

басындағы, салық кезеңінің əр айының бірінші күніндегі жəне салық 

кезеңінің соңындағы қалдық  құны көрсетіледі. 
Демек, сатып алынған компьютердің құны негізгі құралдың 01.11 

жағдай бойьшша қалдық қүнында 700.03.11-жолы бойынша көрсетіледі. 
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2-жағдайда 2005 жылдың қараша жəне желтоқсан айларында  негізгі 
құралдардың  өткізілгенін ескерсек, 700.03.012 жəне 700 03.013-жолдар 

бойынша негізгі құралдардың қалдық қүны  шығып   қалған негізгі 
құралдардың  құнына кемітілетін болады. 

Бұдан  əрі 700.00.009-жолға 700.03.18-жолда  көрсетілген  сома 

(салықтың түпкілікті сомасы) көшіріледі. 
700.00.010-жолда 701.02-нысан бойынша (701.02.005-жол + 

(701.03.007 — салық кезеңі үшін берілген барлық 701.03-нысандар  бойынша 

701.03.015-жол)) жолдарын қосу арқылы анықталатын салық кезеңіндегі 
ағымдық төлемдердің  есептелген сомасы көрсетіледі. 

Егер салық кезеңі үшін есептелген, 700.00.009-жол бойынша 

көрсетілген салықтың сомасы ағымдағы төлемдердің есептелген, 700.00 010-

жолда көрсетілген сомасынан артық болса, 700.00.011-жолда 700.00.009 

жəне 700.00.010-жолдардың  айырмашылығы ретінде анықталатан есептеуге 

тиіс салықтың сомасы   көрсетіледі. 
Егер салық кезеңі үшін есептелген, 700.00.009-жол бойынша 

көрсетілген салықтың сомасы ағымдағы төлемдердің есептелген, 700.00.010-

жолда көрсетілген сомасынан артық болса, 700.00.011-жолда 700.00.010-

жолдардың  айырмашылығы ретінде анықталатын есептелуге тиіс салықтың 

сомасы көрсетіледі. 
Егер салық кезеңі үшін есептелген, 700.00.010-жолда көрсетілген 

ағымдағы төлемдер сомасы есептелген, 700.00.009-жолда керсетілген салық 

сомасынан артық болса, 700.00.012-жолда 700.00.010 жəне 700.00.009-

жолдардың  айырмашылығы ретінде анықталатын есептелуге тиіс салықтың 

сомасы көрсетіледі. 
Салық кодексінің ережелеріне сəйкес салық декларациясына, есеп — 

қисабына өзгерістер мен толықтырулар  енгізуге Салык кодексінің 38-

бабының 1-тармағында белгіленген талап қою мерзімі ішінде жол берілетінін 

айта кету керек. 

Салық төлеушінің салық декларациясына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізуді жəне есеп-қисапты осы өзгерістер мен толықтырулар жатқызылатын 

салық кезеңі үшін қосымша салық  декларациясын жəне есеп-қисап жасау 

жолымен жүргізеді. 
385 

 Баяндалғандардың   негізінде мынадай тұжырымдар жасауға 

болады: 

•   мүлік салығы бухгалтерлік есеп деректері бойынша есептеледі; 
•   салық кезеңінің 1 қарашасынан 31 желтоқсанына дейін сатып 

    алынған салық салу объектілері бойынша ағымдағы төлемдердің  

    есептері тапсырылмайды; 

•   мұндай объектілер бойынша салық сомасы, 3-қосымшаны қоса  

    алғанда, 700.00-нысан бойынша салықтың жылдық сомасын есептеп  

    шығарған кезде ескеріледі; 
•   егер декларация бойьшша нақты есептелген салықтың сомасы есеп- 

   қисаптар бойынша салық кезеңі үшін есептелген ағымдағы төлемдер  



 сомасынан артық болса, одан салық  төлеуші 31 наурыздан кейін он  

жұмыс күнінен  кешіктірмей бұл салықты төлеуі   қажет. 

 

Тапсырма 

1-есеп. Берілген  мəліметтер  бойынша 2006 жылғы мүлік салығының 

сомасын анықтаңыздар. Жеке кəсіпкер Балжанның меншігіндегі негізгі 
кұралдардың  құны: 

•   жыл басында - 6 845 мың теңге; 

•   жыл бойына енгізілген құралдар - 850 мың  теңге; 

•   жыл бойы шығарылған қорлар — 1 500 мың теңге. 

2-есеп. Берілген м мəліметтер бойьшша 2006 жылғы мүлік 

салығын есептендер. 

"Бауыржан" акционерлік қоғамының   меншігіндегі мүліктердің 

 құны: 

*   көлік кұралдары - 1 200 мың теңге; 

*   гамараттар -65 000 мың теңге; 

*   гараж жəне коймалар - 7 500 мың  теңге. 

3-есеп. Төлепов Егеннің меншігіндегі мүліктерінің құны  8500 мың 

жəне 12800 мың теңгені құрады. 2006 жылғы мүлік салығын  есептеңіздер. 
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     БАҚЫЛАУ   СҰРАҚТАРЫ: 

 

1.     Мүлік салығының  тарихы. 

2.     Заңды тұлгалар мен жеке кəсіпкерлердің  мүлігіне  салынатын  

        салықты  төлеушілер. 

3.    Жеке  тұлғалардың   мүлігіне салынатын салықты төлеушіпер. 

4.    Жеке жағдайларда салық  төлеушіні  анықтау. 
5.     Заңды тұлғалар мен жеке кəсіпкерлерге  салық   салынатын объ- 

        ектілер. 

6.     Жеке тұлғаларға   салық  салынатын объектілер. 

7.     Салық   базасы. 

8.     Салық   ставкалары. 

9.     Салық   ставкаларын саралау. 
10.   Заңды тұлғалардың  мүлік салығын  есептеу  тəртібі. 
11.  Жеке   тұлғаларға  салынатын   салықты  есептеу жəне төлеу   
       тəртібі. 
12.   Салық  кезеңі  жəне  салықтық   есеп беру. 
13.   Құрылымдық   бөлімшелері  бар заңды  тұлғалардың  салықтық 
        есеп  беруді  ұсынуының  ерекшеліктері. 
14. Мүлік салығы  бойынша жеңілдіктер. 

 

 

 



 

VI  бөлім 

 

АРНАУЛЫ 

САЛЫҚ   РЕЖИМДЕРІ 
 

Қаулылы салық — парызқойды тəрбиелейді,  
қателі  салық — арызқойды тəрбиелейді. 

 

 

12-ТАРАУ 

АРНАУЛЫ  САЛЫҚ  РЕЖИМДЕРІ   ЖƏНЕ  

ОНЫҢ   ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

 

12.1. Арнаулы салық режимдерін  

                 қолдану ерекшеліктері 
 

Салық  режимі — Салық кодексінде белгіленген салықтарды жəне 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі барлық 

салық міндеттемелерін есептеу кезінде салық төлеуші қолданатын салық 

зандары нормаларының жиынтығы. 

Салық  режимдері  екі  топқа  бөлінеді: 
•   жалпы режим; 

•   арнаулы салық режимі. 
Жалпы салық  режимі— салық төлеушілердің барлық санаттары үшін 

белгіленетін жəне барлық салық жəне басқа да бюджетке төленетін басқа 

міндеттердің түрлерін есептеу мен төлеудің, сондай-ақ олар бойынша салық 

есептілігін берудің жалпы тəртібін қолдануды көздейтін тəртіп. 

Біз  бұл тарауға дейін жалпы салық  режимдерінің  қолдану 
тəртіптері мен ережелеріне тоқталып өттік. 

Ал енді бұл тарауда арнаулы салық  режимдерін қолданатындарды 

жəне салықты есептеу мен төлеу тəртіптері  баяндалады. 

Арнаулы салық  режимі — салық төлеушілердің жекелеген санаттары 

үшін белгіленетін жəне жекелеген салық тұрлерін есептеу мен төлеудің  жəне 

жер учаскелерін пайдаланғаны үшін  ақы төлеудің,  сондай-ақ олар бойынша 

салық есептілігін берудің 
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оңайлатылған  тəртібін қолдануды  көздеитін  бюджетпен  есеп айырысудың 

ерекше тəртібі. 
Арнаулы салық  режимдерін  қолданатын  тұлғалар: 

•   шағын бизнес субъектілері; 
•   шаруа қожалықтары; 

•   ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар; 

•   кəсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлері. 



Жеке кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, біржолғы талон 

жəне патент бланкілері қатаң есептілік бланкілері болып табылады жəне 

ақша алынбай беріледі. Оларды басқа адамдарға  беруге тыйым салынады. 

Жеке кəсіпкер — занды тұлға құрмай кəсіпкерлік қызметін жүзеге 

асыратын резидент немесе резидент емес жеке тұлға. 

Арнайы 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. Ауыл шаруашьшық өнімдерін өндіруші занды 

тұлғалар бюджетпен есеп айырысуды шағын бизнес субъектілеріне арналған 

арнаулы салық режимінде жүзеге асыра алады. 

Базарларда тауар сату бойынша (жалдау шарттары бойынша базарлар 

аумағындағы киоскілерде, тұрақты үй-жайларда өткізуді қоспағанда) 

бюджетпен есеп айырысу, кəсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерінен басқа, 

біржолғы талон негізінде шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы 

салық режимі бойынша ғана  жүргізіледі. 
Бұл ретте, рыноктарда  өткізу бойынша бюджетпен есеп айырысуды 

жүзеге асыратьш тұлғаларға шағын бизнес субьектілеріне жəне шаруа 

қожалықтарына арналған ережелер қолданылмайды. 

Кəсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлері бойынша айналысатын 

тұлғалар бюджетпен есеп айырысуды кəсіпкерлік кызметтің жекелеген 

тұрлеріне арналған арнаулы салық режимінде ғана жүзеге  асырады. 
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Шағын  бизнес субъектілеріне арналған арнаулы  салық  режимі. 
Арнаулы салық режимін қолданатындар, оның ішінде бір. жолғы талон, 

патент жəне оңайлатылған декларация негізіндегі талаптарға сай келетін 

жеке кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар  шағын бизнес субъектілері деп 

аталады. 

Арнаулы салық режимі шағын бизнес субъектілері үшін, төлем көзінен 

ұсталатын салықтарды қоспағанда, əлеуметтік салықты жəне корпорациялық 

немесе жеке табыс салығын есептеу мен төлеудің оңайлатылған тəртібін 

белгілейді. 
Бұл орайда, төлем көзінен салық салынатьш табыстарды қоспағанда, 

жоғарыда аталған салықтарды есептеу, төлеу жəне салық есептілігін табыс 

ету тəртібі шағын бизнес субъектілеріне қолданылмайды. 

Жоғарыда аталмаған салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер бойынша есептеу, төлеу жəне салық есептілігін табыс ету жалпыға 

бірдей белгіленген тəртіппен жүргізіледі. 
Əлеуметтік салықты жəне корпорациялық немесе жеке табыс салығын 

есептеудің оңайлатылған тəртібі салық салу объектісіне патент жəне 

оңайлатылған декларация негізіндегі салық ставкаларын қолдану жолымен 

жүргізіледі. 



Төлем көзінен салық ұсталғанын растайтын құжаттар жəне біржолғы 

талон болған кезде, бұрын салық салынған табыстарды қоспағанда, 

Қазақстан Республикасының аумағында жəне оның шегінен тыс жерлерде 

алынған табыстардың барлық түрлерінен тұратын салық кезеңі ішіндегі 
табыс салық салу объектісі болып табылады. 

Жеке кəсіпкердің мүлікті жалға беруден түскен табыстарын қоспағанда, 

төлем көзінен салық салынбайтын мүліктік табысы мен өзге де табыстары 

салық салу объектісі болып табылмайды. 

Арнаулы салық режимін қолданатын шағын бизнес субъектілері 
кəсіпкерлік қызметтің бірнеше түрін жүзеге асырған жағдайда табыс 

қызметтің  барлық түрлерін жүзеге асырудың жиынтығымен айқындалады. 

Арнаулы салық режимін қолданатын жəне қосылған құн салығын 

төлеушілер больш табылатын шағын бизнес субъектілері үшін салық кезеңі 
ішінде қосылған кұн салығының сомасы  табысқа қосылмайды.  

Арнаулы салық  режимін  қолдану   талаптары. 

Шағын бизнес субъектілері салықтарды есептеу мен төлеудің, сондай-ақ 

олар бойынша салық есептілігін тапсырудың төменде аталған тəртіптерінің 

біреуін ғана дербес тандауға құқылы: 

1)   жалпыға бірдей белгіленген тəртіп; 

2)   біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимі; 
3)   патент негізіндегі арнаулы салық режимі; 
4)   оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі.  
Бұл талап базарларда (жалдау шарттары бойынша базарлар аумағындағы 

тұрақты  үй-жайларда сауда жасайтындарды қоспағанда) тауарлар өткізетін 

адамдарға қолданылмайды. 

Салықтарды есептеу мен төлеудің жалпыға бірдей белгіленген тəртібіне 

ауысқан кезде жалпыға бірдей белгіленген тəртіп екі жыл қолданылғаннан 

кейін ғана арнаулы салық режиміне қайта  ауысуға болады. 

Мына аталғандардың  арнаулы  салық   режимін  қолдануға  құқығы 

жоқ: 
1) филиалдары, өкілдіктері бар занды тұлғалар; 

2) филиалдар жəне өкілдіктер; 

3) занды тұлғалардың еншілес ұйымдары жəне тəуелді акционерлік 

қоғамдар; 

4) əр түрлі елді мекендерде өзге де оқшауланған құрылымдық  бөлім- 

шелері  бар  салық төлеушілер. 

Арнаулы  салық  режимі  мынадай  қызмет  түрлеріне қолданылмайды: 

1) акцизделетін өнімді  өндірушілер; 

2) кеңес беру, қаржы, бухгалтерлік қызмет көрсетулер; 

3) мұнай өнімдерін өткізушілер; 

4) шыны ыдыстарды жинау мен қабылдаушылар; 

5) жер қойнауын пайдаланушылар; 

6) төменде аталған басқа да жұмыстар мен қызмет түрлері: 
• медициналық, дəрігерлік  қызметті, мал дəрігерлік саласындағы  

 



     кызметтерді: мал дəрігерлік мақсаттағы препараттарды  өндіру жəне  

     өткізуді; мал дəрігерлік мақсаттарға арналған 
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     дəрі-дəрмек құралдарды, биологиялық препараттарды өткізуді;  
     жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттарға мал дəрігерлік- 

     санитарлық сараптама жүргізуді; мал дəрігерлік емдеу- 

     профилактикалық кызметтер; 

•   тұрғын үй коммуналдық-тұрмыстық объектілерді  газбен жабдықтау 

     жөніндегі өндіру, жөндеу жəне құрылыс  жұмыстары; 

•   күзет, өрт сигналы мен өрт сөндіру автоматикасы құралдарын  

     жобалауды,  монтаждауды, жөнге келтіруді  жəне  оларға техникалық  

     қызмет көрсету; 

•   өртке қарсы қолданылатын техниканы, жабдықтарды жəне өрттен  

     қорғау құралдарын өндірушілер; 

•   жолаушылар лифтілерін монтаждауды, жөндеуді жəне оларға қызмет  

     көрсетушілер; 

•   автокөлік көлігімен халықаралық жолаушылар жəне жүк тасымал- 

     даушылар; 

•   емдік препараттарды дайындау мен сатушылар; 

•   жобалау-іздестіру, сараптау, құрылыс-монтаждау жұмыстарын,  

     кұрылыс материалдарьын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру  

     жөніндегі жұмыстар; 

•   алкоголь өнімдерін бөлшек саудада сатушылар; 

•   пошта байланысы жəне телекоммуникациялар саласындағы қызметті,   
    теледидарлық жəне дыбыстық (радио-хабарларын тарату)  

     бағдарламаларды тарату жөніндегі қызметті жасау мен көрсету,  

     жалпы республикалық магистральды, халықаралық байланыс  

     желілерін жобалау, салу, іске қосу жəне радиожиілік спектрін  

     пайдалану; 

•   жолаушылар мен жүкті өзен көлігімен тасымалдау; 

•   жерге орналастыру, топографиялық-геодезиялық жəне картогра- 

     фиялық жұмыстар; 

•   өлшеу құралдарын жасау жəне жөндеу; 

•   тарих жəне  мəдениет ескерткіштерін археологиялық жəне жаңғырту  

     жұмыстары; 

•   жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланысты қызметтер:  

    жол жүрісін реттеудің техникалық құралдарын орнату, монтаждау,  

    жөндеу жəне пайдалану; 
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•  іздестіру-құтқару, тау-кен құтқару, газдан құтқару, фонтан атқылауға  

    қарсы жұмыстар; 

•   пестицидтерді   (улы   химикаттарды)   қолдану   жөніндегі 
     қызметтер; 

•   жалпы бастауыш, негізгі жалпы немесе жалпы орта; бастауыш  

    кəсіптік білім, оның ішінде кəсіптер бойынша; орта кəсіптік, жоғары  



     кəсіптік, жоғары оқу орындарынан кейінгі кəсіптік, оның ішінде  

     мамандықтар бойынша білім беретін заңды тұлғалардың білім беру  

     қызметі, сондай-ақ мектепке дейінгі жəне мектептен тыс ұйымдардың 

     қызметтері; 
•   жеке жəне заңды тұлғалардың күзет қызметін жүзеге асыруы; 

•   электр  жəне жылу энергиясын өндіру, беру жəне тарату; 

•   өнеркəсіптік жарылыс-өрт қаупі бар жəне тау-кен өндірістерін, электр 

    станцияларын, электр желілері мен қосалқы  станцияларды,    

    гидротехникалық  құрылыстарды, магистральды газ-мұнай өнімдері  
    құбырларын, көтергіш құралдарды,  сондай-ақ қысыммен жұмыс   

    істейтін қазандықтар, ыдыстар мен құбырларды жобалау жəне пай- 

    далану; 

•  химиялық, бұрғылау, мұнай-газ кəсіпшілігі, геологиялық барлау, кен-  

    шахта, металлургия, энергетика жабдықтарын, жарылыстан қорғалған  

    электротехникалық жабдықтарды, көтергіш құрылғыларды, сондай-ақ  

    кысыммен жұмыс істейтін қазандықтарды, ыдыстар мен құбырларды  

    бақылау, аварияға қарсы жəне дабыл беру аппаратуралары мен  

    жүйелерін жобалау, жасау, монтаждау жəне жөндеу; 

•   астық қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау жəне тиеу; 

•   темір жолдың  жылжымалы құрамын жасау мен жөндеу; 

•   қауіпті жүктерді тасымалдау үшін қолданылатын арнаулы  

    контейнерлерді жасау мен жөндеу; 

•   шетелдік валютамен қолма-қол бөлшек сауда жасау жəне қызмет  

    көрсетуді жүзеге асыру; 

•  ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарын, ақпаратты өндеудің    

    қорғалған   техникалық   құралдарын   əзірлеуді, 
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    дайындауды, монтаждауды, реттеуді, пайдалануды, сақтауды,  

    жөндеуді  жəне оларға сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда,  

    Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын техникалық  

    қорғау жөніндегі қызметтің барлық түрлері; 
•  экологиялық сараптама саласындағы табиғат қорғауды жобалауды,  

    нормалауды жəне табиғат қорғау жұмыстарын қоспағанда,  

    лицензияланатын қызмет түрлері. 
 

 

12.2. Біржолғы талон  жəне  патент  негізіндегі  
          арнаулы салық режимі 
 

Біржолғы  талон - арнаулы салық режимін қолдану құқығын 

куəландыратын жəне төлем кезінен ұсталатын жеке табыс салығын 

қоспағанда, жеке табыс салығы бойынша бюджетпен есеп айырысу фактісін 

растайтын құжат. 

Біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық  режимін  қызметі ара-тұра 

сипатта болатын жеке тұлғалар қолданады. 



Жылына бəрін жинақтағанда тоқсан күннен аспайтын қызмет ара-тұра 

сипаттағы  кəсіпкерлік  қызмет деп аталады. 

Біржолғы  талон негізінде бюджетпен есеп айырысу  тəртібі 
Қызмет түрлерінің тізбесін, біржолғы талондардың нысаны мен берілу 

тəртібін уəкілетті  мемлекеттік орган белгілейді. 
Біржолғы  талондардың  құны кіріс алынатын объектінің орналасқан 

жерін, түрін, қызметті  жүзеге асыру жағдайларын, сапасы мен көлемін, 

сондай-ақ қызметпен шұғылдану тиімділігіне ықпал ететін басқа да 

факторларды ескере отырып, салық органы жүргізген орташа күндік 

хронометраждық қадағалау мен зерттеу деректері негізінде жергілікті өкілді 
органдардың шешімімен белгіленеді. 

Жалдамалы еңбекті қолданбай біржолғы талон негізінде ара-тұра 

сипаттағы қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар əлеуметгік салық 

төлемейді жəне жеке кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеуден босатылады. 
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Патент негізіндегі арнаулы салық режимі.  
Патент — арнаулы салық режимін қолдану құқығын куəландыратын 

жəне салық сомаларының бюджетке төленгенін растайтын құжат. 

Белгілі бір арнаулы салық режимін қолдануға арналған патент 

нысанын уəкілетті мемлекеттік орган белгілейді. 
Патент жоғалған немесе бүлінген жағдайда салық төлеушінің өтініші 

бойынша дубликат беріледі, ал салық төлеуші бүлінген патентті салық 

органына тапсырады. 

Салық органдары берілген патенттерді тіркеуді патенттерді  тіркеу 

(беру) журналында жүргізеді. 
Тіркеу журналдарының   нысандарын жəне оларды толтыру тəртібін 

уəкілетті  мемлекеттік орган белгілейді. 
Патент  негізіндегі  арнаулы  салық  режимін  мынадай  талаптарға 

сай келетін жеке кəсіпкерлер  қолданады: 

1) жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланбау; 

2) жеке кəсіпкерлік нысанындағы қызметті жүзеге асыру; 

3) жыл ішіндегі табысы 2,0 миллион теңгеден аспауы.  

Патент негізінде арнаулы салық режимін қолдануға мүмкіндік 

бермейтін  жағдайлар  туындаған  ретте, салық  төлеуші  оңайлатылған 

декларация негізінде арнаулы салық режиміне не салықты есептеу мен 

төлеудің  жалпыға бірдей белгіленген тəртібіне өтініш негізінде ауысады. 

Аталған өтініш патент негізінде арнаулы салық режимін қолдануға 

мүмкіндік бермейтін жағдайлар туындаған кезде беріледі. 
Патент жеке кəсіпкерге бір күнтізбелік жыл шегінде кемінде  бір ай 

мерзімге беріледі. 
Жеке кəсіпкер патент алу үшін кəсіпкерлік қызметті жұзеге асыратын 

жері бойынша салық органына қызмет түрін көрсете отырып, уəкілетті 
мемлекеттік орган белгілеген нысанда өтініш жəне жеке кəсіпкерді 
мемлекеттік  тіркеу  туралы  куəлікті  табыс  етеді. 

Жеке кəсіпкер лицензиялауға  жататын  қызметті  жүзеге асырған 



жағдайда, ол мұндай қызметті жүзеге асыруға кұқық беретін лицензиясын 

көрсетуге міндетті. Бұл орайда патент лицензияның қолданылу мерзімінен 

аспайтын мерзімге беріледі. 
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Жеке кəсіпкер жолаушыларды жəне багажды автомобильмен 

тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асырған жағдайда, ол патент алуға 

берген өтінішінде тасымалдау турін (жүйелі немесе жүйесіз тасымалдаулар) 

көрсетуге міндетті. Автомобильмен  тасымалдаулар түрінің Қазақстан 

Республикасының заң актілерінде белгіленген талаптарға сай келуін бақы-

лауды автомобиль көлігі саласындағы уəкілетті орган жүзеге асырады. 

Салық төлеушінің кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратьш орны бойынша 

салық органына, кəсіпкерлік қызметті уақытша тоқтата тұру туралы өтініш 

берілген жағдайды қоспағанда, патент алуға өтінішін бермеуі оның салықты 

жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен есептеуге жəне төлеуге келісімі деп 

саналады. 

Салық органдары өтініш берілгеннен жəне бюджетке патенттің құны, 

жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы   жарналары жəне 

Мемлекеттік  əлеуметтік сақтандыру қорына  əлеуметтік аударымдардың 

төленгенін растайтын құжаттар көрсетілгеннен кейін бір күн ішінде патент 

беруді жүргізеді. 
Жеке кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куəлік көрсетілмейінше, 

патент жарамсыз болып саналады. 

Патент негізінде бюджетпен есеп айырысу тəртібі. 
Патенттің  құнын есептеу үшін жеке кəсіпкер мəлімделген кірістің 3 

пайызы мөлшеріндегі ставканы қолдану жолымен жүзеге  асырады. 

Патенттің құны бюджетке мынадай түрде: 

1)   жеке табыс салығы - патент құнының 1/2 бөлігі мөлшерінде; 

2)   əлеуметтік салық - Қазақстан  Республикасының  міңдетті 
сақтандыру туралы заңнамалық актісіне сəйкес  Мемлекеттік  əлеуметтік 

сақтандыру қорына есептелген əлеуметтік аударымдар сомасын алып 

тастағаннан кейінгі патент құнының 1/2 бөлігі мөлшерінде төленеді. 
Бюджетпен есеп айырысуды патент негізінде жүзеге асыратын жеке 

кəсіпкер үшін  күнтізбелік жыл — салық  кезеңі  болып  табылады. 

Жеке кəсіпкерді іс-əрекетке қабілетсіз деп таныған жағдайды 

қоспағанда, патенттің күші жойылған мерзімге дейін кəсіпкерлік 
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қызмет  тоқтатылған кезде салықтың  енгізілген сомасы қайтарылуға жəне 

қайта есептеуге жатпайды. 

Нақты табыс патент алған кезде мəлімделген табыстан асып кеткен 

жағдайда, салық төлеуші бес жұмыс күні  ішінде асып кеткен соманы 

мəлімдейді жəне осы сомадан салык төлейді. Салық төлеушінің өтініші 
бойынша бұрын берілген патенттің орнына оған нақты табысы көрсетілген 

жаңа патент беріледі. 
Нақты табыс патент алған кезде мəлімделген табыстан төмен болған 

жағдайда, артық төленген патенттің құны салық төлеушінің  өтініші 



бойынша салық органы жүргізген хронометраждық зерттеуден кейін 

қайтарылады. 

 

12.3. Оңайлатылған   декларация  негізіндегі    
          арнаулы  салық  режимі 
 

Оңайлатылған  декларация  негізіндегі арнаулы салық режиміне салық 

кезеңі басталғанға дейін көшу үшін шағын бизнее субъектілері өз қызметін 

жүзеге асыратын жері бойынша салық органына уəкілетті  мемлекеттік орган 

белгілеген нысанда өтініш береді. 
Қызметін  бір елді  мекен шегіндегі деген  əр түрлі  аумақтық-əкімшілік 

бірліктерде орналасқан бірнеше  объектілерде жүзеге асырған кезде, салық 

төлеуші оңайлатылған декларация  негізінде арнаулы салық режимін 

қолдануға өтініш беру үшін салық органын дербес анықтайды. 

Төмендегідей   талаптарға  сай келетін  шағын  бизнес  субъектілері 
оңайлатылған  декларация  негізіндегі  арнаулы  салық  режимін қолданды. 

1) жеке кəсіпкерлер үшін: 

•   жеке кəсіпкердің өзін қоса алғанда, қызметкерлердің  шекті орташа  

    тізімдік саны  салық  кезеңі  ішінде 15 адам болса; 

•   салық кезеңі  ішінде шекті табысы - 4 500,0 мың теңге болса; 

2) заңды тұлғалар үшін: 

•   қызметкерлердің  шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі ішінде 25  

     адам болса; 

•   салық кезеңі ішінде шекті  табысы — 9 000,0 мың теңге болса. 
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22. 11.2005 жылғы №89 Заңымен аталған талаптарға  өзгерістер 

енгізілді  жəне ол 2006 жылы 1 қаңтардан бастап  қолданысқа енгізіледі. 
1) жеке кəсіпкерлер үшін: 

•   жеке кəсіпкердің өзін қоса алғанда, қызметкерлердің  шекті орташа  

    тізімдік саны салық кезеңі ішінде жиырма бес адам болса; 

•   салық кезеңі ішінде шекті табысы 10000,0 мың теңге болса; 

2) заңды тұлғалар  үшін: 

•   қызметкерлердің   шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі ішінде елу 

     адам болса; 

•   салық кезеңі ішінде шекті табысы 25000,0 мың теңге болса, оңайла- 

    тылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолданады. 

Осы белгіленген талаптарға сай келмеген жағдайларда немесе арнаулы 

салық режимінен өз еркімен шыкқан кезде шағын бизнес субъектісі есепті 
тоқсаннан кейінгі тоқсаннан бастап өтініш негізінде салықты есептеу мен 

төлеудің жалпыға бірдей белгіленген тəртібіне көшеді. 
Жеке кəсіпкер үшін жоғарыда белгіленген талаптар өзгерген жағдайда 

(көрсеткіштер асып кетсе). ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген кездегі 
заңды тұлға ретінде оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық 

режимін қолдануға құкылы. 



Салықты есептеу мен төлеудің жалпыға бірдей белгіленген тəртібінен 

оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режиміне көшкен кезде 

əлеуметтік, корпорациялық салық немесе жеке табыс салығын төлеу жəне 

олар бойынша есептілікті тапсыру жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен 

жұргізіледі. 
Оңайлатылған декларация негізінде бюджетпен есеп айырысу тəртібі. 
Салықты оңайлатылған декларация негізінде есептеуді шағын бизнес 

субъектісі салық салу объектісіне есепті салық кезеңіне тиісті салық 

ставкасын қолдану арқылы дербес жүргізеді. 
Салық  кодексі қабылданғаннан бері жеке кəсіпкердің  табысына 

мынадай ставкалар бойынша салық  салынды. 
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12.1. Салық  кодексі  қабылданғаннан  бері  жеке кəсіпкердің 

табысына салық  салу 
 

 

                Токсандық   табысы                       Ставкасы 

2000,0 мың тенгеге дейін қоса алғанда табыс сомасының 3 пайызы 

2000,0 мың  теңгеден  жоғары -3000,0 

мың. теңгені  қоса алғанда 

60,0 мың теңге+2000,0 мың 

теңгеден  асатын  табыс 

сомасынан 5 пайыз 

3000,0 мың  теңгеден жоғары 110,0 мың тецге + 3000,0 

мың теңгеден асатьш табыс 

сомасынан 7 пайыз 

 

22.11.2005 жылғы №89 Заңымен бұл кестеге өзгерістер енгізілді жəне 
ол 2006 жылы 1қантардан  бастап  қолданысқа  енгізіледі. 
 

 

12.2. Жеке кəсіпкердің табысына салық салу 

(2006 жылы 1 қантардан) 

 

Тоқсандық табысы Ставкасы 

3000,0 мың  теңгеге дейін коса 

алғанда 

табыс  сомасының 3 пайызы 

 

3000,0 мың  теңгеден жоғары - 

6000,0 мың теңгеге дейін қоса 

алганда 

90.0 мың теңге + 3000,0 мын 

тенгеден  асатын табыс 

сомасынан 4 пайыз 

6000,0 теңгеден жоғары 210 0 мың теңге + 6000,0теңгеден 

асатын табыс сомасынан 5 пайыз 

 

Салық  кодексі  қабылданғаннан  бері заңды тұлғаның   табыстарына 

мынадай ставкаларда салық  салынды (12.3-кесте). 



 

12.4. Салық  кодексі  қабылданғаннан бері  заңды тұлғаның 

табыстарына салық салу 
 

Тоқсандық табысы Ставкасы 

2000,0 мың тенгеге дейін қоса алғанда табыс сомасының 4 пайызы 

2000,0 мың теңгеден жоғары - 4500,0 

мың теңгені коса алғанда 

80,0 мың теңге + 2000,0 мың 

теңгеден асатын табыс сома- 

сынан 5 пайыз 

4500,0 мың теңгеден жоғары - 6500,0 

мың теңгені қоса алганда 

205,0 мың теңге + 4500,0 мың 

теңгеден асатын табыс сома-

сынан 7 пайыз 

6500,0 мың  тенгеден  жоғары 345,0 мың тенге + 6500,0 мың 

теңгеден  асатын  табыс сома-

сынан 9 пайыз 
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22. 11.2005 жылғы №89 Заңымен  бұл  кестеге өзгерістер  еңгізілді 
жəне ол 2006 жылы 1 қаңтардан бастап қолданысқа  енгізіледі. 
 

12.4. Заңды  тұлғаның  табыстарына салық салу 

(2006 жылы 1 қантардан) 

 

            Тоқсандық  табысы               Ставкасы 

3000,0 мың  теңгеге  дейін  қоса 

алғанда 

табыс  сомасынан  3 пайызы 

 

3000,0 мың  теңгеден  жоғары-

10000,0 мың теңгеге дейін коса 

алғанда 

90,0 мың  теңге + 3000,0 мың 

теңгеден  асатьш табыс 

сомасынан 4 пайыз 

10000,0 теңгеден жоғары - 

18000,0 мың теңгені қоса алғанда 

370,0 мың теңге + 10000,0 тең-

геден  асатын  табыс 

сомасынан 5 пайыз 

18000,0 мың теңгеден жоғары 770,0 мың теңге + 18000,0 

мың теңгеден  асатын табыс 

сомасынан  7 пайыз 

 

Егер  есепті  кезеңнің  қорытындысы  бойынша  жалдамалы  қызмет-

керлердің орташа айлық жалақысы Қазақстан Республикасының  заң 

актілерінде белгіленген  ең төменгі  айлық  жалақынын  жеке кəсіпкерлердің 

кемінде 2 еселенген, заңды тұлғалардың кемінде 2,5 еселенген мөлшеріндей 

болса, онда кестеге сəйкес салық  кезеңі  ішінде  есептелген  салық сомасы, 

қызметкерлердің   орташа тізімдік санын  негізге ала отырып, əрбір 

қызметкер  үшін салық сомасының 1,5 пайызы мөлшеріндегі сомаға азайтылу 

жағына қарай түзетілуге тиіс. 



Табыстың  шекті мөлшері жоғарыда  белгіленгеннен  асып  кеткен 

жағдайда, салық сомаларын есептеу табыстың  шекті сомасынан жəне нақты 

алынған табыс сомасынан жеке-жеке жүргізіледі. Салықтың  осы сомала-

рының  арасындағы айырма жоғарыда  кезделген түзетусіз бюджетке 

төленеді. 
Шекті орташа тізімдік сан жоғарыда белгіленгеннен асып кеткен 

жағдайда, осы көзделген түзету жоғарыда белгіленген шекті орташа тізімдік 

санға ғана жүргізіледі. 
Бюджетпен  есеп айырысуды оңайлатылған декларация негізінде 

жүзеге  асыратын  шағын бизнес  субъектісі  үшін - тоқсан — салық  кезеңі 
болып табылады. 
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Оңайлатылған декларация тоқсан сайын, есепті салық кезеңінен кейінгі 

айдың 10-нан кешіктірілмей, салық органына табыс етіледі. 
Оңайлатылған декларация бойынша  есептелген  салықты бюджетке 

төлеу жеке (корпорациялық) табыс салығы жəне  əлеуметтік  салық түрінде 

салық есептілігі кезеңінен кейінгі айдың 15-інен кешіктірілмейтін мерзімде 

жүргізіледі. Бұл  кезде жеке (корпорациялық) табыс салығы оңайлатылған 

декларация бойынша есептелген салық сомасының 1/2 мөлшерінде, 

əлеуметтік  салық - Қазақстан Республикасының міндетті  сақтандыру туралы 

заң актісіне сəйкес Мемлекеттік əлеуметтік сақтандырудың қорына 

есептелген əлеуметтік аударымдар сомасын алып тастағаннан кейінгі 
оңайлатылған декларация бойынша есептелген салық сомасының 1/2 бөлігі 
мөлшерінде төленеді. 

Оңайлатылған декларацияны табыс ету жəне салықтарды  төлеу 

оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдануға өтініш 

берген жері бойынша салық органында жүргізіледі. 
 

12.5. Шаруа қожалықтарына арналған  

          арнаулы салық  режимі 
 

Шаруа қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі бірыңғай жер 

салығын  төлеу негізінде бюджетпен есеп айырысудың   айрықша тəртібін 

көздейді жəне акцизделетін өнімдерді өндіру, ұқсату жəне сату жөніндегі 
қызметті  қоспағанда, ауыл  шаруашылық  өнімдерін  өндіру, өзі өндірген 

ауыл  шаруашылық өнімдерін  ұқсату жəне оны өткізу жөніндегі шаруа 

қожалықтары  қызметіне қолданылады. 

Жеке меншік құдығымен  жəне жер пайдалану қүқығымен (кейінгі жер 

пайдалану құқығын қоса алғанда) жер  учаскелері  болған  кезде  шаруа 

қожалықтарына  арнаулы салық режимін  қолдану  құқығы  беріледі. 
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Шаруа қожалықтары осы арнаулы салық режимін немесе салық 

салудың жалпыға бірдей белгіленген тəртібін дербес таңдауға құқылы. 



Шаруа қожалықтары арнаулы салық режимін қолдану үшіп жыл сайын 

20 ақпаннан кешіктірмей жер учаскесі орналаскан жердегі салық органына 

уəкілетті  мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша өтініш береді. 
Салық төлеушінің аталған мерзімде өтініш бермеуі оның бюджетпен 

есеп айырысуды жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен жүзеге асыруға 

келісімі деп есептеледі. 
20 ақпаннан кейін құрылған шаруа қожалықтары жеке кəсіпкерді 

мемлекеттік тіркеу туралы куəлігін алған күні арнаулы салық режимін 

қолдану құқығына өтініш береді. 
Тандап алынған салық салу режимі салық кезеңі ішінде өзгертуге 

жатпайды. 

Күнтізбелік жыл - бірыңғай жер салығы  бойынша  салық  кезеңі 
болып табылады. 

Бірыңғай жер салығын төлеу негізінде арнаулы салық режимін 

қолданатын шаруа қожалықтары (бірыңғай жер салығын төлеушілер) 

салықтардың жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 

мынадай түрлерін; 

1) осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметтен түскен шаруа 

қожалықтарының табысынан 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 пайдаланыла-

тын жер учаскелері бойынша жер салығын жəне жер учаскелерін 

пайдаланғаны үшін төлемді; 
4) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген қажеттілік 

нормативтері шегінде салық салу объектілері бойынша көлік құралдарына 

салынатын салықты; 

5) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген қажеттілік 

нормативтері шегінде салық салу объектілері бойынша мүлік салығын 

төлеуден босатылады. 

Осыған сəйкес қосылған  құн салығын төлеушілер  болып  табылмай-

тын бірыңғай жер салығын төлеушілер салық органына 

403 

осы салық бойынша есепке қою туралы өз еркімен өтініш беруге құқылы. 

Шаруа қожалықтары үшін арнаулы салық режимі қолданылмайтын 

қызмет түрлерін жүзеге асырған кезде бірыңғай жер  салығын төлеушілер 

кірістер мен шығыстардың (жалақыны есептеуді коса алғанда), мүліктің 

(соның ішінде көлік құралдарының) бөлек есебін жүргізуге жəне жалпы 

белгіленген тəртіппен жəне шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық 

режимінде қызметтің осындай түрлері бойынша тиісті салық пен бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеуді, салық есептілігін тапсыру 

мен төлеуді жүргізуге міндетті. 
Бұл төлем көзінен салық салынбайтын мүліктік табысты жəне басқа да 

табыстарды алған кезде де қолданылады. 

Бірыңғай  жер салығын  есептеу мен төлеу  тəртібі. 



Жер учаскесін бағалау құны бірыңғай жер салығын есептеу үшін негіз 

болып табылады. 

Жер  учаскесін (жер пайдалану құқығын)  бағалау құнын айқындау 

Қазақстан Республикасының жер заңдарында белгіленген  тəртіппен 

жүргізіледі. 
Бірынгай жер салығын  есептеу жер учаскесін бағалау құнына 0,1 

пайыз ставканы қолдану жолымен жүргізіледі. 
Бірыңғай жер салығын төлеу жер учаскесі орналасқан жер бойынша 

тиісті бюджетке екі мерзімде: 

1)  ағымдағы төлем ағымдағы салық кезеңінің 20 қазанынан 

кешіктірілмейтін  мерзімде төленеді; 
2)  бірыңғай жер салығы бойынша түпкілікті есеп айырысу есепті 

кезеңнен кейінгі салық кезеңінің 20 наурызынан кешіктірілмейтін мерзімде 

(салық жөніндегі декларация есепке алына отырып) жүргізіледі. 
Төлеудің бірінші мерзімінде бірыңғай жер салығын төлеушілер 

ағымдағы төлемді бұдан бұрынғы салық кезеңі үшін бірыңғай жер салығы 

бойынша декларацияда есептелген бірыңғай жер салығы жалпы сомасының 

1/2 белігінен кем емес мөлшерде төлейді. 20 қазанға дейін қүрылған бірыңғай 

жер салығын төлеушілер, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған салық төлеушілер 

салық есептеудің базасы  өзгерген кезде ағымдағы төлем төлеуді бірыңғай 

жер салығы 
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бойынша ағымдағы төлем есебімен есептелген салық сомасының кемінде 1/2 

бөлігі молшерінде жүргізеді. 20 қазаннан кейін құрылған бірынғай жер 

салығын төлеушілер есепті жылдан кейінгі жылдың 20 наурызынан 

кешіктірілмейтін мерзімде ағымдағы есепті кезең үшін төлеуге тиісті жалпы 

салық сомасын енгізеді. 
Шаруа қожалықтары жер пайдалану құқығындағы жер учаскесін 

иеленудің  нақты кезеңі үшін бірыңғай жер салығын (салық салу объектісінің 

өзгеруін есепке ала отырып) есептейді жəне  төлейді. 
Жер учаскелерін жалға берген (алған) кезде салық  салу ерекшеліктері. 
Шаруа қожалығы жер учаскесін басқа шаруа қожалығына жалға берген 

кезде тараптардың əрқайсысы осындай жер учаскесі бойынша бірыңғай жер 

салығын жалға беру шартында көрсетілген жер учаскесінің нақты 

пайдаланылу кезеңін негізге ала отырып есептейді жəне төлейді. 
Жалға алушының пайдалану кезеңі жер учаскесін жалға алған айдан 

кейінгі айдан бастап белгіленеді. 
Бұл орайда жер учаскесін жалға беруден алынған табыс бойынша 

шаруа қожалығы салықты жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен есептейді 
жəне төлейді. 

Бірыңғай жер салығы бойынша салық  есептілігі. Бірыңғай жер 

салығын төлеушілер жыл сайын ағымдағы салық кезеңінің 15 наурызынан 

кешіктірілмейтін мерзімде жер учаскелері орналасқан жердегі салық 

органдарына өткен салық кезеңі үшін бірыңғай жер салығы бойынша 

декларация тапсырады. 



Бірыңғай жер салығын төлеуші осы арнаулы салық режимін қолданған 

бірінші жылдың 15 наурызынан кешіктірілмейтін мерзімде (бірінші салық 

кезеңінде) мынадай құжаттарды: 

1) ағымдағы салық кезеңі үшін бірыңғай жер салығы бойынша 

ағымдағы төлем есебін; 

2) нотариат немесе жергілікті атқарушы органдар куəландырған жер 

пайдалануға құқық беретін құжаттардың  көшірмелері; 
Жер пайдалану құқығына актісі болмаған жағдайда бірынғай жер 

салығын төлеушілер жергілікті атқарушы органның жер пайдалану кұқығын 

беру туралы шешімін табыс етеді. Кейін жер учас- 
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кесіне құқық белгілейтін құжат алған кезде салық төлеуші оны алған кезден 

бастап отыз күн ішінде оның нотариат немесе селолық (поселкелік) 

атқарушы органдар куəландырған көшірмесін салық  комитетіне табыс етеді. 
3) жер ресурстарын басқару жөніндегі уəкілетті орган берген жер 

учаскесін (жер пайдалану құқығын) бағалау құнын анықтайтын актінің 

нотариат немесе жергілікті атқарушы органдар куəландырған көшірмесін 

табыс етеді. Акт болмаған жағдайда жер учаскелерін бағалау құны жер 

ресурстарын басқару жөніндегі уəкілетті орган берген деректер бойынша 1 

гектар жердің аудан бойынша орташа бағалау құнын негізге ала отырып 

анықталады; 

4) əлеуметтік салық сомаларын есептеу үшін қажетті деректерді 
міндетті түрде көрсете отырьш, қызметкерлерді алдағы салық кезеңінде 

жалдау туралы мəліметтер табыс етеді. 
Содан кейінгі салық кезендерінде бірынғай жер салығын төлеуші 

бірыңғай жер салығы бойынша ағымдағы төлем есебін жəне жоғарыда 

аталған құжаттарды олардағы деректер өзгерген  жағдайда ғана табыс етеді. 
Осы арнаулы салық режимін таңдап алған жаңадан құрылған салық 

төлеушілер бірыңғай жер салығы бойынша ағымдағы төлем есебі мен 

арнаулы салық режимін қолдану құқығына өтініш бергеннен кейін отыз 

күнтізбелік күн ішінде жоғарыда аталған  құжаттарды табыс етеді. 
Таратылған немесе қайта ұйымдастырылған кезде бірыңғай жер 

салығын төлеуші қызметті  тоқтату немесе қайта ұйымдастыру туралы 

өтінішті салық органына бергеннен кейін он бес күн мерзімде өткен салық 

кезеңі үшін декларация тапсыруға міндетті. 
Салықтың жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің  жекелеген түрлерін есептеу мен төлеу ерекшеліктері. 
Бірыңғай жер салығын төлеушілер шаруа қожалығыңың басшысын 

жəне мүшелерін қоса алғанда, əрбір қызметкер үшін айлық есептік 

көрсеткіштің 20 пайыздық ставкасы бойынша əлеуметтік салық сомасын ай 

сайын есептеп отырады. 
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Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығын есептеу жеке табыс 

салығын есептеудегі ережеге сəйкес жүргізіледі. Жинақтаушы зейнетакы 

қорларына міндетті зейнетақы жарналарын есептеу Қазақстан 



Республикасының зейнетақы заңдарында белгіленген тəртіппен жүргізіледі. 
Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақыны жəне жер бетіндегі көздерден 

су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу осы төлемакыларды 

есептеуде белгіленген тəртіппен жүргізіледі. 
Төлем көзінен ұсталатын əлеуметтік  салықтың, жеке табыс 

салығының, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы 

жарналарының, Мемлекеттік əлеуметтік  сақтандыру  қорына əлеуметтіік 

аударымдардың, қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемнің  жəне жер 

бетіндегі көздерден су ресурстарын   пайдаланғаны үшін төлемақының 

есептелген сомасын төлеу бірыңғай жер салығын төлеу үшін көзделген 

мерзімдерде мынадай тəртіппен жүргізіледі: 
1)   ағымдағы салық кезеңінің 20 қазанынан кешіктірілмейтін мерзімде 

1 қаңгардан 1 қазанға дейінгі кезең үшін есептелген сома  төленеді; 
2)   есепті кезеңнен кейінгі салық кезеңінің 20 наурызынан 

кешіктірілмейтін мерзімде 1 қазаннан бастап 31 желтоқсан аралығындағы 

кезең үшін есептелген сома төленеді. 
Салықтың жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің жекелеген түрлері бойынша салық  есептілігін табыс ету. 
Бірыңғай жер салығын төлеушілер бірыңғай жер салығы бойынша 

декларация табыс ету үшін белгіленген мерзімдерде: 

1)   төлем көзінде ұсталатын жеке табыс салығы бойынша  есепті; 
2)   жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын 

төлеу жөніндегі есептілікті; 
3)   жер бетіндегі көздерден су ресурстарын пайдаланғаны үшін 

төлемақы бойынша жəне қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы 

бойынша декларацияны; 

4)   Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдар 

бойынша есепті табыс етеді. 
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12.6. Ауыл  шаруашылық  өнімдерін  

өндіруші заңды тұлғаларға арналған  

арнаулы салық режимі 
 

Ауыл шаруашылық  өнімдерін өндіруші заңды  тұлғаларға  арналған 

арнаулы салық  режимі патент негізінде бюджетпен есеп айырысудың 

ерекше тəртібін көздейді жəне  заңды тұлғалардың: 

1)   жерді  пайдалана отырып, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, өзі 
өндірген осы өнімді ұқсату жəне өткізу жөніндегі; 

2)   толық кезенді (төлді өсіруден бастап) мал шаруашылығы мен құс 

шаруашылығының (соның ішінде асыл тұқымды), ара шаруашылығының 

ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру жөніндегі, сондай-ақ өзі өндірген осы 

өнімдерді ұқсату жəне өткізу жөніндегі қызметіне қолданылады. 

Мына аталғандардың  ауыл шаруашылық   өнімдерін өндіруші заңды 

тұлғаларға  арналған арнаулы салық  режимін  қолдануға  құқы  жоқ: 



1)   еншілес ұйымдары, филиалдары мен өкілдіктері бар занды 

тұлғалар; 

2)   заңды тұлғалардың филиалдары, өкілдіктері мен өзге де 

оқшауланған кұрылымдық бөлімшелері; 
3)   осы арнаулы салық режимін қолданатын басқа  заңды  тұлғалардың 

аффилирлендірілген тұлғалары болып табылатын  заңды тұлғалар. 

Аффилирлендірілген тұлға болып шешімдерді тікелей жəне жанама 

айқындауға жəне көрсетілген арнайы салық режимін қолданатын заңды тұлға 

қабылдайтын шешімге, оның  ішінде шартқа жəне өзге мəмілеге сəйкес 

байланысты, ықпал етуге құқығы бар занды тұлға, сондай-ақ көрсетілген 

арнайы салық режимін қолданатын заңды тұлғаға қатысты осындай құқығы 

бар  тұлға танылады. 

Арнаулы салық режимі салық төлеушілердің  акцизделетін өнімді 
өндіру, ұқсату жəне өткізу жөніндегі қызметіне қолданылмайды. 
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Жоғарыда аталған қызметті жүзеге асыратын  заңды  тұлғалар осы 

арнаулы салық режимін немесе салық салудың жалпы белгіленген тəртібін 

дербес таңдауға құқылы. 

Таңдап алынған  салық салу режимі салық кезеңі ішінде өзгертілмейді. 
Салық төлеушілер осы арнаулы салық режимі қолданылмайтын қызмет 

түрлерін жүзеге асырған кезде кірістер мен шығыстардың (жалақыны 

есептеуді қоса алғанда), мүліктің (соның ішінде көлік құралдары мен жер 

учаскелерінің) есебін бөлек жүргізуге жəне қызметтің мұндай түрлері 
бойынша тиісті салық пен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
жалпы белгіленген тəртіппен жəне шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы 

салық режимінде есептеуді жəне төлеуді жүргізуге міндетті. 
Күнтізбелік жыл патент құны есебіне  еңгізілген салықты есептеуге 

арналған  салық  кезеңі болып табылады. 

Патент  беру  тəртібі. 
Арнаулы салық режимін қолдану үшін салық төлеуші жыл сайын 20 

ақпаннан кешіктірмей жер учаскесінің орналасқан жері бойынша салық 

органына уəкілетті  мемлекеттік  орган белгілеген  нысан бойынша патент 

алуға өтініш береді. 
Салық төлеушінің көрсетілген мерзімде өтініш бермеуі оның салықты 

жəне жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны жалпы белгіленген 

тəртіппен есептеуге жəне төлеуге келіскені болып есептеледі. 
Салық төлеуші осы арнаулы салық режимін қолданудың  алғашқы 

салық кезеңінде өтінішпен бірге жер учаскесінің орналасқан жері бойынша 

салық органына  мынадай құжаттарды табыс етеді: 
1)   заңды  тұлғаны мемлекеттік  тіркеу  туралы  куəліктің нотариат 

куəландырған көшірмесін; 

2)   нотариат немесе жергілікті атқарушы органдар куəландырған жер 

учаскесіне құқығын растайтын құжаттардың  көшірмелерін; 

3)   лицензиясын (қызметтің лицензияланатын түрін жүзеге асырған 

жағдайда); 
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4) жұмыс берушінің (жаңадан құрылғандарын қоспаганда) əлімделген 

қызметкерлер санына табыс түрінде төлейтін шығындарын қоса алғанда, 

салық төлеушінің  өткен бес жыл үшін  жылдық жиынтық табысы мен 

шығындарын растау үшін қажетті   есептерінің көшірмелерін табыс етеді. 
Бұл орайда аталған табыстарға жұмыс беруші материалдық, əлеуметтік 

игіліктер немесе өзге материалдық пайда түрінде берген табыстарды қоса 

алғанда, мыс беруші телейтін ақшалай немесе затгай нысандағы кезделген 

табыстар жатады; 

5) салық төлеушінің уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан мен 

тəртіп бойынша толтырған патент  құнының есебі.  
Жоғарыда аталған қүжаттардың бəрі болған жағдайда салық органы бес 

жұмыс күні ішінде патент береді. 
Келесі салық кезеңдерінде салық төлеушілер салық органына патент 

алу жөнінде өтініш берген кезде, жоғарыда тапсырылатын құжаттардың 1-

ден 5-ке дейін белгіленген  құжаттарды олардағы деректер өзгерген кезде 

ғана табыс етеді. 
Жаңадан кұрылған салық төлеушілер тіркеу есебіне қойылған кезден 

бастап отыз күнтізбелік күн ішінде осы арнаулы салық режимін қолдану 

құқығына өтініш береді. 
        20 ақпаннан кейін басқа əкімшілік-аумақтық бірліктің  аумағындағы жер 

учаскесіне құқық туындаған жағдайда салық төлеуші  осы жер учаскесі 
орналасқан жері бойынша  тіркеу есебіне қойылған  кезден бастап  күнтіз-

белік отыз күн ішінде салық органына арнайы салық режимін қолдану 

құқығына өтініш береді. 
Арнайы салық режимі қолданылмайтын қызмет түрлерін жүзеге 

асыратын салық төлеушілерде 20 ақпаннан кейін жер учаскесіне құқық 

туындаған жағдайда салық төлеуші осы жер учаскесі орналасқан жері 
бойынша тіркеу есебіне қойылған кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде 

салық органына арнайы салық режимін қолдану құқығына өтініш береді. 
Патент беру əрбір салық кезеңіне жүргізіледі.  
Патент  құнының  есебіне  енгізілген салықты жəне жер учаскелерін 

пайдалатаны үшін төлемақыны есептеу тəртібі. 
Патент құнының есебіне корпорациялық табыс салығы, əлеуметтік 

салық (Қазақстан  Республикасының  міндетті  сақтандыру 
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туралы заңнамалық актісіне сəйкес Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру 

қорына есептелген  əлеуметтік аударымдар сомасын  азайтылған), меншік, 

жерді тұракты пайдалану немесе бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану 

қүқығымен жер учаскесі болгаң кезде төлейтін жер салығы, уақытша өтеулі 
жер пайдалану учаскесі болған кезде жер учаскесін пайдаланғаны үшін 

төлейтін ақы мүлік салығы, көлік құралдары салығы, қосылған құн салыгы 

(салық төлеуші қосылған құн  салығын төлеуші ретінде есепте тұрған 

жағдайларда) енгізіледі. 



Салық кезеңінің басында патент құнының есебіне енгізілген салық 

сомаларын есептеу: 

1) корпорациялық табыс салығын жəне қосылған құн салығын белгілеу 

кезінде — өткен бес жыл ішіндегі шаруашылықтың табысы мен 

шығындарының көрсеткіштері негізінде жүргізіледі. Жаңадан құрылған 

салық төлеушілер табыс пен шығындар көрсеткіштерін осыған ұқсас 

шаруашылықтардың орташа көрсеткіштері бойынша анықтайды. 

Табыстар мен шығындар көрсеткіштерін анықтау тəртібін уəкілетті 
мемлекеттік орган белгілейді; 

2) əлеуметтік салықты анықтау кезінде - белгіленетін табыстар түрінде 

жұмыс берушінің қызметкерлерге төлейтін шығыстарына кестеде 

белгіленген ставканы қолдану арқылы жүргізіледі. 
Бұл орайда жұмыс берушінің қызметкерлерге табыс түрінде төлейтін 

шығындары осы шаруашылық бойынша өткен жыл ішіндегі орташа 

жалақыны ағымдағы жылда мəлімделген қызметкер санына көбейту 

жолымен анықталады. 

Жаңадан құрылған кəсіпорындар үшін мəлімделген орташа жалақының 

мөлшері Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ең төменгі 
жалақы мөлшерінен төмен болмауы тиіс; 

3)  жер салығының, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлейтін 

ақының мүлік салығы мен көлік құралдары салығынын   сомасы - жалпы 

белгіленген тəртіппен жүргізіледі. 
Патент құнын есептеу кезінде бюджетке төленуге тиісті салық жəне 

жер учаскелерін  пайдаланғаны үшін төлейтін ақы сомас 80 пайызға 

азайтылады. 
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Осы арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер, косылған 

құн  салығын қоспағанда, патент құны есебіне енгізілген салык жəне жер 

участкесін пайдаланғаны үшін ақы төлеу жөніндегі есептілік тапсырудан 

босатылады. 

Ағымдағы салық кезеңі ішінде салық салу объектілері жəне патенттің 

құны есебіне енгізілген салық бойынша жəне жер учаскелерін пайдаланғаны 

үшін төленген ақы бойынша салық базасы өзгерген жағдайда, салық 

төлеушілер мұндай салық жəне жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ақы 

сомаларына қайта есептеу  жүргізеді. 
Салық  жəне жер  учаскелерін  пайдаланғаны үшін ақы төлеудің 

тəртібі мен мерзімдері. 
Патент құны  есебіне  енгізілген салық  жəне жерді пайдаланғаны үшін 

ақы сомаларын бюджетке төлеу 20 мамырдан жəне 20 қазаннан 

кешіктірілмей, патент құны есебінде көрсетілген салық  жəне жерді 
пайдаланғаны үшін ақы сомаларының тиісінше 1/6 жəне 1/2 мөлшерінде 

жəне патент құны есебіне  енгізілген салық жəне жерді пайдаланғаны үшін 

ақы бойынша берілген қайта есептеулерді ескере отырып, патент қүнының 

қалған бөлігі  мөлшерінде келесі салық кезеңінің 20 наурызында жүргізіледі. 



Патент құны есебіне кірмеген салықтың  жəне басқа да міндетті 
төлемдердің жекелеген түрлерін есептеу, төлеу ерекшеліктері жəне олар 

бойынша салық  есептілігін табыс ету. 
Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығын есептеу жеке табыс 

салығын есептеудегі ережеге сəйкес жүргізіледі. Жинақтаушы зейнетақы 

қорларьша міндетті зейнетақы жарналарын  есептеу Қазақстан Республи-

касының зейнетақы зандарында белгіленген тəртіппен жүргізіледі. Қоршаған 

ортаны ластағаны үппн төлемақыны жəне жер бетіндегі көздерден су 

ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу осы төлемақыларды 

есептеуде белгіленген тəртіппен жүргізіледі. 
Төлем көзінен  ұсталатын жеке табыс салығы, жинақтаушы  зейнетақы 

қорларына  міндетті  зейнетақы жарналары, Мемлекеттік  əлеуметтік 

сақтандыру  қорына əлеуметтік аударымдар  төлеуді, қоршаған ортаны 

ластағаны үшін төлемақы 
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мен жер бетіндегі көздерден су ресурстарын пайдаланғаны үшін 

төлемақыны, бюджетпен есеп айырысуды патент негізінде жүзеге асыратын 

салық төлеушілер мынадай тəртіппен жүргізеді: 
1)   ағымдағы салық кезеңінің 1 қаңтарынан 1 қазанына дейінгі кезең 

үшін есептелген сомалар 20 қазаннан кешіктірілмейтін мерзімде төленеді; 
2)   1 қазан мен 31 желтоқсан аралығындағы кезең үшін есептелген 

сомалар есепті кезеңнен кейінгі салық кезеңінің 20 наурызынан кешіктіріл-

мей төленеді; 
3)   Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығын төлеу жер учаскелері 

орналасқан жерлер бойынша жүргізіледі. 
Арнаулы салық режимін қолданатын  ауыл шаруашьшық өнімдерін 

өндіруші заңды тұлғалар өткен салық кезеңі үшін 15 наурыздан 

кешіктірілмейтін мерзімде мынадай салық есептілігін: 

1)   жер бетіндегі көздерден су ресурстарын пайдаланғаны үшін 

төлемақы бойынша декларацияны; 

2)   қоршаған  ортаны ластағаны үшін  төлемақы  бойынша 

декларацияны табыс етеді. 
Арнайы салық режимін қолданатын ауыл шаруашылық өнімдерін 

өндіруші заңды тұлғалар төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы 

бойынша есепті, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы 

жарналары бойынша есептілікті жəне Мемлекеттік  əлеуметтік сақтандыру 

қорына  əлеуметтік аударымдар бойынша есепті мьшадай мерзімдерде: 

1)   ағымдағы салық кезеңінің 1 қаңтарынан 1 қазанына дейінгі кезең 

үшін есептелген сома бойынша — 15 қазаннан кешіктірілмейтін мерзімде; 

2)   1 қазан мен 31 желтоқсан аралығындағы кезең үшін есептелген 

сома бойынша - есепті кезеңнен кейінгі салық кезеңінің 15 наурызынан 

кешіктірмей тапсырады. 

Осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызмет түрлері бойынша 

патент құны есебіне енгізілмеген жəне осында көрсетілмеген салық пен басқа 



да міндетті төлемдер бойынша есептеу, төлеу жəне салық есептілігін тапсыру 

жалпы белгіленген тəртіппен жүргізіледі. 
413 

 

 

12.6. Кəсіпкерлік  қызметтің  жекелеген 

                   түрлеріне  арналған  арнаулы  салық 

                   режимі 
 

Кəсіпкерлік  қызметтің  жекелеген түрлеріне арналған арнаулы салық 
режимі мынадай қызмет түрлеріне қолданылады: 

1) ойын бизнесі саласында; 

2) ақшасыз ұтыс ойын автоматтарына; 

3) боулинг (кегельбан) бойынша; 

4) картинг бойынша; 

5) бильярд бойынша; 

6) лото ойынын ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсететін жеке 

кəсіпкерлердің,  заңды  тұлғалардың,  олардың   филиалдарының, өкілдік-

терінің жəне өзге де оқшауланған құрылымдық  бөлімшелерінің қызметі. 
Ойын бизнесі — құмар ойындарды ұйымдастырып, өткізуге жəне табыс 

табу мақсатымен бəс тігуге байланысты кəіпкерлік  қызмет. 

Ойын автоматы - ойындар, соның ішінде құмар ойындар 

өткізу үшін пайдаланылатьш арнаулы жабдық (механикалық, электрлі, 
электронды жəне өзге де техникалық жабдық). 

Лото - фишкалармен жабылатын нөмірлері (суреттері немесе басқа да 

белгілері) бар ерекше карталардағы ойьш. 

Арнаулы салық  режимі осы аталған  тұлғалар  үшін: 

1)  тіркелген жиынтық салық түрінде корпорациялық немесе жеке 

табыс салығын жəне қосылған құн салығын есептеу мен төлеудің; 

2) корпорациялық немесе жеке табыс салығын, қосылған құн салығын 

жəне акциз бойынша бірынгай оңайлатылған декларация түрінде салық 

декларациясын тапсырудың оңайлатылған тэəтібін  белгілейді. 
Бұл тəртіп төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы мен мүліктік 

табыс жөніндегі жеке табыс салығы жəне төлем көзінен салық сальшбайтын 

басқа да табыстар бойынша салық есептілігін есептеуге, төлеуге жəне оны 

табыс етуге  қолданылмайды. 
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Корпорациялық (жеке) табыс салығы — тіркелген жиынтық салық 

мөлшерінің 30 пайызын, қосылған құн салығы — тіркелген жиынтық салық 

мөлшерінің 70 пайызын құрайды. 

Салық төлеушілер тіркелген жиынтық салықты төлеумен бірге акциз 

төлейді, оның сомасы акциз салығын есептеуде белгіленген  тəртіппен 

анықталады. 

Жоғарыда  аталмаған өзге де кəсіпкерлік қызмет түрлерін жұзеге асыру 

кезінде салық төлеушілер мұндай қызмет тұрлері бойынша кіріс пен 



шығыстың бөлек есебін жұргізуге жəне корпорациялық немесе жеке табыс 

салығын, қосылған  құн  салығын жəне акцизді  есептеу мен төлеуді жалпы 

белгіленген тəртіппен жүргізуге міндетті. 
Осында аталмаған салық пен басқа да міндетті төлемдер боиынша 

салық есептілігін есептеу, төлеу жəне оны табыс ету Салық кодексінде 

белгіленген тəртіппен жəне мерзімдерде жүзеге асырылады. 

Ойын  мекемесінде (тұрақты орында) пайдаланылатын, төменде 

аталған салық салу объектілерінің  əрбір түрінің жалпы саны, объектілердің 

жалпы санының өзгерісі тіркелген жиынтық салық салу объектілерін 

тіркеуде белгіленген тəртіппен салық органдарында міндетті тіркеледі (қайта 

тіркеледі). 
Тіркелген  жиынтық салық  салу объектісі. 
Мыналар тіркелген жиынтық  салық  салу объектісі болып табылады: 

1)  ойын бизнесі саласындағы  қызметті  жүзеге асыратын салық 
төлеушілер үшін: 

•   ойын мекемесі тарап ретінде өз өкілдері арқылы қатысатын құмар 

ойындарды өткізуге арналған ойын үстелі; 
•   ойын мекемесі өз өкілдері арқылы ұйымдастырушы жəне байқаушы   

ретінде   қатысатын   құмар   ойындар   өткізуге арналған ойын үстелі; 
•   ақшалай  ұтысы бар ойын автоматы; 

•   тотализатор кассасы; 

•   букмекерлік кеңсе кассасы. 

2)  ұтыс ақшасыз ойын автоматтары қызметін көрсететін салық 
төлеушілер үшін: 

•   ұтыс ақшасыз ойын автоматы. 
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3)  боулинг (кегельбан) бойынша  қызмет көрсететін салық 
төлеушілер үшін: 

•   ойын жолы. 

4)  картинг бойынша  қызмет көрсететін  салық  төлеушілер үшін: 

•   карт. 

5)  билъярд  бойынша қызмет  көрсететін салық  төлеушілер үшін: 

•   бильярд үстелі. 
6) лото  ойынын ұйымдастырушы  салық  төлеушілер үшін: 

•   лото ұйымдастырушы, 

Ойын мекемесі — кұмар ойындар өткізілетін жəне бəс тігуге ставкалар 

қабылданатын орын: казино, тотализатор, букмекерлік кеңсе, ақшалай 

ұгыстары бар ойын автоматтары залы жəне  өзге де  ойын үйлері (орындары). 

Ойын  үстелі — ойын мекемесіндегі кез келген ұтыс түрі бар құмар 

ойындар өткізуге арналған арнаулы жабдық, ойын мекемесі ол ойындарға өз 

өкілдері арқылы тарап ретінде немесе ұйымдастырушы жəне байқаушы 

ретінде  қатысады. 

Бəс тігу – тəуекелге негізделген жəне екі немесе бірнеше жеке, сондай-

ақ заңды тұғалар арасында жасалған, нəтижесі болуы немесе болмауы 

белгісіз мəн-жайға байланысты болатын ұтыс  туралы келісім. 



Касса - ойын мекемесіндегі (тотализатордағы немесе букмекерлік 

кеңседегі) ставкалардың  жалпы сомасы есепке алынатын жəне төленуге 

тиісті ұтыс сомасы белгіленетін арнайы  жабдықталған орын. 

Ойын жолы — боулинг ойнауға арналған арнаулы жол (кегель- 

бан). 

Карт — қорапсыз, дифференциалсыз жəне дөнгелектерінде 

серпінді аспа жоқ, жұмыс көлемі 250 текше сантиметрге жəне ең жоғары 

жылдамдығы сағатына 150 километрге дейін жететін екі-тактілі двигательді, 
көлемі шағын жарыс автокөлігі. 

Бильярд үстелі - торлары (жақтауларда саңылаулары) бар жəне 

оларсыз бильярд ойынына арналған арнаулы үстел. 
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Тіркелген жиынтық  салық  ставкалары. 

Бір салық салу объектісінен алынатын тіркелген жиынтық салық 

ставкаларының мөлшерін салық органдары берген деректер негізінде 

жергілікті өкілді органдар белгілейді жəне ол бір əкімшілік-аумақтық бірлік 

аумағында орналасқан салық төлеушілер үшін бірыңғай болып табылады. 

Тіркелген жиынтық салықты жəне акцизді есептеу мен төлеу 
тəртібі. 

Күнтізбелік бір жылда төленуге тиісті тіркелген жиынтық салық 

белгіленген  əрбір салық салу объектісіне тиісті жылдың салық ставкасын 

қолдану арқылы анықталады. Күнтізбелік ай үшін төленуге тиісті тіркелген 

жиынтық салық жыл бойынша есептелген соманы он екіге бөлу жолымен 

анықталады.  

Акциз жəне тіркелген жиынтық салық сомасы есепті айдан кейінгі 
айдың 20-сынан кешіктірілмей, ай сайын салық салу объектілерінің 

орналасқан жері бойынша бюджетке төленеді. 
Салық төлеушінің облыста (қалада) бірнеше ойын мекемелері (тұрақты 

нүктелері) болған кезде тіркелген жиынтық салық жəне акциз бір аудан (қала 

ауданы) шегінде орналаскан салық салу объектілері бойынша бөлек 

есептеледі. 
Салық салу объектілерін салық кезеңінің 15-іне дейін пайдалануға 

енгізу кезінде тіркелген жиынтық салық толық салык кезеңі үшін деп 

есептеледі де, 15-інен кейінгісі кезеңнің жартысы үшін деп есептеледі. 
Салық салу объектілері салық кезеңінің 15-іне дейін шығып кеткен 

кезде тіркелген жиынтық салық — салық кезеңінің жартысы үшін деп, ал 15-

інен кейінгісі толық кезең үшін деп есептеледі. 
Күнтізбелік ай тіркелген жиынтық  салықты жəне акцизді есептеу 

мен төлеу үшін салық  кезеңі болып табылады. 

Салық  төлеушілер  тіркелген  жиынтық  салық  жəне  акциз  бойынша 

бірыңғай оңайлатылған декларацияны есепті айдан кейінгі айдың 15-інен 

кешіктірмей, салық салу объектілерінің орналасқан жері бойынша салық 

органдарына табыс етуге міндетті. 
Тіркелген жиыншық   салық  салу объектілерін тіркеу (қайта тіркеу) 

тəртібі. 
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Тіркелген жиынтық салық салу объектілерін тіркеу (қайта тіркеу) 

салық салу объектілерінің орналасқан жері бойынша салык органына салық 

төлеушінің өтініші негізінде жүргізіледі. 
Салық төлеушінің бір елді мекен шегінде орналасқан бірнеше ойын 

мекемесі (тұрақты нүктесі) болған жағдайда салық салу объектілерін тіркеу 

салық төлеушінің таңдауы бойынша бір салық органында жүргізшуі мүмкін. 

Салык органы өтініште көрсетілген деректер негізінде объектілер 

есепке алынған тіркеу карточкасын екі дана етіп толтырады, екі дананы да 

мөрмен жəне салық органы басшысының қолымен  куəландырады. 

Объектілерді есепке алуды тіркеу карточкасының біреуі салық 

органында калады, екінші данасы салық төлеушіге беріледі. 
Салық  салу объектілері есепке алынатын тіркеу карточкасы - салық 

органдарындағы нысанын уəкілетті мемлекеттік  орган бекітетін салық салу 

объектілерінің тіркелгенін куəландыратын  құжат. 

Тұрақты  нүкте - боулинг (кегельбан), картинг, бильярд жəне лотоны 

ұйымдастыру бойынша ақшасыз ұтыс ойын автоматтарының қызмет 

көрсетуімен байланысты кəсіпкерлік қызметті  жүзеге асыратын орын. 

Объектілер есепке алынған тіркеу карточкасы əрбір ойын мекемесіне 

(тұрақты нүктеге), оларда пайдаланылатын салық салу объектілері есепке 

алына отырып, жеке беріледі. 
Ойын мекемелерінде (тұрақты нүктелерде) салық салу объектілері 

есепке алынған тіркеу карточкасының  түпнұсқасы болуға  тиіс. 

Салық салу объектілерінің  əрбір түрінің  жалпы саны өзгерген 

жағдайда салық төлеуші салық салу объектілерін қайта тіркеу туралы салық 

органына өтініш беруге міндетті. 
Салық салу объектілерін қайта тіркеу объектілерді есепке алуды тіркеу 

карточкасына тиісті өзгерістер енгізу арқылы жүргізіледі. 
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Салық салу объектілерін жəне салық салуға байланысты объектілерді 
тіркеуді (қайта тіркеуді) өтініш берген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 

салық органы жұргізеді жəне объектілерді есепке алуды тіркеу (қайта тіркеу) 

журналына белгі қояды. 

Салық органдарында тіркелмеген салық салу объектілерінің ойын 

мекемесі (тұрақты нүкте) аумағында болуына тыйым салынады. 

 

 

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ: 
 

1.    Арнаулы салық  режимдерін  қолдану  тəртібі 
2.     Шағын жəне орта бизнес субъектілеріне арнаулы  салық  ре- 
        жимдерін орнатудың қажеттілігі  мен маңызы. 

3.     Қазақстан Республикасындағы  шағын жəне орта бизнестің 

         реттелуі. 
4.     Шағын жəне орта бизнестің  заң  шығару  базасы. 



5.    Арнаулы салық  режимдеріне жатпайтын қызмет түрлері. 
6.     Біржолғы  талон негізіндегі арнаулы  салық  режимдері. 
7.     Патент негізіндегі арнаулы салық  режимдері. 
8.     Оңайлатылған  декларация  негізіндегі арнаулы салық режимдері. 
9.    Ауыл шаруашылық  өнімдерін өндіретін заңды  тұлғаларға 

       Арналған  арнаулы салық  режимдері. 
10.   Кəсіпкерлік қызметтің  жекелеген түрлеріне арналған арнаулы 

        салық  режимдері. 
11.   Арнаулы салық  режимдері бойынша салықты  есептеу  жəне  

                 төлеу  тəртібі. 
 

 

VII бөлім 
 

БЮДЖЕТКЕ ТӨЛЕНЕТІН 

БАСҚА ДА МІНДЕТТІ 
ТӨЛЕМДЕР 

 

13-тарау. 

АЛЫМДАР ЖƏНЕ ОЛАРДЫ 

ЕСЕПТЕУ МЕН ТӨЛЕУ ТƏРТІБІ 
 

14-тарау. 

ТӨЛЕМАҚЫ, ОНЫҢ  ТҮРЛЕРІ   ЖƏНЕ 

ЕСЕПТЕУ МЕН ТӨЛЕУ ТƏРТІБІ 
 

15-тарау. 

МЕМЛЕКЕТТІК  БАЖ  ЖƏНЕ  ОНЫҢ 

АЛАТЫН  ОРНЫ 
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Салық  төлеу заңды жол, игерімді ісің еліңе зор, 

Игерімсіз  ісің  жалға қор, заңсыз табысты ісің 

банкротқа жол, дүниең талап-таражға қол 
 

 

13-ТАРАУ 

 

АЛЫМДАР  ЖƏНЕ  ОЛАРДЫ  ЕСЕПТЕУ 

МЕН  ТӨЛЕУ  ТƏРТІБІ 
 

13.1.   Алымдар жəне оны төлеушілер 

 

Алым дегеніміз - белгілі бір қызмет түрін бастар алдында немесе осы 

қызмет тұріне қүқық берер кезде төленетін міндетті төлем. 



2002 жылы алымның 13 тұрі болды. 2003 жылдан бастап "елтаңбалық 

алым "алынып тасталды. 2005 жылы алымдарға өзгерістер енгізілді, яғни: 

3.1. "Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін алым" жəне 6.1. 

"Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу 

үшін" жəне 8.1. «Туындылар мен сабақтас қүқықтар объектілеріне 

қүқықтарды, туындылар мен сабақтас құқықтар объектілерін пайдалануға 

лицензиялық шарттарды мемлекеттік тіркеу үшін» алымдары қосылды. 

Ал енді осы алымдардың  экономикалық, мазмұнын  баяндайық. 
І.Заңды  тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алым. 
Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алым заңды 

тұлғаларды жəне олардың филиалдары мен өкілдіктерін құру мен қызметін 

тоқтатуды мемлекеттік (есептік) тіркеу, оларды қайта тіркеу, сондай-ақ 

олардың мемлекеттік (есептік) тіркеу туралы куəліктің дубликатын алуы 

кезінде алынады. Тіркеуді Қазақстан Республикасының заң актісінде 

белгіленген тəртіппен жəне жағдайларда уəкілетті орган (əділет органдары) 

жүзеге асырады. 
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Қазақстан Республикасының заң актісіне сəйкес тіркелетін занды тұлғалар, 

сондай-ақ олардың филиалдары мен өкілдіктері алым төлеушілер болып 

табылады. 

2. Жеке кəсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алым.  

Жеке кəсіпкерлерді мемлекеттік  тіркегені  үшін  алым  жеке кəсіпкерлер 

ретінде Қазақстан Республикасының  аумағында  заңды тұлға құрмай 

кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 

кезінде, сондай-ақ олар мемлекеттік тіркеуді куəландыратын құжаттың 

дубликатын алған кезде алынады. Тіркеуді Қазақстан Республикасының заң 

актісінде белгіленген тəртіппен жəне жағдайларда салық қызметі органдары 

жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасының заң актісіне сəйкес тіркелетін жеке 

тұлғалар алым төлеушілер болып табылады.  

Алым төлеуден босатылады: 

•   шаруа қожалықтары; 

•   I, II жəне III топтағы мүгедектер; 

•   Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейін занды тұлға 

құрмай кəсіпкерлік қызметпен  шұғылданатын оралмандар. 

3. Жылжымайтын мүлікке жəне онымен жасалатын мəмілелерге 
құқықтарды мемлекеттік тіркегені үшін алым. 

Жылжымайтын мүлікке  жəне онымен жасалатын мəмілелерге 
құқықтарды мемлекеттік тіркегені үшін алым — жылжымайтын мүлікке 

жəне онымен жасалатын мəмілелерге құқықтарды мемлекеттік тіркеу 

кезінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді куəландыратын құжаттың 

дубликатын алған кезде алынады. Тіркеуді Қазақстан Республикасының заң 

актісінде белгіленген тəртіппен жəне жағдайларда уəкілетті орган жүзеге 

асырады. 



Қазақстан Республикасының заң актісіне сəйкес тіркелетін, 

жылжымайтын мүлікпен іс-қимылды жүзеге асыратын жеке жəне заңды 

тұлғалар  алым төлеушілер болып табылады. 

Алым төлеуден босатылады: 

1)  ¥лы Отан соғысына қатысушылар жəне оларға теңестірілген 

адамдар; 

2) І жəне  ІІ топтағы  мүгедектер; 
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3)   бөлек тұрып жатқан зейнеткерлер; 

4)   Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейің 

оралмандар; 

5)   кадрларды  даярлаумен жəне оқытумен шұғылданатын  шағын 

кəсіпкерлік субъектілері мемлекеттік тіркелген кезден бастап үш жыл ішінде 

жылжымайтын мүлікке құкықтарды тіркегені үшін төлемнен босатылады. 

3.1. Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені 
үшін алым. 

Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін алым — 

жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу кезінде, сондай-ақ мемлекеттік 

тіркеуді куəландыратын  құжаттың дубликатын алған кезде төленеді. Ал енді 
тіркеуді Қазақстан Республикасының заң актісінде белгіленген тəртіппен 

жəне жағдайларда  уəкілетті орган жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасының заң актісіне сəйкес тіркелетін 

жылжымалы мүлік кепілін тіркеуді жүзеге асыратын жеке жəне заңды 

тұлғалар алымды төлеушілер болып табылады. 

Алымды төлеуден босатылады: 

1)   ¥лы Отан соғысына қатысушылар жəне оларға теңестірілген 

адамдар; 

2)   I жəне II топтағы мүгедектер; 

3)   Қазақстан Республикасының азаматтығын  алғанға дейін 

оралмандар; 

4. Радиоэлектрондық  құралдарды жəне жоғары  жиіліктегі 
құрылғыларды мемпекеттік тіркегені үшін алым. 

Радиоэлектрондық  құралдарды жəне жоғары жиіліктегі 
құрылғыларды мемлекеттік тіркегені  үшін алым  радиоэлектрондық құ-

ралдар мен жоғары жиіліктегі құрылғыларды тіркеу кезінде, сондай-ақ 

мемлекеттік тіркеуді куəландыратын құжаттың  дубликатын алған кезде 

алынады. Тіркеуді Қазақстан Республикасынын заң актілерінде белгіленген 

тəртіппен жəне жағдайларда байланыс саласындағы уəкілетті орган жүзеге 

асырады. 

Тіркеуші орган тіркеген кезде мүдделері көзделетін жеке жəне занды 

тұлғалар алым төлеушілер болып табылады. 

Мемлекеттік  мекемелер алым төлеуден босатылады. 
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5. Механикалық   көлік қүралдары мен тіркемелерді мемле- 
кеттік тіркегені үшін алым. 



Механикалық   көлік құралдары мен тіркемелерді  мемлекеттік 
тіркегені (қайта тіркегені) үшін алым — механикалық көлік  құралдары мен 

тіркемелерді мемлекеттік тіркеу кезінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді 
куəландыратын құжаттың дубликатын алған кезде алынады. Тіркеуді 
Қазақстан Республикасының зандарында белгіленген тəртіппен жəне 

жағдайларда уəкілетті орган жүзеге  асырады. 

Тіркеуге жататын механикалық көлік кұралдарымен тіркемелерді 
пайдаланатын жеке жəне заңды тұлғалар алым төлеушілер 

болып табылады. 

6. Теңіз, өзен кемелері мен шағын көлемді кемелерді мемле- 
кеттік тіркегені үшін алым. 

Теңіз, өзен кемелері мен шағын көлемді кемелерді мемлекеттік 
тіркегені (қайта   тіркегені) үшін алым теңіз, өзен кемелері мен шағын 

көлемді кемелерді мемлекеттік  тіркеу кезінде, сондай-ақ мемлекеттік 

тіркеуді куəландыратын  құжаттың  дубликатын  алған кезде алынады. 

Тіркеуді Қазақстан Республикасының зандарында белгіленген тəртіппен 

жəне əр түрлі жағдайларда көлік саласындағы уəкілетті орган жүзеге 

асырады. 

Тіркеуге жататын кемелері бар занды жəне жеке тұлғалар алым 

төлеушілер болып табылады. 

6.1. Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің  ипотекасын 

мемлекеттік тіркегені үшін алым. 
Кеменің  немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекеттік 

тіркегені үшін алым - кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын 

мемлекеттік тіркеу кезінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді куəландыратын 

құжаттың   дубликатын алған кезде төленеді. Ал енді тіркеуді көлік 

саласындағы уəкілетті орган Қазақстан Республикасының зандарында 

белгіленген тəртіппен  жəне  əр түрлі жағдайларда жүзеге асырады. 

Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің  ипотека шартын жасасқан 

жеке жəне заңды тұлғалар алымды төлеушілер болып табылады. 
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7.  Азаматтық  əуе кемелерін мемлекеттік тіркегені үшін 

алым. 
Азаматтық   əуе кемелерін мемлекеттік тіркегені (қайта тіркегені) 

үшін алым — азаматтық  əуе кемелерін  мемлекеттік тіркеу кезінде, сондай-ақ 

мемлекеттік тіркеуді куəландыратын  кұжаттың дубликатын алған кезде 

алынады. Тіркеуді Қазақстан Республикасының заң актісінде белгіленген 

тəртіппен жəне жағдайларда көлік саласындағы уəкілетті орган жүзеге 

асырады. 

Тіркеуге жататын азаматтық  əуе кемелері бар жеке жəне заңды 

тұлғалар алым  төлеушілер болып табылады. 

8.  Дəрі-дəрмек құралдарын мемлекеттік тіркегені үшін 

алым. 
Дəрі-дəрмек  құралдарын мемлекеттік  тіркегені үшін алым  Қазақстан 

Республикасының зандарына сəйкес Қазақстан Республикасында қолдануға 



рұқсат етілген дəрі-дəрмек құралдарын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

кезінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттың дубликатын 

берген кезде алынады. Тіркеуді дəрі-дəрмек құралдарына бақылау жасау 

саласындағы уəкілетті орган Қазақстан Республикасының зандарында 

белгіленген  тəртіппен жəне жағдайларда жүзеге асырады. 

Дəрі-дəрмек құралдарын тіркеуші органға тіркеуге ұсынған жеке жəне 

занды тұлғалар алым төлеушілер болып саналады. 

8.1. Туындылар мен сабақтас  құқықтар  объектілеріне қүқық-

тарды, туындылар мен сабақтас құқықтар объектілерін пайдалануға 

лицензиялық  шарттарды  мемлекеттік тіркеу үшін алым. 
Туындылар мен сабақтас  құқықтар  объектілеріне құқықтарды, 

туындылармен сабақтас  құқықтар объектілерін пайдалануға лицензиялық 
шарттарды мемлекеттік тіркеу үшін алым — туындылар  мен сабақтас 

куқыктар объектілеріне құқықтарды, туындылар мен сабақтас құқықтар 

объектілерін пайдалануға лицензиялык шарттарды мемлекеттік тіркеу 

кезінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді куəландыратын  құжаттың 

дубликатын алған кезде алынады. 

Тіркеуді зияткерлік меншік саласындағы уəкілетті орган Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тəртіппен жəне 

жағдайларда жүзеге асырады. 

Жеке жəне заңды  тұлғалар алымды төлеушілер болып табылады, 

тіркеуші орган солардың  мүддесі үшін тіркеуді жүргізеді. 
9. Автокөлік  құралдарының  Қазақстан Республикасының аумағы 

бойынша  жүргені  үшін  алым. 
       Қазақстан  Республикасының   аумағы   бойынша  автокөлік| 
құралдарының  жүргені үшін алым: 

1)  халықаралық қатынастарда жолаушылар мен жүктерді тасымал-

дауды жүзеге асыратын отандық автокөлік құралдарының Қазақстан 

Республикасының аумағынан кетуі; 
2) халыкаралық қатынастарда жолаушылар мен жүктерді тасымал-

дауды жүзеге асыратын шетел автокөлік құралдарының  Қазақстан 

Республикасы аумағына келуі (кетуі), Қазақстан Республикасы аумағы 

бойынша транзиті; 
3)  ірі көлемді жəне ауыр салмақты отандық жəне шетелдік автокөлік 

құралдарының Қазақстан Республикасының  аумағы  бойынша жүруі; 
4) отандық жəне шетелдік автокөлік құралдарының Қазақстан 

Республикасының ақылы мемлекеттік автомобиль жолдары бойынша жұруі 
үшін өндіріп алынады. 

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автомобиль  құрал-

дарының жүруі, егер ақылы мемлекеттік автомобиль жолдары бойынша жүру 

үшін Қазақстан Республикасының зандарында өзгеше көзделмесе, көлік 

саласындағы уəкілетті орган берген рұқсат кұжаттары негізінде жүзеге 

асырылады. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік 

құралдарының жүру жəне рұқсат құжаттарын  беру тəртібін Қазақстан 

Республикасының  Үкіметі белгілейді. 



Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының 

жүруін жүзеге асыратын жеке жəне занды тұлғалар алым төлеушілер болып 

табылады. 

10. Аукциондардан алынатын алым. 
Аукциондардан алынатын алым — аукциондарда мүлікті (оның ішінде 

мүліктік құқықтарды) сату кезінде алынады. 

Аукциондарды өткізілуіне байланысты екі түрге бөлуге болады: 

•   ашық; 

•   жабық. 
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Ашық  түрдегі  аукциондарға  жан-жақтан  тұлғалар келіп  қатыса 

алады. 

Жабық  түрдегі аукцион  тек мекеменің ішінде ғана өткізіледі де, оған 

сырттан ешбір тұлға қатыса алмайды. 

Аукционды өткізудің негізгі екі əдісі бар: 

•   ағылшындық əдіс; 

•   голландтық əдіс. 

Ағылшындық   əдісте аукционда белгілі бір белгіленген бағадан 

жоғары қарай өсіп отырады. Бұл аукционда негізінен құнды заттар, 

антиквариат, картиналар, бағалы тастардан жасалған бұйымдар қойылады. 

Голландтық  əдісте белгілі бір белгіленген бағадан төмен қарай кеміп 

отырады. Бұл аукционда негізінен құны-төмен заттар, көбінесе ауыл 

шаруашылық тауарлары, есептен шығарылған міндеттемелер басқа да 

бұйымдар сатылады. 

Аукциондарда мүлікті (оның ішінде мүліктік құқықтарды) сатуға 

шығаратын жеке жəне заңды тұлғалар алым төлеушілер болып табылады. 

Мүлікті (мүліктік құқықтарды) сатудың аукцион өткізу нəтижелері 
бойынша белгіленген құны алым алу объектісі болып табылады. 

Мынадай сатылатын мүлік (мүліктік құқықтар) құнынан аукциондық 
алым алынбайды: 

1)   мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру бойынша уəкілетті 
мемлекеттік орган, оның аумақтық органдары өткізетін аукциондар; 

2)   мемлекет пайдасына атқарушы құжаттарды мəжбүрлеп орындату 

бойынша атқарушы іс жүргізу органдары өткізетін аукциондар; 

3)   салық қызметі органдарының: 

•   салық органдары иелік етуді шектеген мүлікті өткізетін; 

•   салық міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында кепілге салынған 

мүлікті өткізетін; 

•   соттың шешімі бойынша мəжбүрлеп шығарылған  немесе 

жарияланған акцияларды орналастыруды  сату бөлігінде мамандандырылған 

ашық аукциондар; 
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4) төменде аталғандардан: 

•   соттардың атқарушы  құжаттарының  негізінде  мемлекет кірісіне  

    тəркіленген мүлікті; 



•   белгіленген тəртіппен иесіз деп танылған мүлікті: 
•   белгіленген тəртіппен мемлекетке еткен мүлікті сату жөніндегі  
    аукциондар; 

5)  банкрот кəсіпорындардың конкурстық массасын сату жөніндегі 
аукциондар; 

6) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өз қызметін жүзеге 

асыратын қор биржасындағы сауда-саттықта  өткізілетін  аукциондар; 

7) бағалы қағаздарды сату бойынша өткізілетін аукциондар.  

11. Жекелеген  қызмет  түрлерімен  айналысу  құқығы  үшін 

лицензиялық  алым. 
Жекелеген қызмет  түрлерімен айналысу  құқығы  үшін  лицензиялық 

алым  Қазақстан  Республикасының  зандарына сəйкес лицензиялауға  тиісті 
белгілі бір қызмет түрімен айналысуға лицензия (лицензияның дубликатын) 

беру кезінде алынады. Лицензия беруді  Қазақстан Республикасының  заң 

актісінде белгіленген тəртіппен  жəне жағдайларда уəкілетті орган 

(лицензиар) жүзеге  асырады. 

Лицензия алатын жеке жəне занды тұлғалар  алым  төлеушілер 

болып табылады. 

12. Телевизия  жəне радио  хабарларын  тарату  ұйымдарына 

радиожиілік спектрін  пайдалануга  рұқсат  бергені  үшін  алым. 
Телевизия  жəне радио хабарларын  тарату  ұйымдарына радио-

жиілік спектрін пайдалануға  рұқсат  бергені  үшін алым — байланыс 

саласындағы уəкілетті орган Қазақстан Республикасының телевизия жəне 

радио хабарларын тарату  ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға 

рұқсат (рұқсат дубликаты) берген кезде алынады. Осы ережелер бұқаралық 

ақпарат құралдары жөніндегі уəкілетті органмен келісе отырып байланыс 

саласындағы уəкілетті  орган берген лицензия негізінде жұмыс істейтін 

Қазақстан Республикасының телевизия жəне радио хабарларын тарату үйым-

дарына қолданылады. 
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Рұқсат беру тəртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 
Радиожиілік спектрінің белдеулерін (номиналдарын) бөлу Қазақстан 

Республикасының зандарына сəйкес конкурстық негізде жүргізілуі мүмкін. 

Радиожиілік спектрінің белдеулерін (номиналдарын) конкурс өткізу 

арқылы бөлу кезінде алынатын бір жолғы сомалар осы тарауға сəйкес 

төленуге тиісті алымның есебіне жатқызылмайды. 

Байланыс саласындағы уəкілетті орган тоқсан сайын, есепті тоқсаннан 

кейінгі айдың  15-інен кешіктірмей, салық төлеушіні есепке алып, тіркеген 

жер бойынша салық органына уəкілетті  мемлекеттік орган белгілеген 

нысанда ақпарат табыс етеді. 
Жоғарыда аталған телевизия   жəне радио хабарларын  тарату 

ұйымдары алым төлеушілер больш табылады. 

Өздеріне жүктелген негізгі функционалдық міндеттерін орындау үшін 

радиожиілік спектрін  пайдалануға рұқсат алған мемлекеттік мекемелер  

алым төлеуден босатылады. 



13.2.   Алымдарды есептеу жəне төлеу тəртібі 
1. Заңды  тұлғаларды  мемлекеттік  тіркегені  үшін алым. 

Алым  сомасы Қазақстан  Республикасының  Үкіметі белгілеген 

ставкалар  бойынша  есептеледі  жəне  тіркеуші органға тиісті құжаттарды 

бергенге дейін төленеді. Алым  сомасы  салық төлеуші ретіндегі  алым 

төлеушінің  мемлекеттік  тіркеу орны бойынша  бюджетке енгізіледі. 
Алымды  төлеген  тұлғалар тіркеуші  органға  тиісті  құжаттарды 

бергенге  дейін  тіркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды  қоспағанда, 

төленген  алым сомасы  қайтарылмайды. Бұл  орайда алым сомасы тиісті 
тіркеу органы берген, тіркеу іс-əрекеттерін жасауға арналған құжаттарды 

аталған тұлғаның табыс етпегенін растайтын құжатты төлеуші табыс 

еткеннен  кейін қайтарылады. 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 желтоқсандағы 

№1660 қаулысына  өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2005 жылгы  30желтоқсандағы №1324  ҚАУЛЫСЫ 
Қазақстан  Республикасының  Үкіметі  қаулы етеді:  
1. Заңды тұлғаларды, олардың филиалдары  мен өкілдіктерін  құру мен 

олардың қызметін тоқтатуды мемлекеттік (есептік) тіркеу (соның   ішінде 

заңнамада көзделген  жағдайларда  қайта  ұйымдастыру кезінде), қайта тіркеу 

кезінде занды тұлғаларды  мемлекеттік тіркеу үшін алым төлеу ставкалары: 

•   занды тұлғалардан, олардың филиалдары мен өкілдіктерін төменде 

аталғандарды, сондай-ақ 2 жəне 3-тармақтарында көрсетілгендерді 
коспағанда, 7 600 теңгені; 

•   шағын  кəсіпкерлік  субъектілері  болып  табылатын  заңды 

тұлғалардан, олардың  филиалдары мен  өкілдіктерінен 2 280  теңгені; 
•   саяси партиялардан, олардың филиалдары мен өкілдіктерінен 15960 

теңгені құрайды; 

2. Бюджет  қаражатынан  қаржыландырылатын  мекемелерді, 
қазыналық  кəсіпорындар  жəне  үй-жай (пəтер) иелері кооперативтерін, 

олардың филиалдары мен өкілдіктерін мемлекеттік тіркеу үшін алым төлеу 

ставкалары: 

•   құруды  мемлекеттік (есептік) тіркеу кезінде алым төленген күнге 

қолданылатьш  бір айлық есептік көрсеткішті; 
•   мемлекеттік  қайта тіркеу (есептік) кезінде  алым  төленген  күнге 

қолданылатын  бір айлық есептік көрсеткіштің  елу пайызын; 

•   қызметі  тоқтатылған кезде (соның  ішінде заңнамада  көзделген 

жағдайларда  қайта ұйымдастыру кезінде) - алым төленген  күнге  қолданы-

латын бір айлық есептік көрсеткішті  құрайды. 

3. Балалар  мен  жастардың  қоғамдық бірлестіктерін, сондай-ақ 

мүгедектердің  қоғамдық бірлестіктерін, олардың  филиалдары  мен 

өкілдіктерін  республикалық  жəне өңірлік  ұлттық-мəдени Қоғамдық 

бірлестіктер филиалдарын мемлекеттік тіркеу үшін алым төлеу ставкалары: 

•  құруды мемлекеттік (есептік) тіркеу кезінде—алым төленген күнге 

қолданылатын екі айлык есептік көрсеткішті; 
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•   мемлекеттік қайта тіркеу (есептік) кезінде - алым төленген күнге 

қолданылатын екі айлық есептік көрсеткіштің  елу пайызын; 

•   қызметі тоқтатылған  кезде (сонын ішінде заңнамада көзделген 

жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде) - алым  төленген  күнге 

қолданылатын  бір  айлық есептік көрсеткішті  құрайды. 

4. Заңды тұлғаларға, олардың филиалдары мен өкілдіктеріне 

мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің түпнұсқасын 

берген кезде занды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу үшін алым төлеу ставкасы 

50 теңгені кұрайды. 

Осы  қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан  бастап қолданысқа  енгізіледі. 
2. Жеке кəсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алым. 

Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

ставкалар бойынша есептеледі жəне тіркеуші органға тиісті құжаттарды 

бергенге дейін төленеді. Алым сомасы тіркеу жүзеге асырылған жер 

бойынша бюджетке енгізіледі. Бұл орайда алым сомасы тиісті тіркеу органы 

берген, тіркеу  іс-əрекеттерін  жасауға  арналған  құжаттарды  аталған 

тұлғаның  табыс етпегенін растайтын құжатты  төлеуші табыс еткеннен кейін 

қайтарылады. 

Жеке  кəсіпкерлерді  мемлекеттік тіркеу ушін алым ставкаларын, 

жеке кəсіпкерді мемлекеттік  тіркеу  туралы куəліктің 

нысанын бекіту  туралы Қазақстан  Республикасы Үкіметінің 

2001 жылғы  6 желтоқсан №1586 Қаулысы 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., №45-46, 538-құжат. 

Жеке  кəсіпкерлерді мемлекеттік тіркеу  үшін алым  ставкалары: 

1) жеке кəсіпкерлер ретінде Қазақстан Республикасының аумағында 

заңды тұлға құрмай кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу кезінде алым төлейтін күнге қолданылып жүрген төрт 

еселік айлық есептік көрсеткішті құрайды; 

2) мемлекеттік тіркелгенін куəландыратын құжаттың  түпнұсқасын 

алған кезде алым төлейтін күнге қолданылып жүрген төрт еселік айлық 

есептік көрсеткіштің жиырма бес пайызын құрайды 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 

6 желтоқсандағы  №1586 қаулысымен  бекітілген 

 

КАЗАҚСТАН   РЕСІІУБЛИКАСЫНЫҢ 

МЕМЛЕКЕТТІК  ҚАРЖЫ  МИНИСТРЛІГІ 
 

Қазақстан Республикасының  елтаңбасы 

______________ бойынша  Салық  комитеті 
 

Жеке  кəсіпкерді  мемлекеттік  тіркеу  туралы 

 



КУƏЛІК 

Сериясы №: 

 

Салық төлеушінің  атауы «____________________________» 

                           Тегі __________________________________ 

                           Аты__________________________________ 

Фотосуретке     Əкесінің  аты __________________________  

   арналған         СТН _________________________________ 

      орын             _____________________________________ 

                            _____________________________________   

                            _____________________________________ 

 

Артқы беті 
 

Жеке басты куəландыратын  құжат _____________________ 

Мекен-жайы_________________________________________ 

____________________________________________________ 

Тіркеу органының тіркеу нөмірі________________________ 

Тіркелген күні_______________________________________ 

Салык органының басшысы: 

 

 
 

Берілген күні __________________ 

Қолданылу мерзімі__________________________________ 

(жеке кəсіпкердің  өтініші бойынша) 
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3.  Жылжымайтын мүлікке  жəне  онымен  жасалатын мəмілелерге 
құкықтарды мемлекеттік тіркегені үшін алым. 

Алым  сомасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген ставкалар 

бойынша есептеледі жəне тіркеуші органға тиісті құжаттарды бергенге дейін 

төленеді. Алым сомасы тіркеу жүзеге асырылған жер бойынша бюджетке 

енгізіледі. 
Алымды төлеген тұлғалар тіркеуші органға тиісті кұжаттарды бергенге 

дейін тіркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым 

сомасы кайтарылмайды. Бұл орайда алым сомасы тиісті тіркеу органы 

берген, тіркеу іс-əрекеттерін жасауға арналған құжаттарды аталған тұлғаның 

табыс етпегенін растайтын құжатты төлеуші табыс еткеннен кейін 

қайтарылады. 

 

 

Жылжымайтын  мүлікке  құқықтарды  жəне  онымен  жасалатын 

мəмілелерді мемлекеттік тіркегені үшін алым ставкаларын бекіту 



туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 

16 мамырдағы №454 ҚАУЛЫСЫ 

 

Қазақстан Республикасының  ПҮАЖ-ы, 2003 ж., №19, 200-құжат. 

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды жəне онымен жасалатын 

мəмілелерді мемлекеттік тіркегені үшін алым ставкалары. 

1) меншік, шаруашылық  жүргізу, жедел басқару, сенімгерлік басқару, 
кепіл, рента, пайдалану (сервитуттардан басқасы) құқықтарының 

туындауын тіркегені үшін: 

•   пəтерге, жеке тұрғын үйге (шаруашылық құрылыстарымен жəне 

басқа да ұқсас объектілерімен), шаруашылық құрылыстарына - алым төлеген 

күні қолданыстағы бір айлық есептік көрсеткіштің 50 пайызын; 

•   тұрғын үйге (шаруашылық құрылыстарымен жəне басқа да ұқсас 

объектілерімен), тұрғын үйдегі тұрғын емес үй-жайға, тұргын емес 

құрылысқа — алым төлеген күні қолданыстағы сегіз есе айлық есептік 

көрсеткішті; 
•   гараждарға — алым төлеген күні қолданыстағы бір айлық есептік 

көрсеткіштің 50 пайызын; 
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•   төмендегілерден  тұратын  тұрғын  үйге жатпайтын  мүліктік 
кешендерге (үйлерге, құрылыстарға, ғимараттарға): 

•   бір объектіден — алым төлеген күні қолданыстағы он есе айлық 

есептік көрсеткішті; 
•   жеке тұрған екіден беске дейінгі объектіден - алым төлеген күні 

қолданыстағы он бес есе айлық есептік көрсеткішті; 
•   жеке тұрған алтыдан онға дейінгі объектіден - алым төлеген күні 

қолданыстағы жиырма есе айлық есептік көрсеткішті; 
•   жеке тұрған оннан жоғары объектіден — алым төлеген күні 

қолданыстағы жиырма бес есе айлық есептік көрсеткішті; 
•   шагын кəсіпкерлік субъектілері  үшін: 

•   тұрғын үйге (шаруашылық құрылыстарымен жəне басқа да ұқсас 

объектілерімен), тұрғын үйдегі тұрғын емес үй-жайға, тұрғын емес 

құрылысқа, тұрғын  үйге жатпайтын  мүліктік  кешендерге (үйлерге, 

құрылыстарға, ғимараттарға) — алым төлеген күні қолданыстағы бір айлық 

есептік көрсеткішті. 
2)  жер теліміне  құқықтарды (құқықтардың  ауыртпалықтарын) 

тіркегені үшін: 

• меншік, жерді пайдалану құқығын, өзге де құқықтарды (құқықтардың 

ауыртпалықтарын) - алым төлеген күні қолданыстағы бір айлық есептік 

көрсеткіштің 50 пайызын; 

3) сервитутты (объектілерден тəуелсіз) тіркегені үшін — алым төлеген 

күні қолданыстағы бір айлық есептік көрсеткіштің 50 пайызын; 

4) кондоминиум объектісін тіркегені үшін - алым төлеген күні 
қолданыстағы бір айлық есептік көрсеткішті; 



5) ипотекалық куəлік бергенін жəне оны кейіннен басқа иесіне беруді 
тіркегені үшін — алым төлеген күні қолданыстағы  бір айлық есептік 

көрсеткіштің  25 пайызын; 

6)  мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесін  тіркегені 
үшін — алым төлеген күні қолданыстағы  бір айлық есептік: көрсеткіштің 25 

пайызын; 

7)  құқық  иесінің деректерінің, жылжымайтын мүлік объектісінің   

сəйкестендірілген   сипаттамасының   өзгерістерін  тіркегені үшін - алым 

төлеген  күні қолданыстағы бір айлық есептік көрсеткіштің 25 пайызын; 
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8) опат болуы, бұзылуы  нəтижесінде жəне  құкығының  ауысуына 

байланысты емес өзге де жағдайларда жылжымайтын мүлікке құқықтарының 

тоқтатылуын тіркегені үшін - алым төлеген күні қолданыстағы бір айлық 

есептік көрсеткіштің 25 пайызын; 

9)  кұқығының  үшінші тұлғаға  ауысуына  байланысты емес, 

ауыртпалықтың  тоқтатылуын тіркегені үшін, оның ішінде жылжымайтын 

мүлік ипотекасының  тоқтатылуын  тіркегені үшін — алым төлеген күні 
қолданыстағы  бір  айлық  есептік  көрсеткіштің  25 пайызың. 

10)   олар бойынша міндеттемелер ипотекамен қамтамасыз  етілген 

банктік қарыз шарты бойынша талаптардан қайтуды тіркегені үшін — алым 

төлеген күні қолданыстағы бір айлық есептік көрсеткіштің 25 пайызын; 

11)  құқықтың (құқық  ауыртпалығының) немесе өзге де заңи 

фактілердің  туындауына негіз болып табылатын шарт талаптарының өзгеруі 
нəтижесінде құқықтың  немесе құқық  ауыртпалығынын  өзгеруін тіркегені 
үшін - алым төлеген күні қолданыстағы бір айлық есептік көрсеткіштің 25 

пайызын; 

12)  жылжымайтын мүлікке  өзге құқықтарды, сондай-ақ жылжымай-

тын мүлікке құқықтардың  ауыртпалықтарын  тіркеген  үшін - алым төлеген 

күні қолданыстағы бір айлық есептік көрсеткіштің  50 пайызын құрайды. 

Сервитут - жер  учаскесін  иеленушінің  құқығын  заң  жүзінде 

шектеу. 

Кондоминум — көп  пəтерлі үйлерде тұрғын үй-жайларды  меншіктену-

шілердің серіктестігі немесе жылжымайтын мүліктің  біртұтас кешені. 
Мемлекеттік  тіркегені  үшін  нөлдік алым ставкасы белгіленеді: 
•   Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерінде көзделтен 

тəртіппен  мемлекеттік органдар салық салатын (жүргізетін) жылжымайтын 

мүлікке құқық ауыртпалығы; 

•   республикалық меншікті иелену, пайдалану жəне оған билік ету 

құқығын жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік орган жəне оның аумақтық 

органдары үшін мемлекеттік меншікке жатқызылған жылжымайтын мүлікке 

құқықтар; 
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• Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген белгілі бір əкімшілік-

аумақтық бірліктерде жəне мерзімде жүргізілген жылжымайтын мүлікке 



құқықтарды (құқықтық ауыртпалықтарды) кезеңмен тіркеу кезіндегі 
жылжымайтын  мүлікке құқықтар  жəне онымен жасалатын мəмілелер.  

3.1. Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені 
үшін алым. 

Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

ставкалар бойынша есептеледі жəне тіркеуші органға тиісті құжаттарды 

бергенге дейін төленеді. Алым сомасы тіркеу жүзеге асырылатын жер 

бойынша бюджетке енгізіледі. Алым төлеген тұлғалар тіркеуші органға 

тиісті құжаттарды бергенге дейін тіркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды 

қоспағанда, төленген алым сомасы қайтарылмайды. 

Бұл кезде төленген соманы қайтару тиісті тіркеу органы берген, тіркеу 

іс-əрекеттерін жасауға арналған құжаттарды аталған тұлғаның табыс 

етпегенін растайтын құжатты төлеуші табыс еткеннен кейін жүргізіледі. 
 

Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін алым 

ставкаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2005 жылгы 26 сəуірдегі №392 ҚАУЛЫСЫ 

 

Қазақстан  Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., №18, 214-құжат. 

1. Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін 

алым ставкалары: 

•   жеке тұлғалардан - алым төлеген күні қолданылған бір айлық есептік 

    көрсеткішті; 
•   занды тұлғалардан - алым төлеген күні қолданылған бес айлық  

    есептік көрсеткішті құрайды. 

2. Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегенін куəландыратын 

құжаттың  түпнұсқасын  бергені  үшін алым ставкалары: 

*  жеке жəне занды тұлғалардан — альш төлеген күні қолданылған бір 

    айлық есептік көрсеткіштің 50 пайызын құрайды. 
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4. Радиоэлектрондық  құралдарды  жəне  жоғары  жиіліктегі 
құрылғыларды мемлекеттік тіркегені үшін алымды есептеу тəртібі. 

Алым сомасын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

ставкалар бойынша тіркеуші орган есептейді. Алым сомасы тіркеу жүзеге 

асырылғанға дейін тіркеу жүзеге асырылған жер бойынша бюджетке 

енгізіледі. 
Алымды төлеген тұлғалар тіркеуші органға тиісті құжаттарды бергенге 

дейін тіркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым 

сомасы кайтарылмайды. Бұл орайда алым сомасы тиісті тіркеу органы 

берген, тіркеу іс-əрекеттерін жасауға арналған құжаттарды аталған тұлғаның 

табыс етпегенін растайтын құжатты төлеуші табыс еткеннен кейін 

қайтарылады. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 21 тамыздағы 

№932 қаулысымен бекітілген. 

 



13.1. Радиоэлектрондық  кұралдарды  жəне  жоғары жиілікті 
кұрылғыларды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым ставкалары 

 

№ Түрлері Алым ставкалары 

(АЕК) 

1 Радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиі-
лікті кұрылғыларды мемлекеттік тіркегені үшін: 

 

 • сəуле тарату қуаты 10 мВт-ка (коса есептегенде) 

дейінгі, сымсыз телефон аппараттары (радио-

телефондар), ұялы жəне транктік  байланыстың 

жылжымалы абоненттік терминалдары 

               0 

 • жылжымалы радиобайланыстың абоненттік 

терминалдары (радиоұзарткыштар, əуесқойлык 

радиостанциялар, ғаламдық дербес жылжымалы 

спутниктік  байланыс) 

2 

 • осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларында 

көрсетілмеген басқа да радиоэлектрондық  кұ-

ралдар  мен  жоғары  жиілікті  құрылғылар 

10 

2 Радиоэлектрондық кұралдар мен жоғары жиі-
лікті құрылғылардың  мемлекеттік тіркелуін 

куəландыратын  құжаттың түпнұсқасын бергені 
үшін 

тиісті  радиоэлект-

рондық құралдар 

мен  жоғары жиі-
лікті кұрылғылар-

ды мемлекеттік тір-

кегені үшін белгі-
ленген алым 

ставкасының 20% 
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5. Механикалық  көлік құралдары мен тіркемелерді мемлекеттік 

тіркегені үшін алым. 

Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

ставкалар бойынша есептеледі жəне тиісті құжаттарды тіркеуші органға 

бергенге дейін төленеді. Алым сомасы тіркеу жүзеге асырылған жер 

бойынша бюджетке енгізіледі. 
Алымды төлеген тұлғалар тіркеуші органға тиісті құжаттарды бергенге 

дейін тіркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым 

сомасы қайтарылмайды. Бұл орайда алым сомасы тиісті тіркеу органы 

берген, тіркеу іс-əрекеттерін жасауға арналған кұжаттарды аталған тұлғаның 

табыс етпегенін растайтын құжатты төлеуші табыс еткеннен кейін 

қайтарылады. 

 

Механикалық   көлік  құралдарын  жəне  тіркемелерді 
мемлекеттік тіркеу  үшін  алым ставкаларын  белгілеу туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 

30 қазан №1378  ҚАУЛЫСЫ 



Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., №36-37, 483-құжат. 

Механикалық көлік құралдарын жəне тіркемелерді мемлекеттік тіркеу үшін 

əрбір тіркелетін (қайта тіркелетін) механикалық көлік құралына немесе 

тіркемеге, сондай-ақ механикалық көлік құралдарын жəне тіркемелерді 
мемлекеттік  тіркеуді  куəландыратын  кұжаттың  түпнұсқасын  алуға алым 

ставкалары айлық есептік көрсеткіштің төрттен бірі мөлшерінде белгіленеді. 
Осы қаулы 2002 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. 
6. Теңіз, өзен кемелері мен шағын көлемді кемелерді мемлекеттік 

тіркегені үшін алымды есептеу  тəртібі. 
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

ставкалар бойынша есептеледі жəне тиісті құжаттарды тіркеуші органға 

бергенге дейін төленеді. Алым сомасы тіркеу жүзеге  асырылған жер 

бойынша бюджетке енгізіледі. 
Алымды төлеген тұлғалар тіркеуші органға тиісті құжаттарды бергенге 

дейін тіркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым 

сомасы қайтарылмайды. Бұл орайда алым 
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сомасы тиісті тіркеу органы берген, тіркеу іс-əрекеттерін жасауға арналған 

құжаттарды аталған тұлғаның табыс етпегенін  растайтын  құжатты төлеуші 
табыс еткеннен кейін қайтарылады. 

 

Теңіз, өзен кемелерін жəне  шағын  өлшемді кемелерді 
мемлекеттік тіркегені үшін алым ставкаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 

7 желтоқсан №1597 ҚАУЛЫСЫ 

 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., №45-46, 541-құжат 

Теңіз, өзен кемелерін жəне шағын өлшемді  кемелерді  тіркеген кезде 
мемлекеттік тіркегені үшін алым ставкасы мыналарды  құрайды: 

1) теңіз кемелері үшін - алымды төлеу күніне қолданыстағы алпыс есе 

айлық есептік көрсеткіш; 

2) өзен кемелері үшін - алымды төлеу күнінен колданыстағы он бес есе 

айлық есептік көрсеткіш; 

3) шағын өлшемді флот кемелері үшін: 

•   қуаты 50 ат күшінен (37 кВт) жоғары өздігінен жүзетін шағын 

өлшемді кемелер үшін — алымды төлеу күніне қолданыстағы үш есе айлық 

есептік көрсеткіш; 

•   қуаты 50 ат күшіне (37 кВт) дейінгі өздігінен жүзетін шағын 

өлшемді кемелер үшін - алымды төлеу күнінен қолданыстағы екі есе айлық 

есептік көрсеткіш; 

•   өздігінен жүзбейтін шағын өлшемді кемелер үшін — алымды төлеу 

күнінен қолданыстағы бір жарым есе айлық есептік көрсеткіш. 

Теңіз, өзен кемелерін жəне шағьш өлшемді кемелерді қайта тіркеген 

кезде мемлекеттік тіркегені үшін алым ставкасы, жоғарыда белгіленген 

ставканың 50 пайызын құрайды. 



Теңіз, өзен кемелерін жəне шағын өлшемді кемелердің  мемлекеттік 

тіркелгенін  куəландыратьш құжаттың түпнұсқасын берген кезде мемлекет-

тік тіркегені үшін алым ставкасы, жоғарыда белгіленген ставканың 25 

пайызын құрайды. 

6.1. Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын 

мемлекеттік тіркеу үшін алым. 
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Алым сомасы Қазакстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

ставкалар бойынша есептеледі жəне тіркеуші органға тиісті құжаттар 

бергенге дейін төленеді. Алым сомасы тіркеу жүзеге асырылған жер 

бойынша бюджетке енгізіледі. 
Алым төлеген тұлғалар тіркеуші органға тиісті қүжаттарды бергенге 

дейін тіркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым 

сомасы қайтарылмайды. Бұл кезде қайтару тиісті тіркеу органы берген, 

тіркеу іс-əрекеттерін жасауға арналған  құжаттарды көрсетілген тұлғаның 

табыс етпегенін растайтын құжатты төлеуші табыс еткеннен кейін 

жүргізіледі. 
 

Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын 

мемлекеттік тіркеу үшін алым  ставкаларын белгілеу туралы 

жəне Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын тіркеу 
туралы ақпарат беру ережесін бекіту  туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2003 жылгы 

17 сəуірдегі №368 ҚАУЛЫСЫ 

 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., №17, 175-құжат. 

Кеменің немесе жасалып жатқан  кеменің ипотекасын мем- 

лекеттік тіркеу үшін алым ставкалары: 

•   жеке тұлғалар үшін — тиісті қаржы жылына арналған рес-

публикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңымен 

белгіленген бір айлық есептік көрсеткіш; 

•   занды тұлғалар үшін - тиісті қаржы жылына арналған рес-

публикалық  бюджет туралы Қазақстан  Республикасының заңымен 

белгіленген бес еселенген айлық есептік көрсеткіш.  

7. Азаматтық  əуе кемелерін мемлекеттік  тіркегені үшін алым. 

Алым  сомасы  Қазақстан  Республикасының  Үкіметі белгілеген 

ставкалар  бойынша  есептеледі жəне тиісті құжаттарды тіркеу органына 

бергенге дейін төленеді. Алым сомасы тіркеу жүзеге асырылған жер 

бойынша бюджетке енгізіледі. 
Алымды төлеген тұлғалар тіркеуші органға тиісті құжаттарды  бергенге 

дейін тіркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды 
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қоспағанда, төленген алым сомасы қайтарылмайды. Бұл орайда алым сомасы 

тиісті  тіркеу органы берген, тіркеу іс-əрекеттерін жасауға арналған 



құжаттарды  аталған тұлғаның  табыс етпегенін  растайтын құжатты төлеуші 
табыс еткеннен кейін қайтарылады. 

 

Азаматтық  əуе  кемелерін мемлекеттік  тіркегені  үшін алым 

ставкаларын  бекіту  туралы Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің 

2002 жылғы 21 қаңтар №74 ҚАУЛЫСЫ 

 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., №4, 22-құжат. 

Азаматтық   əуе кемелерін мемлекеттік тіркегені үшін алым  ставкалары: 

•   азаматтық əуе кемелерін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) кезінде  

    азаматтық əуе кемелерін мемлекеттік тіркегені үшін алым ставкасы  

    алым төленетін күні қолданылатын жеті еселенген айлық есептік  

    көрсеткішті құрайды; 

•   оның мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың  түп-нұсқасын  

    алу кезінде азаматтық əуе кемелерін мемлекеттік тіркегені үшін  

    алым ставкасы алым төленетін күні қолданылатын жеті еселенген  

    айлық есептік көрсеткішті ставканың елу пайызын құрайды. 

8. Дəрі-дəрмек  құралдарын мемлекеттік тіркегені үшін алым. 

Алым ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 
Алым сомасы белгіленген ставкалар бойынша есептеледі жəне тиісті 

құжаттарды тіркеуші органға бергенге дейін төленеді. Алым сомасы салық 

төлеушінің есепке тіркелген жері бойынша бюджетке енгізіледі. 
Алым  төлеген  тұлғалар тіркеуші органға  тиісті құжаттарды бергенге 

дейін тіркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым 

сомасы қайтарылмайды. Бұл орайда алым сомасы тиісті тіркеу органы 

берген, тіркеу іс-əрекеттерін жасауға арналған  құжаттарды аталған тұлғаның 

табыс етпегенін растайтын  қүжатты төлеуші табыс еткеннен кейін 

қайтарылады. 
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Дəрілік заттарды мемлекеттік  тіркеу  үшін алымдар 

ставкаларын  бекіту  туралы  Қазақстан  Республикасы Үкіметінің 

2001 жылғы 14 қараша №1448 ҚАУЛЫСЫ 

 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., №39, 504-құжат. 

Дəрілік заттарды мемлекеттік тіркеу үшін алым  ставкалары: 

•   дəрілік заттарды  мемлекеттік  тіркеу кезінде алым, төленетін күнгі  
     қолданыстағы он бір еселенген айлық есептік көрсеткіштен тұрады; 

  •   дəрілік заттарды мемлекеттік қайта тіркеу кезінде алым, төленетін  

              күнгі қолданыстағы бес еселенген айлық есептік көрсеткіштен 

              тұрады; 

•  дəрілік заттардың  мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың  

   түпнұсқасын беру кезінде алым, төленетін күнгі  қолданыстағы 0,7-ге  

   еселенген айлық есептік көрсеткіштен  тұрады. 



8.1. Туындылар мен сабақтас құқықтар  объектілеріне құқықтарды, 

туындылар  мен сабақтас  құқықтар  объектілерін пайдалануға  

лицензиялық  шарттарды мемлекеттік тіркеу  үшін алым. 

Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

ставкалар бойынша есептеледі жəне тіркеуші органға тиісті құжаттар 

берілгенге дейін төленеді. Алым сомасы салық төлеушінің тіркеу есебіне 

алынған жері бойынша бюджетке енгізіледі. 
Алымды төлеген тұлғалар тіркеуші органға тиісті құжаттарды 

бергенге дейін тіркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, 

төленген алым сомасы қайтарылмайды. 

Бұл кезде қайтару аталған тұлғаның тіркеу іс-əрекеттерін жасауға 

арналған  құжаттарды  табыс етпегенін растайтын, тиісті тіркеу органы 

берген  құжатты төлеуші табыс еткеннен кейін жүргізіледі. 
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Туындылар мен сабақтас құқықтар объектілеріне құқықтарды, 

туындылар мен сабақтас құқықтар объектілерін пайдалануға 

лицензиялық  шарттарды мемлекеттік тіркегені үшін алым 

ставкаларын бекіту туралы Қазақстан  Республикасы Үкіметінің 

2006 жылғы 6 қаңтардағы №11 ҚАУЛЫСЫ 
 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., №1, 6-құжат. 

Туындылар мен сабақтас  құқықтар объектілеріне  құқықтарды, 

туындылармен  сабақтас  құқықтар объектілерін пайдалануға лицензиялық 
шарттарды мемлекеттік тіркегені үшін алым   ставкалары: 

1. Туындылар мен сабақтас құқықтар объектілеріне  құқықтарды 

мемлекеттік тіркегені үшін алым ставкалары алымды төлеу күніне 

қолданылып жүрген үш айлық есептік көрсеткішті  құрайды. 

2. Туындылар мен сабақтас құқықтар объектілерін пайдалануға 

лицензиялық шарттарды мемлекеттік тіркегені үшін алым ставкалары: 

•   жеке тұлғалардан — алымды төлеу күніне қолданылып жүрген екі  
    айлық есептік көрсеткішті; 
•   заңды тұлғалардан — алымды төлеу күніне қолданылып жұрген үш  

    айлық есептік көрсеткішті құрайды. 

3. Мемлекеттік  тіркеуді куəландыратын  құжаттың  түпнұсқасын 

бергені үшін алым ставкалары: 

•   жеке жəне занды тұлғалардан - алымды төлеу күніне қолданылып  

    жүрген екі айлық есептік көрсеткішті  құрайды. 

9. Автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы 

бойынша жүргені үшін   алымды есептеу тəртібі. 
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

ставкалар бойынша есептеледі жəне рұқсат құжаттарын алғанға дейін 

төленеді. Қазақстан Республикасының ақылы мемлекеттік автомобиль 

жолдарын пайдаланған кезде алым сомасы осындай автомобиль жолдарымен 

жүргенге дейін төленеді. 



Алым банктер немесе банк операцияларының  жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдар арқылы бюджетке аудару жолымен не көлік 

саласындағы уəкілетті органның арнаулы пунктерінде қатаң есеп бланкілері 
негізінде қолма-қол ақшамен төленеді. Қатаң есеп бланкілерінің нысанын 

жəне қолма-қол ақшамен енгізілген 
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алымдар сомасын бюджетке есептеудің  тəртібін  уəкілетті  мемлекеттік 

органның келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
белгілейді. Алым сомасы рұқсат құжаттары алынған жер бойынша немесе 

ақылы мемлекеттік автомобиль жолдарын пайдалану орны бойынша 

бюджетке енгізіледі. Алымдардың төленген сомалары қайтарылмайды. 

 

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 

Өзбекстан Республикасының автокөлік құралдарының  жүріп өтуі 
үшін алым ставкасы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

1999 жылғы  15 маусым №761 ҚАУЛЫСЫ 
 

Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының арасындағы 

сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту мақсатында Қазақстан 

Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
• Өзбекстан Республикасының  ерте пісетін көкөністері мен жеміс- 

   жидектерін тасымалдайтын автокөлік құралдары үшін алым 150  

   АКШ долларына баламды сомаға тең деп  белгіленсін.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 қаңтардағы 

№62 қаулысымен бекітілген. 

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік 

құралдарының  жүріп өтуі үшін алынатын алым ставкалары. 
Қазақстан  Республикасының  аумағы   бойынша  автокөлік 

құралдарының  жүріп өтуі үшін алынатын алым ставкасы мынадай 

көрсеткіштерге тең: 

•   жолаушылар мен жүктерді халықаралық қатынаста тасымалдауды  

    жүзеге асыратын отандық автокөлік құралдарының Қазақстан  

    Республикасының аумағынан шығуы үшін — 2 айлық есептік  

    көрсеткішке; 

•   Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сəйкес бір  

    күнтізбелік жылға шетелдік рұқсатты ала отырып, тұрақты негізде  

    жолаушылар мен жүктерді халықаралық қатынаста тасымалдауды  

    жүзеге асыратын отандық автокөлік құралдарының Қазақстан  

    Республикасының аумағынан шығуы үшін — 10 айлық есептік  

    көрсеткішке; 
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•   халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктерді  тасымалдауды  

    жүзеге асыратын  шетелдік автокөлік құралдарының Қазақстан  

    Республикасының аумағына (аумағынан) кіруі (шығуы), Қазақстан 

    Республикасының аумағы бойынша транзиті үшін — 10 айлық  



     есептік көрсеткішке; 

•   отандық жəне шетелдік ірі көлемді жəне ауыр салмақты автокөлік  

     құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүріп  

     өтуі үшін өзіне: 

1)   0,005 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі төлем ставкасын əрбір 

асыру тоннасына (толық емесін қоса алғанда) жəне бағыт бойынша 

(километрмен) тасымалдаудың  ара қашықтығына көбейту жолымен 

анықталатын, автокөлік құралының (жүгі бар немесе жүгі жоқ) жалпы нақты 

салмағының рұқсат етілген жалпы салмағынан асып түскені үшін есепті; 
2)   жүктемесі асып кеткен əрбір жалғыз, қосарланған жəне үшеуі 

қосылған  біліктер үшін есептелетін жəне   13.2-кестеде көрсетілген тиісті 
тарифтердің бағыт бойынша тасымалдаудың (километрмен) ара қашықты-

ғына көбейту жолымен анықталатын, автокөлік құралының (жүгі бар немесе 

жүгі жоқ) нақты білікке түсетін жүктемелерінің рұқсат етілген білікке түсетін 

жүктемелерінен асып түскені үшін есепті; 
 

13.2. Рұқсат етілген білікке түсетін жүктемеден асып 

түскені үшін тариф 

 

        Нақты білікке түсетін  

    жүктеменің асып түсуі, % 

Рұқсат етілген білікке түсетін 

жүктемеден асьш түскені үшін 

тариф, айлық есептік көрсеткішпен 

5,0%-ға дейін жəне оны қоса 

алғанда 

0,011 

5,0-ден 10,0%-ға дейін оны қоса 

алғанда 

0,014 

10,0 %-дан  жоғары 0,190 

 

3) автокөлік құралдарының биіктігі, ені жəне  ұзындығы бойынша асып 

түскені үшін есептелетін жəне 13.3-кестеде көрсетілген тиісті тарифтердің 

бағыт бойынша тасымалдаудың (километрмен) арақашықтығына көбейту 

жолымен анықталатын, 
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автокөлік құралының (жүгі бар немесе жүгі жоқ) көлемдерінің рұқсат етілген 

көлемдік көрсеткіштерінен асып түскені үшін есепті қамтиды. 

 

13.3. Рұқсат етілген көлемдік өлшемдерден асып түскені үшін тариф 

 

Автокөлік құралдарының көлемдік 

өлшемдері, метрмен 

 

Рұқсат етілген көлемдік өлшем-

дерден асып түскені үшін тариф, 

айлық есептік көрсеткішпен 

Биіктігі:  

4-тен  жоғары 4,5-ке дейін оны қоса 

алғаңда 

                          0,009 



4,5-нан жоғары 5-ке дейін оны қоса 

алғанда 

                         0,018 

5-тен жоғары                          0,036 

Ені:  

2,55-тен  жоғары (изотермиялық 

қораптар  үшін 2,6) 3-ке дейін оны 

қоса алганда 

 

                         0,009 

3-тен  жоғары  3,75-ке  дейін  оны  

қоса  алғанда 

                         0,019 

3,75-тен  жоғары                          0,038 

¥зындығы:  

рұқсат етілген ұзындықтан асып тү-

сетін əрбір метр үшін (толык еместі 
қоса  алғанда) 

 

                         0,004 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 қаңтардағы 

№62 қаулысымен бекітілген. 

Қазақстан   Республикасының  автомобиль  жолдарымен жүругс  
арналған автокөлік құралдарынын  рүқсат етілген  өлшемдері. 

1. Автокөлік  құралдарының  рұқсат етілген көлемдері. 
1. Автокөлік құралдарының рұқсат етілген көлемдік елшемдері мен 

басқа да сызықтық мөлшерлері төменде келтірілген (метрмен) шамадан 

аспауы тиіс: 

1) рұқсат етілген ұзындығы: 

•   жүк автомобилі                                                              12 м; 

•   автобус                                                                            12 м; 

•   тіркеме                                                                            12 м; 

•   біріктірілген көлік құралы                                            20 м; 
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•   бірікгірілген автобус                                                     18 м; 

•   автопоезд                                                                        20 м. 

2) рұқсат етілген ені: 
•   барлык автокөлік құралдары                                        2,55 м; 

•   автокөлік құралдарының изотермиялық қораптары  2,6 м; 

3) рұқсат етілген биіктігі                                                4 м. 

2.  Осы бөлімнің 1-тармағында көрсетілген автокөлік құралдарының 

рұқсат етілген мөлшерлері өзіне контейнерлерді коса алғанда, алынатын 

қораптардың жəне жүктерге арналған ыдыстардың өлшемдерін камтиды. 

3.  Қозғалыс кезінде автокөлік құралы, сыртқы радиусы 12,5 метрмен 

жəне ішкі радиусы 5,3 метрмен шектелген кеңістік шегінде бұрылу 

мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 

4.  Тіркеу құрылғысы ілмегінің білігі мен біріктірілген автокөлік 

құралының  артқы жағы  арасындағы  рұқсат етілген ара қашықтық 12 

метрден аспауы тиіс. 



5. Сүйрегіштің артқы жағы мен тіркеменін алдыңғы жағы арасындағы 

арақашықтықты шегергенде, қораптың  немесе кабинаның сыртыңдағы жүкті 
орнатуға арналған платформаның  алдыңғы сыртқы нүктесінен тіркеменің 

артқы сыртқы нүктесіне дейін, автопоездың бойлық білігіне қатар өлшенген, 

рұқсат етілген ара қашықтық 17 метрден аспауы тиіс. 

6.  Қораптың немесе кабинаның сыртындағы жүкті орнатуға арналған 

платформаның алдыңғы сыртқы нүктесінен жартылай тіркеменің артқы 

сыртқы нүктесіне дейін автопоездың  бойлық білігіне қатар өлшенген, рұқсат 

етілген ара қашықтық 16,4 метрден аспауы тиіс. 

7.  Автокелік құралының қорабында орнатылған жүк автомобильдің 

немесе тіркеменің артқы сыртқы нүктесінен тысқары 2 метрден артық 

шыкпауы тиіс. 

8.  Жүк автокөлігінің артқы білігі мен тіркеменің алдыңғы білігі 
арасындағы ара қашықтық 3 метрден кем болмауы тиіс. 

9.  Жартылай тіркеменің топсалы бекітпесінің білігі мен жартылай 

тіркеменің алдынғы жағының  кез келген нүктесі арасындағы көлденең 

өлшенген ара қашықтық 2,04 метрден аспауы тиіс. 
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10. Автокөлік құралының ұзындығын өлшеген кезде, автокөлік 

құралында орнатылған мынадай құрылғылар ескерілмейді: 
•   əйнектерді тазартуға арналған құрылғылар мен кіқкалқандар; 

•   алдынғы бетіндегі жəне бүйіріндегі таңбалаушы тілімшелер; 

•   пломбылау үшін құрылғылар  мен оларға арналған қорғағыш  

     құралдар; 

•   брезентті бекіту үшін құрылғылар мен оларға арналған қорғағыш  

    құралдар; 

•   электр жарығына арналған жабдықтар; 

•   артқы шолу айналары мен автомобильдің артын шолу үшін  

     құралдар; 

•   ауаарна тұтікшелері; 
•   тіркемелермен жəне алынғыш қораптармен біріктіру үшін клапандар  

     мен алмалы-салмалы құрылғылардың ұзындықтары; 

   •   қорапқа міну үшін сатылар, қосалқы автомобиль дөңгелек қабы үшін  

              көтергіш; 

•   жұмыс жағдайында 200 миллиметрден аспайтын жəне  жасап 

    шығарушы орнатқан автомобильдің  шекті жүк тиеу салмағын  

    ұлғайтпайтындай етіп орындалған көтергіш платформалар, міну  

    үшін сатылар жəне өзге де ұқсас жабдықтар. 

11.  Автоколік құралының биіктігін өлшеген кезде автокөлік құралында 

орнатылған: 

•   антенналар; 

•   көтерілген қалыптағы пантограф ескерілмеуі тиіс. 

Осьті көтеруге арналған құрылғысы бар автокөлік құралдары үшін осы 

құрылғының  ықпал етуінің əсері ескерілуі  тиіс. 



12. Автокөлік құралының енін өлшеген кезде автокелік құралында 

орнатылған  мынадай  кұрылғылар  ескерілмейді: 
•   пломбылар, мөрлер  үшін  құрылғылар  мен оларға арналған    

    қорғағыш құралдар; 

•  брезенті бекіту үшін құрылғылар мен оларға арналған қорғағыш  

    құралдар; 

•  автомобиль дөңгелек қабының зақымдалуын анықтау үшін  

    құрылғылар; 

•  кірқалқандардың  шығьш тұрған бөліктері; 
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•   жарықтандыру жабдықтары; 

•   жұмыс  жағдайында  көлік  құралының  əрбір  жағынан 10 

миллиметрден артық шықпайтын, сатылардың алға немесе артқа қараған 

бұрыштары 5 миллиметрден аспайтын, ал олардың жиектері — 2,5 

миллиметрден аспайтын дөңгелену радиусы бар сатылар, аспалы 

платформалар мен өзге де ұқсас жабдықтар; 

•   артты шолу айналары; 

•   шиналардағы  қысымды өлшеу индикаторлары; 

•   көліктік қалыпта кіргізілетін немесе жиналатын сатылар немесе  

    баспалдақтар; 

•   автомобиль дөңгелек  қабының жолдың бетімен түйісу нүктесінен  

    шығып тұрған қисық бөлігі. 
2. Автокөлік  құралдарының  рұқсат етілген салмақтары.  

13. Автокөлік құралдарының рұқсат етілген салмақтары төменде 

келтірілген (тоннамен) мəннен аспауы тиіс: 

1) жүк автомобильдері: 
•   екі білікті автомобиль - 18 тн; 

•   үш білікті автомобиль - 24 тн; 

•   əуелі немесе оған балама аспамен жабдықталған екі жұп  доңға- 

    лақтан тұратын жетекші білігі бар үш білікті автомобиль - 25 тн; 

•   əрқайсысы əуелі немесе оған балама аспамен жабдықталған екі жұп  

    доңғалақтан тұратын екі жетекші білігі бар төрт білікті автомобиль  

    — 32 тн. 

2)  біріктірілген көлік құралының  бөлігін құрайтын көлік құралдары: 

•   екі білікті тіркеме - 18 тн; 

•   үш білікті тіркеме - 24 тн. 

3) біріктірілген көлік құралдары:  

ершікті автопоездар: 

•   жартылай тіркеме  біліктерінің арақашықтығы 1,3 метрден 1,8   

     метрге дейінгі екі білікті жартылай тіркемесі бар екі білікті сүйрегіш  

    - 36 тн; 

•   жартылай тіркеме біліктерінің арақашықтығы 1,8 метрден асатын екі  
    білікті жартылай тіркемесі бар екі білікті сүйрегіш 
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   (егер осы автопоезд 18 тонналы жүк автомашинасы мен 20 тонналық  



   жартылай тіркемеден тұрса жəне жетекші білігі қосақталған  

   доңғалақтан тұрса жəне əуе немесе оған балама аспамен жабдық-     

  талған болса, рұқсат етілген салмағы 2 тоннаға ұлғаюы мүмкін)-38тн; 

•   үш білікті жартылай тіркемесі бар екі білікті сүйрегіш - 38 тн; 

•   екі білікті жартылай тіркемесі бар үш білікті сүйрегіш - 38 тн; 

•   үш білікті жартылай тіркемесі бар үш білікті сүйрегіш - 38 тн. 

    тіркемелі автопоездар: 

•  екі білікті тіркемесі бар екі білікті  жүк автомобилі — 36 тн; 

•   үш білікті тіркемесі бар екі білікгі жүк автомобилі - 42 тн; 

•   екі білікті тіркемесі бар үш білікті жүк автомобилі — 42 тн; 

•   үш білікті тіркемесі бар үш білікті жүк автомобилі — 44 тн; 

•   төрт білікті тіркемесі бар үш білікті жүк автомобилі — 44 тн.  

4) автобустар: 

•   екі білікті                                                               18 тн; 

•   үш білікгі                                                               24 тн; 

•   топсалы біріктірілген  үш білікті                        28 тн; 

•   топсалы біріктірілген  төрт білікті                      28 тн. 

3. Автокөлік құралдарының  рұқсат  етілген  білікке  түсетін 

жүктемелері. 
14. Автокөлік құралдарының рұқсат етілген біліктік жүктемелері 

төменде келтірілген (тоннамен) мəннен аспауы тиіс: 

1) жалғыз  білік үшін: 

•   жетектегі                                                               10 тн; 

•   екі еңкулі доңғалағы бар жетекші                      10 тн. 

2)  қос сырғымалы доңғалақтары  бар  тіркемелердің  немесе 
жартылай тіркемелердің  қатарласқан  біліктері үшін біліктер 

массаларының  сомасы  біліктердің  арасындағы мынадай қашықтық- 
тарда: 

*   0,5 метрден 1 метрге дейін                               12,5 тн; 

*   1 метрден 1,3 метрге дейін                               15,0 тн; 

•   1,3 метрден 1,8 метрге дейін                             16,5 тн; 

•   1,8 метрге тең немесе одан көп болғанда 18,0 тоннадан аспауы тиіс. 
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3)  бір  сырғымалы  доңғалағы  бар тіркемелердің  немесе жартылай 

тіркемелердің  қатарласқан  біліктері  үшін  біліктер массаларының сомасы  

біліктердің арасындағы  мынадай  қашықтықтарда: 

•   0,5 метрден 1 метрге дейін                               12,0 тн; 

•   1 метрден 1,3 метрге дейін                               14,0 тн; 

•   1,3 метрден 1,8 метрге дейін                             16,0 тн; 

•   1,8 метрге тең немесе одан көп болғанда 17,5 тоннадан аспауы тиіс. 

4)  қос сырғымалы  доңғалақтары  бар тіркемелердің немесе 
жартылай  тіркемелердің  үш білікті  біліктері үшін біліктер 

массаларының  сомасы  біліктердің арасындағы  мынадай қашықтықтарда: 

•   0,5 метрден 1 метрге дейін                               17,5 тн; 

•   1 метрден 1,3 метрге дейін                               21,0 тн; 



•   1,3 метрден 1,8 метрге дейін                            24,0 тн; 

•   1,8 метрге тең немесе одан көп болғанда 26,5 тоннадан аспауы тиіс; 

5)   бір  сырғымалы   доңғалағы   бар  тіркемелердің   немесе 
жартылап  тіркемелердің үш білікті біліктері үшін біліктер массаларының  

сомасы   біліктердің   арасындағы   мынадай  қашықтықтарда: 

•   0,5 метрден 1 метрге дейін                               16,5 тн; 

•   1 метрден 1,3 метрге дейін                               19,5 тн; 

•   1,3 метрден 1,8 метрге дейін                            22,5 тн; 

•   1,8 метрге тең немесе одан көп болғанда 24,5 тоннадан аспауы тиіс. 

6) екі еңкулі доңғалақтары бар жүк автомобилі  мен автобустың 

қосарланған жетекші біліктері үшін біліктік салмақтардың  қосындысы 

біліктердің арасындағы  арақашықтық: 
•   0,5 метрден 1 метрге дейін                                12 тн; 

•   1 метрден 1,3 метрге дейін                                14 тн; 

•   1,3 метрден 1,8 метрге дейін                             16 тн; 

•   1,8 метрге тең немесе одан көп                         18 тн; 

•   əуелі немесе оған балама аспаға бекітілген жағдайда 19 тоннадан  

    аспауы тиіс. 
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7) бір  еңкулі  доңғалақтары  бар жүк  автомобилінің  немесе 
автобустың  қосарланған  жетекші біліктері үшін біліктік салмақтардың 

қосындысы  біліктердің  арасындағы  ара  қашықтық: 
•   0,5 метрден 1 метрге дейін                                11 тн; 

•   1 метрден 1,3 метрге дейін                                13 тн; 

•   1,3 метрден 1,8 метрге дейін                             15 тн; 

•   1,8 метрге тең немесе одан көп болғанда 17 тоннадан аспауы тиіс. 

8) екі еңкулі  доңғалақтары  бар тіркемелер мен жартылай тіркеме-
лердің үш біліктен артық  біліктерінің сабақтас біліктері үшін біліктік 
салмақтардың  қосындысы  əрбір  білікке, біліктердің  арасындағы ара 

қашықтық: 
•   0,5 метрден 1 метрге дейін                               5,5 тн; 

•   1 метрден 1,3 метрге дейін                               6,5 тн; 

•   1,3 метрден 1,8 метрге дейін                            7,5 тн; 

•   1,8 метрге тең немесе одан көп болғанда 8 тоннадан аспауы тиіс. 

9) бір еңкулі доңғалақтары  бар тіркемелер мен жартылай 

тіркемелердің  үш біліктен артық  біліктерінің сабақтас біліктері үшін 

біліктік салмақтардың  қосындысы əрбір білікке, біліктердің арасындағы 

ара  қашықтық: 
•   0,5 метрден 1 метрге дейін                               5 тн; 

•   1 метрден 1,3 метрге дейін                               6,10 тн; 

•   1,3 метрден 1,8 метрге дейін                            7 тн; 

•   1,8 метрге тең немесе одан көп 7,5 тоннадан аспауы тиіс. 

15.  Автомобильдің немесе құрамдастырылған көлік құралдарының 

жетекші білігіне немесе жетекші біліктеріне берілетін салмақ автомобильдің 



немесе құрамдастырылған көлік құралының жиынтық салмағының 25%-нан 

кем болмауы тиіс. 

16.  Салмақтық жүктемелер уəкілетті мемлекеттік органның  шешімі 
бойынша жол төсемінің алып жүру қабілеті төмен учаскелерінде ауа райы - 

климаттық жағдайларға байланысты азайтылуы мүмкін. 

17.  Автокөлік кұралдарының салмақтық жəне көлемдік өлшемдерін 

анықтаған кезде  өлшегіш  жабдықтардың  белгіленген  қателіктерін ескереді. 
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Бұл  ретте қателік тасымалдаушының пайдасына шешіледі. 
10. Аукциондардан алынатын алым. 

Алым  ставкасы  аукцион өткізу нəтижелері бойынша белгіленген 

мүлікті (мүліктік кұқықтарды) сату құнының 3 пайызы мөлшерінде 

белгіленеді. Төлеушілер алым сомасын салық салу объектісіне ставка 

қолдану арқылы дербес есептейді. Атқарушы құжаттар арқылы атқарушы іс 

жүргізу оргаңдары өткізетін аукциондар бойынша алым сомасын есептеу 

кезінде бюджетке есептелетін атқару санкциясының сомасына қарай салық 

салынатын объектіге түзету жүргізіледі. 
Алымды төлеу  аукцион өткізгеннен кейін он бес күнтізбелік күннен 

кешіктірілмей жұзеге асырылады. 

Төленген алым сомалары қайтарылмайды.  

Алым төлеушілер аукциондар өткізгеннен кейін он күнтізбелік күннен 

кешіктірмей салық төлеуші ретінде мемлекеттік тіркеу орны бойынша салық 

органдарына алым жөнінде декларация тапсырады (13-қосымшаны қараңыз). 

Аукцион ұйымдастырушылар тоқсан ішінде өткізілген аукциондар 

бойынша тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-не дейінгі 
мерзімде уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша ақпаратты 

салық төлеуші ретінде мемлекеттік тіркелген жері бойынша салық 

органдарына табыс етуге міндетті.  
11. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін 

лицензиялық  алым. 

Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

ставкалар бойынша есептеледі жəне лицензиарға тиісті құжаттарды бергенге 

дейін төленеді. Алым сомасы алым төлеушінін салық төлеуші ретінде 

мемлекеттік тіркелген жері бойынша бюджетке енгізіледі. 
Алым төлеген тұлғалар лицензияларға тиісті құжаттарды  бергенге 

дейін лицензия алудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым 

сомасы қайтарылмайды. Бұл орайда алым сомасы тиісті лицензиялар берген, 

лицензия алуға арналған кұжаттарды  аталған тұлғаның табыс етпегенін 

растайтын  құжатты  төлеуші табыс еткеннен кейін қайтарылады. 

453 

 

Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу  құқығы  үшін 

лицензиялық  алым  ставкаларын  бекіту  туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы  24 қаңтар №100 ҚАУЛЫСЫ 

 



Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., №5, 30-құжат. 

 

13.4. Жекелеген кызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін 

лицензиялық алым ставкалары 

 

 

Лицензияланатын  қызмет  түрлері 
Лицензиялық 

алымның 

ставкалары 

     АЕК-пен 

1           2 

1-тарау. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу  құқығы 

үшін лицензиялар беру кезінде алынатын лицензиялық алым 

ставкалары 

Жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларға  қызмет көрсетуге 
байланысты қызметті лицензиялау үшін ліцензиялық  алым 

ставкалары: 

 

1) жалпы бастауыш, жалпы негізгі немесе жалпы орта ілім; 

кəсіптік бастауыш, оның ішінде кəсіптер бойынша білім; 

кəсіптік орта, кəсіптік жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі 
кəсіптік, оның ішінде мамандықтар бойынша білім беретін 

занды тұлғалардың білім беру қызметі, сондай-ақ мектепке 

дейінгі жəне мектептен тыс ұйымдардың қызметтеріне 

 

 

10 

2)   білім  беру  ұйымдары үшін  оқулықтар,  оқу-əдісте-

мелік кешендер, электронды оқулықтар мен косымша оку 

əдебиетін басып шығару жөніндегі қызметтерге 

 

10 

3) медициналық, дəрігерлік қызметпен айналысу мал 

дəрігерлік қызметпен айналысу 

10 

6 

4)  мемлекеттік емес субъектілердің тыңшылық (детектив-

тік) қызметке байланысты заң қызметтерін көрсетуі 
6 

5) адвокаттық  қызмет 6 

6) нотариаттық  қызмет 6 

7) лотереялар (мемлекеттік (ұлттық) басқа) ұйымдастыру 

жəне өткізу 

6 

8) ойын бизнесі саласындагы қызмет 10 

9) мүлікгі бағалау жөніндегі қызмет 6 

10) заңды жəне жеке тұлғалардың күзет қызметін жүзеге 

асыруы. 

6 

11) білім беру ұйымдарындағы кызметті қоспағанда, дене 

шыныктыру, сауы0тыру, спортnық қызмет көрсетулер 

жөніндегі  қызмет: 

 

             • занды тұлғалар үшін 10 

            ♦ жеке тұлғалар үшін 5 

Қаржы  ресурстарын  шоғырландыруға  байланысты 

қызметті  лицензиялау  үшін лицензиялық  алым 

 



ставкалары: 

1) банк операцияларын, сондай-ақ банк заңнамасына сəйкес 

банктер жүзеге асыратын өзге де операцияларды жүзеге 

асыру  қызметі; 

80(40) 

клирингтік жəне есеп айырысу ұйымдарының кызметі; 40 

1-1) несиелік бюро қызметі 40 

•    банк қызметіне аудит 25 

2) аудиторлық кызмет 10 

3) "өмірді сақтандыру" саласындағы жəне "жалпы 

сақтандыру" саласындағы қызмет 

50 

•    қайта сақтандыру жөніндегі  қызмет 20 

•    сақтандыру брокерлерінің  қызметі 30 

•    сақтандыру рыноғындағы  актуарийлік  қызмет 5 

•    сақтандыру (қайта сақгандыру) ұйымдарын аудиторлык 

тексеру 

25 

4) бағалы  қағаздар рыноғындағы кəсіби  қызмет, бағалы 

кағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың  жəне 

бағалы қағаздар рыногына кəсіпқой  қатысушылардың өзін-

өзі реттейтін ұйымдарының  қызметі 

 

10 

5) зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі қызмет 10 

6) зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызмет 10 

7) зейнетақы активтерін инвестициялық баскару жөніндегі 
қызмет 

10 

8) инвестициялық  қор   қызметі 10 

Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты 

операциялар қызметін лицензиялау  үшін  лицензиялық  
алым ставкалары:  

 

1) қолма-қол шетел валютасына бөлшек сауда жасау жəне  

қызметтер көрсету 

10 

2)  резиденттердің өздері тіркелген мемлекеттер  заңнамасы 

бойынша тиісті құқығы бар шетел банктері мен өзге де 

қаржы  институттарында шоттар (Қазақстан Республика-

сының валютасындағы шоттарды қоса алғанда) ашуы 

 

10 

3)   резиденттердің   шет   елге   инвестициялары   (банктер-

дің, брокерлік-дилерлік қызметін қоспағанда), бірақ опера-

ция сомасьшан аспайды 

 

10 

4) резиденттердің резидент  еместер пайдасына жылжы-

майтын мүлікке мүліктік кұқықтарын төлеуге бірақ опера-

ция аударымдары сомасынан аспайды 

 

10 

5) резиденттердің резидент еместер пайдасына 120 күннен 

астам мерзімге тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін  қыз-

меттер  үшін, сондай-ақ тауарлар мерзімінен аспайды, 

резиденттердің  тауарлар экспортқа  шығарылған күннен 

бастап 120 күннен астам асырып жібергені үшін  аванстық 

10  бірақ 

операция 

сомасынан 

төленетін 

валюталық 



төлемді көздеитін  импорттық мəмілелер боиынша есеп 

аиырысуларды жүзеге асыру үшін  аударымдары 

түсімді  алу 

 

6) резиденттердің резидент еместерге 120 күннен астам мер-

зімге  несиелер беруі; бірақ операция сомасынан аспайды 

           

         10 

7)  резиденттің резидент еместен несие ретінде алған шетел 

валютасын үшінші тұлғалардың есептеріне қосу, бірақ 

операция  сомасынан аспайды 

 

         10 

Қауіптілігі  жоғары жəне ерекше  маңызды мемлекеттік 
мəні бар  объектілерге  байланысты  қызметті  лицензия-
лау үшін  лицензиялық  алым ставкалары: 

 

1) кару-жарақ пен онын оқ-дəрілерін, əскери техникаларды, 

олардың босалқы бөлшектерін, кұрауыш  элементтерін жəне 

аспаптарьш,  егер  олар  басқа салаларда пайдаланыл-

майтын болса, сондай-ақ құрастыруды, ондауды, пайдала-

нуды, сақтауды, жөндеуді жəне сервистік қызмет көрсетуді 
қоса алғанда, оларды өндіруге   арналған   арнайы  матери-

алдар  мен  жабдықтарды əзірлеу, өндіру, жөндеу жəне 

өткізу қызметтері 

 

 

 

        22 

•   ақпарат қорғаудың  криптографиялық  құралдарын, ар-

найы жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған 

арнайы  техникалық құралдарды  əзірлеу, өндіру, жөндеу 

жəне өткізу қызметтері 

 

          9 

2) жарылғыш жəне пиротехникалық заттар мен олар 

қолданылатын бұйымдарды  əзірлеу, өндіру жəне өткізу 

қызметтері 

 

          22 

 

1 2       

3) зымыран-ғарыш техникасын жасау, өндіру, пайдалану, 

жөндеу мен жетілдіру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

үшін жер үсті инфракұрылымын (полигон, командалық-

өлшеу кешені, кабырғалық база жəне басқалар) пайдала-

нуды қоса алғанда, ғарыш кеңістігін пайдалану жөніндегі 
қызметтің барлық түрі 

       

 

        186 

4) почта байланысы мен телекоммуникациялар саласындағы 

қызметтерді өндіру жəне ұсыну, теледидар  жəне дыбыстық 

(радиохабарлар) бағдарламаларды тарату жөнінде қызмет-

тер көрсету, байланыстың жалпы республикалық магист-

ральдық, халықаралық желілерін жобалау, салу, пайдалану 

жəне радиожиілік спектрін пайдалану кызметтері 

 

 

           6 

5) атом энергиясын пайдалануға  байланысты  қызмет 

түрлері, оның ішінде: 
 

•   атом энергиясын пайдалану обьектілерін орналастыру, 

жобалау, құру, пайдалануға беру, пайдалану, қайта құру, 

консервациялау жəне пайдаланудан шығару қызметтері 

230 



•   радиоактивтік қалдықтармен жұмыс істеу қызметі 230 

•   ядролык қондырғылар мен ядролық материалдарды физи-

калық корғау қызметтері 
230 

•   ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті бақылау 

жөніндегі қызметтер 

100 

•   радиоэкологиялық зерттеулер мен радиациялық 

сауықтыру жөнінде жұмыстар жүргізу қызметтері 
100 

•   ядролық материалдар мен радиоактивті заттарды Қазақ-

стан Республикасы аумағының шегінде тасымалдау 

(транзитті қоса) қызметі 

50 

•   ядролық жарылыстар өткізілетін орындардағы қызметтің 

барлық түрі 
50 

•   атом энергиясын пайдалануға байланысты қызмет үшін 

қызметкерлер, мамандар даярлау жəне оларды аттестаттау 

қызметі 

10 

 

6) кұрамында арнайы қорғану кұралдарын колданбай-ақ 

пайдалануға жол берілетін нормадан артық мөлшерде 

радиоактивті заттар бар өнімді дайындау жəне өткізу 

қызметтері 

200 

7) электр жəне жылу энергиясын өндіру, беру жəне бөлу 

қызметтері 
10 

8) электр энергиясын кайта сату мақсатында сатьш алу 

қызметі 
             3 

9) босаған əскери-техникалық құралдарды жою (құрту, 

кəдеге жарату, көму) жəне ұқсату қызметі 
            22 

457 

                                                                                                               жалғасы 

10) жарылу-өртену каупі бар жəне кен өнеркəсібі  өндіріс-

терін, электрстанцияларды, электржелілерімен  көмекші 
станцияларды, гидротехникалық құрылыстарды, магист-

ральды газ, мұнай өнімдері құбырларын, көтергіш құрылыс-

тарды, сондай-ақ қысым кұшімен жұмыс істейтін қазандық-

тар, түтікгер мен өткізгіш кұбырларды жəне мұнай мен газ 

бұрғылау жұмыстарын жобалау, салу жəне пайдалану 

қызметтері 

 

 

 

           10 

11) химиялық, бұрғылау, мұнай-газ кəсіпшілігі, геология-

лық  барлау, кен-шахта, металлургия, энергетика жабдық-

тарын, жарылыстан қорғанышты электротехникалық жаб-

дықтарды, бақылау, аварияға қарсы қорғау жəне белгі беру 

аппаратуралары мен жүйелерін, көтергіш құрылыстарды, 

сондай-ақ кысым күшімен жұмыс істейтін қазандықтарды, 

түтіктер  мен  өткізгіш кұбырларды  жобалау, дайындау, 

құрастыру  жəне  жөндеу қызметтері 

 

 

 

        10 

12) азаматтық  жəне қызметтік  атыс  қаруы мен оның   



оқтарын, жауынгерлік  қол атыс қаруы мен оңың  оқта-

рын, суық қаруды өндіру, жөндеу, сату  жөніндегі 
қызметтер 

            7 

азаматтық жəне қызметтік  атыс қаруы мен оның оқтарын, 

жауынгерлік кол атыс қаруы мен оның оқтарын, суық 

қаруды сатып алу жəне сəнге жинау қызметтері 

 

            5 

азаматтык жəне кызметтік атыс қаруы мен оның оқтарын, 

жауынгерлік қол атыс қаруы мен оның оқтарын, суық  қару-

ды  жасау, көрмеге қою қызметі 

 

          11 

азаматтық пиротехникалық  заттар мен олар қолданылатын 

бұйымдарды жасау, сату, сəнге жинау қызметі 
            5 

азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылатын 

бұйымдарды өндіру, сатып алу, көрмеге қою қызметі 
           11 

химиялық өзін-өзі корғау құралдарын сату, сатып алу, сəнге 

жинау 

            5 

химиялық өзін-өзі қорғау қуралдарын жөндеу, көрмеге қою            10 

химиялық өзін-өзі қорғау кұралдарын  жасау, өндіру қыз-

меттері 
             7 

13) тұрғын үй жəне коммуналдық-тұрмыстык объектілерге 

газ жүргізу жөніндегі өндіру, жөндеу жəне құрылыс 

жұмыстары 

 

           10 

14) күзет, өрт дабылын беру жəне өртке қарсы автоматика 

құралдарын жобалау, құрастыру, оңдау жəне техникалық  

күтім жасау қызметі 

 

           10 

өртке  қарсы техниканы, жабдықтарды  жəне өртке қарсы 

қорғану құралдарын өндіру қызметі 
           10 

 

458 

                                                                                                                жалғасы 

1 2 

15) жолаушылар лифтілерін кұрастыру жөндеу жəне оларға 

күтім жасау қызметі 
10 

16) дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау 

кұралдары мен препараттарын дайындау, өндіру, өңдеу 

жəне көтерме өткізу, сондай-ақ оларды пайдалануға 

байланысты жұмыстар мен қызметтер түрлері 

 

10 

17) рентген жабдығын, радиоактивті заттар мен изотоптар 

пайдаланылатын  аспаптар  мен  жабдықтарды  əзірлеу,  

өндіру жəне өткізу қызметтері 

200 

18) жолаушыларды  жəне жүктерді тасымалдау  қызметтері  

•   темір жол, өзен, теңіз көлігімен 3 

•   əуе көлігімен 15 

•   жолаушыларды жəне жүктерді автомобиль көлігімен 

халықаралык тасымалдау 

3 

• қауіпті  жүктерді жəне  барлық көлік түрімен тасымалдау 3 



•   авиациялық жұмыстар 15 

19) əуежай  қызметі, соның  ішінде: 10 

•   азаматтық əуе кемелерін, жолаушыларды қабылдау, 

шығару  жəне оларға қызмет көрсету, тендеме жүктерді, 
жүктерді, почтаны өндеу, оларды тексеру жəне бақылау 

 

•   əуеайлақ, əуежай, аэронавигация объектілерін ұстау, 

жөндеу  жəне пайдалану 

 

•   əуежайдың  авиациялық қауіпсіздігі  кызметі, бақылау 

аймағында бақылау-өткізу режимін қамтамасыз ету жəне 

өртке қарсы камтамасыз ету; 

 

•   азаматтык əуе кемелеррінің  ұшуын жарық-техникалық 

қамтамасыз ету жəне əуежай, əуеайлақ, аэронавигация 

объектілерін энергиямен жабдықтау 

 

•   азаматтық əуе кемелерін, əуежай қызметтерінің объекті-
лерін жанар-жағармай материалдарымен жəне арнайы 

сұйықтармен қамтамасыз  ету, олардың сапасын бақылау 

 

•   азаматтық əуе кемелерін пайдаланушыларға жəне басқа 

да 

 

•   əуежайларда жəне азаматтык əуе кемелерінде 

жолаушыларды, экипажды тармақпен қамтамасыз ету 

 

•   жолаушыларға, экипажға, халыққа азаматтық авиация 

саласындағы   қажетті   деректермен   ақпараттық-

аныктамалық қызмет көрсету 

 

19-1) авиациялық техникага техникалық кызмет көрсету 

жəне  оны жөндеу жөніндегі қызмет көрсетулер 

          10 

20) ақпаратты қорғаудың техникалык құралдарын, ақпарат-

ты  өндеудің  қорғалған техникалық құралдарын əзірлеу, 

дайындау, кұрастыру, ондау, пайдалану, сақтау, жөндеу 

жəне оларға сервистік қызмет жасауды коса алғанда, 

Қазакстан Республикасының   мемлекеттік құпияларын 

техникалык қорғау жөніндегі қызметтің  барлық түрі 

 

 

            9 

 

21) жерге орналастыру, топографиялық-геодезиялық жəне 

картографиялық  жұмыстар  жүргізу 

         10 

22) емдік  препараттар  дайындау жəне  өткізу (жануарлар-

дың, кұрамында есірткі жəне психотроптық заттар жоқ 

есімдіктер мен шөптердің  емдік онімдерін  өсіру, жинау 

жəне сатудан басқа) қызметтері 

 

         10 

23) минералдық  шикізатты кайта өндеу қызметі          10  

24)  жобалау-іздестіру, сарапшылық, құрылыс-монтаж 

жұмыстары, кқұрылыс материалдарын, бұйымдары мен 

конструкцияларын өндіру жөніндегі жұмыстар 

         

         10 

25) өлшеу  құралдарын салыстырып тексеру, өндіру жəне 

жөндеу  қызметі 
         10 



26) этил спиртін  жəне алкоголь  өнімдерін өндіру 
қызметтері 

36 

• алкоголь  өнімдерін (сырадан басқа) сақтау жəне көтере 

өткізу 

 

•   алкоголь  өнімдерін  (сырадан басқа) бөлшек  өткізу  

27) шетелдік жұмыс күшін тарту, сондай-ақ жұмыс күшін 

Қазакстан Республикасынан шет елдерге ығаруға байла-

нысты қызмет 

 

10 

28) заңды тұлғалардын, түсті жəне қара металдар сынық-

тары мен калдықтарын жинауы (дайындауы), сақтауы, қайта 

өндеуі жəне  өткізуі  жөніндегі  қызметтері 

 

10 

29) сот-сараптама қызметі 6 

30)    археология   жəне  тарих  пен  мəдениет   ескерткіште-

рін  жаңғырту жұмыстары 

10 

31)  есірткі, психотроптық  заттар, прекурсорлар 

айналымына  байланысты  қызмет: 

 

• əзірлеу, өндіру, қайта өндеу, тасымалдау, жөнелту, сатып 

алу, сақтау, бөлу, өткізу, пайдалану, жою 

20 

• құрамында есірткі жəне  психотроптың  заттар бар 

өсімдіктер  мен  шөптерді өсіру, жинау, дайындау 

20 

32) астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау жəне 

тиеп  жөнелту қызметтері 
10 

33) туроператорлық, турагенттік  қызмет; 

 туризм  нұсқаушысының қызметтері 
10 

1 

34) қауіпті жүктерді тасымалдау үшін қолданылатын темір  

жол жылжымалы кұрамын жасау жəне жөндеу, арнайы 

контейнерлерді  жасау жəне жөндеу қызметтері 

 

4 

35) жол қозғалысын  реттеудін техникалык кұралдарын 

орнату, құрастыру, жөндеу жəне пайдалану қызметтері 
5 

36) іздестіру-құтқару, кендік құтқару, газдан құтқару 

атқыламаға  қарсы жұмыстар 

4 

37) банкроттык рəсімдерінде төлем қабілеті жоқ борышкер-

лердің  мүлкі мен істерін басқару жөніндегі  қызмет 

10 

38) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбе 

бойынша уларды өндіру, қайта өндеу, тасымалдау, сатып 

алу, сақтау, өткізу, пайдалану жəне жою қызметтері 

 

10 

38-1) кемелерге, жолаушыларға жəне жүктерге қызмет көр-

сетуге байланысты теңіз жəне  өзен  порттарының  қызметі 
10 

39) пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру 

(формуляциялау) сату жəне қолдану жөніндегі  қызмет 

10 

40) мемлекеттік  орман  қоры  учаскелерінде  орман  пайда-

ланушылар  жүзеге асыратын  сүрек  дайындау  жөніндегі  
қызмет 

 

10 



41) арнайы  су пайдалану  қызметтері, соның ішінде: 

• ауыл шаруашылығы, өнеркəсіп, энергетика, балық шаруа-

шылығы жəне көлік мұқтаждары үшін жерүсті су объекті-
лерінен тəулігіне елу текше метрден астам көлемде су алу 

жəне пайдалану; 

 

10 

• кеме қатынасынан басқа қайталама су пайдаланушыға жер 

үсті су объектілерінен су алу жəне беру 

100 

42) мұнай өнімдерін өндіру қызметі 500 

43) темекі өнімдерін өндіру қызметі 500 

44) электронды цифрлық қолтаңбаның  ашық кілтінің элект-

ронды цифрлық қолтаңбаның жабық кілтіне сəйкестігін 

куəландыру жөніндегі, сондай-ақ тіркеу куəлігінің шынайы-

лығын растау жөніндегі  қызмет 

 

25 

45) экологиялық сараптама саласындағы табиғат қорғауды 

жобалау, нормалау жəне жұмыстар 

20 

46) шаруашылық қызметтен экологиялық  кауіпті түрлері 50 

47) экологиялық аудиторлык қызмет 50 

48) Қазақстан Республикасының  Мемлекеттік туы мен 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасын, 

сондай-ақ олар бейнеленген  материалдық объектілерді  
дайындау  жөніндегі  қызмет 

 

10 

49) шитті  мақтаны талшықты  мақтаға бастапқы кайта 

өндеу қызметі 
10 

Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) экспортын 

жəне импортын лицензиялау  үшін лицензиялық  алым  

ставкалары 

 

6 

2-тарау. Жекелеген қызмет турлерімен айналысу  құқығы 

үшін лщензиялар  түпнұсқасын  беру кезінде  кезіндегі  
алынатын  лицензиялық  алым ставкалары 

Лицензиялык 

алым ставкасы- 

ның  100%-ы 

 

 

3-тарау.  Лицензияларды  қайта рəсімдеу ушін лицензиялық  
алым ставкалары 

Лицензия беру 

кезіндегі лицен 

–зиялық алым 

ставкасынын 

10%-ы, бірақ 

4 АЕК- тен 

аспайды 

Банк операцияларына  байланысты қызметті лицензиялау 
үшін  лицензиялық  алым ставкалары: 

 

екінші деңгейдегі банктер  үшін      80 АЕК 

банк операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге асыра-

тын  ұйымдар үшін 

     40 АЕК 

 

 



 

 

12. Телевизия  жəне  радио хабарларын тарату  ұйымдарына  

радиожиілік спектрін  пайдалануға  рұқсат  бергені үшін алым.  

Алым ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

ставкалар бойынша есептеледі жəне байланыс саласындағы уəкілетті 
органнан рұқсат алғанға дейін бюджетке төленеді. Алым сомасы салық 

төлеушіні есепке алып, тіркеген жер бойынша бюд- 

462  

жетке енгізіледі. Алым төлеген тұлғалар байланыс саласындағы уəкілетті 
органға тиісті құжаттарды бергенге дейін, рұқсат алудан бас тартқан жағдай-

ларды қоспағанда, төленген алым сомасы қайтарылмайды. Бұл орайда алым 

сомасы тиісті уəкілетті орган берген, рұқсат алуға арналған құжаттарды 

аталған тұлғаның табыс етпегенін растайтын құжатты салық төлеуші табыс 

еткеннен  кейің қайтарылады. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 21 тамыздағы 

№932 қаулысымен бекітілген. 

 

13.5. Теледидар жəне радио хабарларын тарату ұйымдарына 

радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат бергені үшін алынатын алым 

ставкалары 

 

 

Р/с 

Радиожиілік 

колдану 

өрісі 

 

Халық (мың адам) 

 

Таратқыш  құралдын  

     куаты, (ВТ) 

Бір арна 

үшін алым 

ставкалары 

   (АЕК) 

1 2 3 4 5 

1 Теледидар  

  метрлік 

   

1)  10-ға дейін жəне оны 

қоса алғанда 

100-ге дейін жəне оны 

қоса  алғанда 

20 

2)  10-нан 50-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

500-ге дейін жəне оны 

қоса алғанда 

41 

3)  10-нан 50-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

500-ден астам 83 

4)  50-ден 100-ге жəне 

оны қоса алғанда 

1000-ға дейін жəне 

оны қоса алғанда 

124 

5)  50-ден 100-ге жəне 

оны қоса алғанда 

1000-нан астам 249 

6)  100-ден 200-ге жəне 

оны қоса алғанда 

 1000-ға жəне оны  

  қоса алғанда 

290 

7)  100-ден 200-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

1000-нан астам 435 



8)  200-ден 500-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

2000-ға дейін  жəне 

оны қоса алғанда 

828 

9)  200-ден 500-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

2000-нан астам 1243 

10)  500-ден астам* 5000-ға дейін жəне 

оны қоса алғанда 

2367 
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1 2 3 4 5 

11)  500-ден астам* 5000-нан астам 3550 

2 Теледидар 

дециметрлік 

   

1)  10-ға дейін жəне оны 

қоса алғанда 

100-ге дейін оны қоса 

алғанда 

13 

2)  10-нан 50-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

500-ге дейін жəне оны 

қоса алғанда 

26 

3)  10-нан 50-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

500-ден астам 52 

4)  50-ден 100-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

1000-ға жəне оны қоса 

алғанда 

78 

5)  50-ден 100-ге  дейін 

жəне оны коса алғанда 

1000-нан  астам 155 

6)  100-ден 200-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

1000-ға дейін жəне 

оны қоса алғанда 

181 

7)  100-ден 200-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

1000-нан астам 272 

8)  200-ден 500-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

2000-ға дейін жəне 

оны коса алғанда 

518 

9)  200-ден 500-ге 2000-нан астам 777 

10)  500-ден астам* 5000-ға дейін жəне 

оны қоса алғанда 

1479 

11)  500-ден астам* 5000-нан астам 2219 

3 Радио 

хабарларын 

тарату/УҚТ 

ЧМ(РМ) 

   

1)  10-ға дейін жəне  оны 

қоса алғанда 

100-ге дейін жəне оны 

қоса алғанда 

5 

2)  10-нан 50-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

500-ге дейін жəне оны 

қоса алганда 

9 

3)  10-нан 50-ге дейін 

жəне оны коса алғанда 

500-ден астам 18 

4)  50-ден 100-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

1000-ға дейін жəне 

оны қоса алғанда 

27 



5)  50-ден 100-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

1000-нан астам  53 

6)  100-ден 200-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

1000-ға дейін  жəне  

оны қоса алғанда 

62 

7)  100-ден 200-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

1000-нан астам 93 

8)  200-ден 500-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

2000-ға дейін жəне  

оны қоса алғанда 
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9)  200-ден 500-ге дейін 

жəне оны қоса алғанда 

2000-нан астам 266 

10)  500-ден астам* 5000-ға дейін жəне  

оны қоса алғанда 

488 

11)  500-ден астам* 5000 мыңнан астам 732 

4 Радио 

хабарла- 

рын тара-

ту/ ҚТ, 

ОТ, ҰТ 

   

1)  500-ден астам* 100-ге дейін жəне оны 

қоса алғанда 

5 

2)  500-ден астам* 100-ден 1000-ға дейін 

жəне оны қоса алғанда 

15 

3)  500-ден астам* 1000-нан 10000-ға дейін 

жəне оны коса алғанда 

30 

4)  500-ден астам* 10000-нан 100000-ға 

дейін жəне оны қоса 

алғанда 

45 

5) 500-ден 

астам* 

500-ден астам* 100000-нан 89 

Ескерту: Алымды есептеу кезінде таратқыш кұрал орнатылатын елді 
мекеннің халқы басымдық болып табылады. 

Теледидар жəне радио хабарларын тарату ұйымдарына радиожиілік 

спектрін пайдалануға арналған рұқсаттың түпнұсқасын бергені үшін 

алынатын  алым ставкасы екі айлық есептік көрсеткішке тең. 

* Астана қаласын қоса алғанда 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 21 шілдедегі 
932 қаулысымен бекітілген радиожиілік спектрін пайдалана 

отырып, байланыс саласындағы  қызметтерді  көрсету 
жөніндегі кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырғаны үшін 

төленетін бір жолғы төлем мөлшерін белгілеу 
ЕРЕЖЕСІ 



Радиожиілік спектрін пайдалана отырып, байланыс саласындағы 

қызметтерді көрсету жөніндегі кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырғаны үшін 

бір жолғы төлем (бұдан əрі — бір жолғы төлем) Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес байланыс саласындағы уəкілетгі орган өткізетін конкурс 

(аукцион) қорытындылары бойынша анықталады. 

Радиожиілік спектрінің номиналдары (белдеулері, диапазондары) 

(бұдан əрі - радиожиілік спектрінің номиналдары) үшін бастапқы бағаны 

конкурс (аукцион) өткізу жөніндегі комиссия анықтайды, бірақ Қазақстан 

Республикасының Үкіметі белгілейтін радиобайланыстың тиісті түрінің 

радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төленетін төлемнің жылдық 

ставкасынан кем болмауы керек. 

Конкурс өткізілетін жағдайда бір жолғы төлем бастапқы бағаны 

құрайды. 

Аукцион өткізілген кезде бір жолғы төлемнің мөлшері байланыс 

саласындағы уəкілетті орган бөлген, радиожиілік спектрінің номиналдарына 

қатысушы ұсынған неғұрлым жоғары баға негізінде анықталады. 

Бір жолғы төлемді конкурс (аукцион) жеңімпазы қорытынды шешім 

шығарылғаннан кейін он күнтізбелік күннен кешіктірмей салық төлеушінің 

тіркеу есебінің орны бойынша мемлекеттік бюджетке төлейді. 
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БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ: 
 

1.     Алымның мəні мен өзіндік ерекшелігі. 
2.     Қазақстан Республикасының аумағында алынатын алым түрлері. 
3.     Мемлекеттік тіркеу үшін алынатын алымдар: заңды тұлғаларды,  

        жеке кəсіпкерлерді, жылжымайтын мүлікке  құқық  жəне одан  

        жасалған мəмілелерді, радиоэлектрондық  құралдарды мен  

        жоғары жиіліктегі құрылғыларды, механикалық  көлік құралдары  

        мен тіркемелерді, теңіз, өзен, жəне шағын көлемді кемелерді;  
        азаматтық  əуе кемелерін, дəрі-дəрмектер  құралдарын тіркеу. 
4.     Автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы  

        бойынша жүргені үшін алым. 

5.    Аукциондардан  алынатын алым. 

6.     Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу  үшін  қуқығы үшін  

        лицензиялық  алым. 

7.     Теледидар жəне  радио  хабарларын тарату  ұйымдарына  радио- 

        жиілік спектірін пайдалануға рұқсат бергені үшін алынатын  

        алым. 

8.    Алымдардың ставкалары. 

9.     Алымдарды есептеу тəртібі. 
10.  Алымдарды төлеу тəртібі. 
11.   Салық  декларациялары. 

12.   Төленген алым сомаларын қайтару   тəртібі. 
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14-ТАРАУ 

 

ТӨЛЕМАҚЫ  ОНЫҢ  ТҮРЛЕРІ   ЖƏНЕ  

ЕСЕПТЕУ  МЕН  ТӨЛЕУ  ТƏРТІБІ 
 

14.1.   Төлемақы  жəне оны төлеушілер 

 

Төлемақы дегеніміз - белгілі бір қызмет түрін пайдаланған кезде 

төленетін міндетті төлем. 

Төлемақының 9 тұрі бар. 2005 жылы төлемақыға өзгеріс енгізілді. 
Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақыға қосымша ретінде 

"қалааралық жəне халықаралық телефон байланысын бергені үшін төлемақы" 

енгізілді. 
Енді осы төлемақылардың  экономикалық  мазмұнына тоқталып 

өтейік. 
1. Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы. 

Мемлекеттің  жер учаскелерін өтемін төлеп (жалға) уақытша жер 

пайдалануға бергені үшін жер учаскелерін пайдалану төлемақысы алынады. 

Жер учаскелерін өтемін төлеп уақытша жер пайдалануға беру тəртібі 
Қазақстан Республикасының заң актісімен белгіленеді. Жер ресурстарын 

басқару жөніндегі уəкілетті органның аумақтық болімшелері тоқсан сайын, 

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей өзінің орналасқан жері 
бойынша салық органына уəкілетті  мемлекеттік орган белгілеген нысан 

бойынша мəліметтер  табыс  етеді. 
Жер учаскесін өтемін төлеп уақытша жер пайдалануға алған жеке жəне 

заңды  тұлғалар  төлемақы  төлеушілер болып табылады. 

2. Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін 

толемақы 
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Жер үсті көздерінің  су ресурстарын пайдалапғаны үшін төлемақы 

жер үсті көздерінен суды ала отырып немесе оны алмай, арнаулы су 

пайдаланудын барлық түрлері үшін алынады. Арнаулы су пайдалану су 

ресурстарын басқару жоніндегі уəкілетті орган беретін рұқсат негізінде 

жұзеге асырылады. Су пайдаланудың арнаулы түрлері Қазақстан 

Республикасының  су заңдарымен белгіленеді. Су ресурстарын басқару 

жөніндегі  аумақтық уəкілетті органдар есепті тоқсаннан кейінгі екінші 
айдың 1-інен кешіктірмей облыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша 

салық комитеттеріне уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша 

мəліметтер береді. 
Құрылыстарды, техникалық құралдарды немесе құрылғыларды қолдана 

отырып, жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдалануды жүзеге асырушы 

жеке жəне занды тұлғалар төлемақыны төлеушілер болып табылады. 

Төлемақы салынатын объектілерге жатады: 

•   жер үсті су көзінен алыңған судың колемі; 
•   өндірілген электр энергиясының көлемі; 



•   су көлігімен тасымалдау көлемі; 
•   балық аулау көлемі жəне су пайдаланудың басқа да көлемдері. 
Су ресурстарын жекелеген азаматтарға бекітіп бермей жəне судың жай-

күйінеəэсер ететін құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды 

қолданбай жүзеге асырылатын кеме тіркемесінсіз ағашты  ағызуға, 

рекреацияға, жер қазатын техниканы қолдануға, батпақты құрғатуға, жалпы 

су пайдалануға төлемақы қолданылмайды. 

3. Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы. 
Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы — Қазақстан  Республика-

сының заң актілерінде белгіленген арнайы табиғат пайдалану тəртібімен 

Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғаны үшін 

алынады. Арнайы табиғат пайдалану қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

уəкілетті орган беретін рұқсат негізінде жүзеге асырылады. 

Қоршаған ортаны белгіленген тəртіппен ресімделмеген рұқсат 

бойынша  ластау  белгіленген  лимиттерден  тыс  ластау  ретін- 
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де қаралады. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы аумақтық уəкілетті 
органдар тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 1-інен 

кешіктірмей өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына уəкілетті 
мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша мəліметтер береді. 

Арнайы табиғат пайдалану тəртібімен Қазақстан Республикасының 

аумағында қызметін жүзеге асыратын жеке жəне занды тұлғалар төлемақы 

төлеушілер болып табылады. 

Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемакының  салық салу обьектісі 
ретінде ластағыш заттарды белгіленген лимиттер шегінде жəне олардан тыс 

шығарудың, тастаудың (авариялық тастауды қоса алғанда), өндіріс жəне 

тұтыну қалдықтарын орналастырудың нақты көлемі болып табылады. 

4. Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы. 
Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы табиғи еркін жағдайда 

мекендейтін жануарларды табиғи ортадан айырғаны  үшін алынады. 

Жануарларды ең  салу жəне сақина салу мақсаттары үшін ұстап алып, 

кейіннен табиғи ортаға жіберген кезде төлемақы алынбайды. 

Жануарлар дүниесінің мынадай санаттары үшін төлемақы 

белгіленеді: 
•   аңшылық объектілері болып табылатын жануарлар түрлері; 
•   балық аулау объектілері болып табылатын жануарлар түрлері; 
•   сирек кездесетін жəне жойылып кету қаупі төнген жануар- 

лар түрлері; 
•   өзге де шаруашылық мақсаттарда пайдаланылатын жануарлар 

түрлері (аңшылықтан жəне балық аулаудан басқа). 

Аңшылық жэне балық аулау объектілері болып табылатын жануарлар 

түрлерінің санаттары үшін төлемақы осы хайуанаттардың бағалы түрлеріне 

ғана белгіленеді. Аңшылық жэне балық аулау объектілері болып табылатын 

жануарлардың бағалы түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының 

Үкіметі белгілейді. Жануарлар дүниесін пайдалану жануарлар дүниесін 



басқару жөніңдегі уəкілетті орган беретін рұқсат негізінде жүзеге 

асырылады. Сирек кездесетін жəне жойылып кету қаупі төнген жануар- 
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лар түрлерін пайдалану үшін төлемді əрбір жекелеген жағдайда осы 

жануарларды табиғи ортадан аулауға рұқсат беру кезінде Қазақстан 

Республикасының Үкіметі белгілейді. Сирек кездесетін жəне жойылып кету 

қаупі төнген жануарлар түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының 

Үкіметі белгілейді. Жануарлар дүниесін басқару жөніндегі уəкілетті 
органның аумақтық бөлімшелері тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі 
айдың 15-інен кешіктірмей облыстар, Астана жəне Алматы қалалары 

бойынша салық комитеттеріне уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан 

бойынша мəліметтер табыс етеді. 
Жануарлар дүниесін пайдаланушы жеке жəне занды тұлғалар 

төлемақы төлеушілер болып табылады. 

5. Орманды пайдаланғаны үшін  төлемақы.  

Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы орманды пайдаланудың 

мынадай түрлері  үшін алынады: 

1)   ағаш дайындау; 

2)   шайыр жəне ағаш шырындарын дайындау; 

3)   екінші дəрежелі ағаш ресурстарын (қабықтарды, бұтақ-тарды, 

томарларды, тамырларды, жапырақтарды, ағаш буршіктері мен бұталарды) 

дайындау; 

4)   орманды жанама пайдалану (шөп шабу, мал жаю, марал 

шаруашылығы, аң шаруашылығы, ара ұялары мен омарталар орналастыру, 

бақша шаруашылығы жəне өзге де ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру, 

шипалы өсімдіктер мен техникалық шикізат, жабайы есетін жемістер, 

жаңғақтар, саңырауқұлақтар, жидектер жəне басқа да тағамдық өнімдер, мүк, 

орман төсеніштері мен түскен жапырақтар, қамыс дайындау жэне жинау); 

5)   мемлекеттік орман қоры учаскелерін мəдени-сауықтыру 

мақсатында  жəне  рекреациялық,туристік  жəне  спорт мақсаттарында 

пайдалану; 

6)   мемлекеттік орман қоры учаскелерін аңшылық шаруашылығы 

қажеттері үшін пайдалану; 

7)   мемлекеттік орман қоры учаскелерін ғылыми-зерттеу мақсат-

тарында пайдалану. 

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орманды пайдалану құқығы 

Қазақстан Республикасының орман заңдарында бел- 

471 

гіленген тəртіппен берілген ағаш кесуге рұқсат билеті мен орман пайдалануға 

орман билетінің негізінде беріледі. Бюджетке төлемақы сомаларын төлеу 

орман пайдалану орыны бойынша банктер немесе банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдар аркылы аудару не қатаң 

есептілік бланкілері негізінде тиісті органда ақшаны қолма-қол төлеу арқылы 

жүргізіледі. Қатаң есептілік бланкілерінің нысанын жəне қолма-қол ақшамен 

енгізілген төлемақы сомаларын бюджетке есептеу тəртібін  уəкілетті 



мемлекеттік органның келісімі бойынша Қазақстан Рес-публикасының 

Қаржы министрлігі белгілейді. Мемлекеттік орман иеленушілер тоқсан 

сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 1-інен кешіктірмей өзінің 

орналасқан жері бойынша салық органдарына уəкілетті мемлекеттік орган 

белгілеген нысан бойынша  мəліметтер береді. 
Қазақстан Республикасының заң актісінде белгіленген тəртіппен орман 

пайдалануды жүзеге асыру құқығын алған жеке жəне занды тұлғалар (орман 

пайдаланушылар) төлемақы  төлеушілер болып табылады. 

Осы төлемақы төлеуден босатылады: 

1) мемлекеттік орман иелері - ағашты түбірімен жөнелткені  үшін: 

•   орманды күтіп-баптау кезінде ағаш кесуді, санитариялық кесуді  
(іріктеп жəне жаппай), құлдылығы шамалы орман ағашы екпелерін   

жаңғыртуға байланысты кесуді жүзеге асыру, орманды орман  

зиянкестері мен ауруларынан қорғау жөніндегі іс-шараларды  

орындау; 

•   өтпе жол салу, орман орналастыру жəне ормандарды өртке қарсы  

    жайғастыру іс-шараларын жүргізу кезінде; 

•   жекеше орман қоры учаскелері меншігінде болатын жеке жəне  

     мемлекеттік емес заңды тұлғалар. 

2) орман пайдаланушылар - ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін 

жүзеге асыратын ағаш ресурстарын, шайырды, қосымша орман материал-

дарын алу кезінде. 

Бұл орайда, алынған өнім, оның ғылыми зерттеулерді орындау үшін 

қажетті  бөлігін қоспағанда, орман қоры учаскелері иелерінің меншігі болып 

табылады. Оның тізбесі мен көлемі зерттеулердің 
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бағдарламаларын жəне əдістемелерін негізге ала отырып белгіленеді жəне 

орман шаруашылығы басқармасының аумақтық органдарымен жасалған 

келісімде немесе шартта көрсетіледі. 
Пайдалануға берілетін орман пайдаланудың көлемі жəне орман қоры 

учаскелерінің аумағы төлемақы салу объектісі болып  табылады. 

6.  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін 

төлемақы. 
Ерекше қорғалатын  табиғи  аумақтарды пайдаланғаны үшін 

төлемақы - Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтарын ғылыми, мəдени-ағарту, оқыту, туристік, рекреациялық жəне 

шектеулі шаруашылық мақсаттарда пайдаланғаны үшін алынады. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақ əкімшілігі тоқсан сайын, есепті 
тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей өзінің орналасқан жері 
бойынша салық органына уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан 

бойынша мəліметтер береді. 
Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарын 

пайдаланатын жеке жəне занды тұлғалар  төлемақы төлеушілер болып 

табылады. 

7. Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы.  



Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы байланыс 

саласындағы уəкілетті орган бөлген радиожиілік спектрінің номиналдары 

(белдеулері, диапазондары, бұдан əрі радиожиілік спектрінің номиналдары 

деп аталады) үшін алынады. 

Радиожиілік спектрін пайдалану құқығы байланыс саласындағы 

уəкілетті орган Қазақстан Республикасының зандарында белгіленген 

тəртіппен берген рұқсат құжаттармен куəландырылады. Радиожиілік 

спектрінің номиналдарын  бөлу конкурстық негізде Қазақстан 

Республикасының зандарына сəйкес жүргізілуі мүмкін. Бұл орайда, конкурс 

қорытыңдылары бойынша жеңімпаз Қазақстан Республикасының зандарында 

белгіленген тəртіппен жəне мөлшерде мемлекеттік бюджетке бір жолғы 

төлемакы енгізеді. Бюджетке төленуге тиіс бір жолғы төлемақы сомасы 

радиожиілік спектрінің номиналдарын бөлу конкурстық негізде Қазақстан 

Республикасының заңдарына сəйкес төлем есебіне есептелмейді. 
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Заң актісінде белгіленген тəртіппен радиожиілік спектрін пайдалану 

қүқығын алған жеке жəне занды тұлғалар  төлемақы төлеушілер болып 

табылады. 

Өздеріне жүктелген негізгі функционалдық міндеттерін орындау үшін 

радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат алған мемлекеітік мекемелер 

төлемақы төлеуден босатьшады. 

7.1. Қалааралық   жəне  халықаралық  телефон байланысын бергені 
үшін төлемақы. 

Қалааралық  жəне халықаралық  телефон байланысын бергені үшін 

төлемақы ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желісінде қалааралық 

жəне халықаралық телефон байланысын  беру құқығы үшін алынады. 

Қалааралық жəне халықаралық телефон байланысын беру құқығы 

байланыс саласындағы уəкілетті орган Қазақстан Ресбликасының зандарында 

белгіленген тəртіппен берген рұқсат аттарымен куəландырады. 

Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген тəртішіен құқық 

алған, қалааралық жəне халықаралық телефон байланыс операторлары болып 

табылатын жеке жəне заңды тұлғалар  төлемақы  төлеушілер болып 

табылады. 

8. Кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін төлемақы. 

Кеме жүзетін су  жолдарын пайдаланғаны үшін төлемақы Қазақстан 

Республикасының кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін алынады. 

Қазақстан Республикасының кеме жүзетін су жолдарын пайдалану құқығы 

көліктік бақылау мəселелері жөніндегі уəкілетті орган беретін рұқсат 

құжатымен əрбір күнтізбелік жылға беріледі. Тиісті рұқсат құжаты болмаған 

жағдайда, Қазақстан Республикасының кеме жүзетін су жолдарын нақты 

пайдалану төлемақы сомасын  өндіріп алу жəне бюджетке енгізу үшін негіз 

бола алады. 

Көліктік бақылау мəселелері жөніндегі уəкілетті орган келесі  айдың 

15-нен кешіктірмей ай сайын салық органдарына Уəкілетті мемлекеттік орган 

белгілеген нысан бойынша Қазақстан  Республикасының кеме жүзетін су 



жолдарын пайдалануға рұқсат  алған тұлғалар бойынша мəліметтер беріп 

отырады. 
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Қазақстан Республикасының кеме жүзетін су жолдарын пайдаланатын 

жеке жəне заңды тұлғалар   төлемақыны төлейді. 
Мемлекеттік мекемелер төлемақы төлеуден босатылады. 

9. Сыртқы (көрнекі) жарнамалар орналастырғаны үшін төлемақы. 

Сыртқы (көрнекі) жарнамалар орналастырғаны үшін төлемақы жалпы 

пайдаланудағы автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде жəне Қазақстан 

Республикасы аумағындағы елді мекендерде плакаттар, стенділер, жарык 

түсіретін табло, билбордтар, транспаранттар, афишалар түрінде сыртқы 

(көрнекі) жарнамалар объектілерін орналастыруға жəне басқа да тұрақты 

жарнамалар орналастыру объектілеріне құқық үшін алынады. 

Сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін (жарнама объектісі) 
орналастыру: 

1)  жалпыға ортак пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген 

белдеуінде жарнама объектілерін орналастыру кезінде — Қазақстан 

Республикасының зандарында белгіленген тəртіппен белгілі бір мерзімге 

автомобиль жолдары мəселелері жөніндегі уəкілетті орган (жол органы) 

беретін құжат негізінде; 

2) елді мекендерде жарнама объектілерін орналастыру кезінде 

жергілікті атқарушы органдардың елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама 

орналастыру тəртібі мен шарттары жөнінде белгілеген талаптарына сəйкес 

берілетін рүқсат негізінде жүргізіледі. 
Тиісті құжаттарсыз жарнама объектілерін орналастыруға тыйым 

салынады. 

Тиісті рұқсат құжаттары болмаған кезде жалпыға ортақ пай-

даланылатын автомобиль жолдарының жарнама объектілеріне бөлінген 

белдеуіндегі жер учаскелерін нақты пайдалану жəне оларды елді мекендерде 

орналастыру төлемақы сомаларын бюджетке өндіріп алу жəне енгізу үшін 

негіз бола алады. 

Жол органдары жəне жергілікті атқарушы органдар ай сайын, айдың 

15-інен кешіктірмей салық органдарына мемлекеттік уəкілетті орган 

белгілеген нысан бойынша рұқсат беру құжатын  алған тұлғалар жөнінде 

мəлімет береді. 
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Жарнама объектілерін орналастырушы жеке жəне заңды тұлғалар (оның 

ішінде жеке кəсіпкерлер) төлемақы төлеушілер болып  саналады. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары олардың өз 

функцияларын іске асыруына байланысты орналастырылған сыртқы 

(көрнекі) жарнама объектілері бойынша төлемақы төлеушілер болып 

табылмайды. 

 

 

 



 

14.2.   Төлемақыны есептеу жəне төлеу тəртібі 
1. Жер учаскелврін пайдаланғаны үшін төлемақы. 

Төлемақы  ставкалары — Қазақстан Республикасының жер заңдарына 

сəйкес белгіленеді. Бұл орайда, төлемақы ставкалары жер салығы 

ставкаларының мөлшерінен кем белгіленбейді. 
Төлемақы сомасы — жер ресурстарын басқару жөніндегі аумақтық 

уəкілетті органмен жасаған өтемін төлеп уақытша жер пайдалану шартының 

негізінде есептеледі.Төлемақының жыл сайынғы сомалары жер ресурстарын 

басқару жөніндегі аумақтық уəкілетті органдар жасаған есеп-қисаптарда 

белгіленеді. Шарт талаптары, сондай-ақ Салық кодексінде белгіленген жер 

салығын есептеудің тəртібі  өзгерген жағдайларда жер ресурстарын басқару 

жөніндегі аумақтық уəкілетті орган төлемақы сомаларының есеп-қисаптарын 

қайта қарайды. Салық кезеңінде төленуге тиіс төлемақы мөлшері есеп-

қисаптарда көрсетілген төлемақы ставкаларына жəне жер учаскесін салық 

кезеңінде пайдалану кезеңіне  қарай белгіленеді. 
Төлемақы  мөлшері - Салық кодексіне сəйкес осы жер учаскесі 

бойынша есептелген жер салығының сомасынан кем болмайтындай 

мөлшерде белгіленеді. 
Төлемақы төлеушілер төлемақының ағымдағы сомаларын  ағымдағы 

жылдың мынадай мерзімінен кешіктірмей тең үлестермен бюджетке төлейді: 
•    20 ақпанда; 

*   20 мамырда; 
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•   20 тамызда; 

•   20 қарашада. 

Төлеудің белгіленген мерзімдерінен кейін өтемі төленетін уақытша жер 

пайдалануға мемлекет жер учаскелерін берген жағдайларда, төлеудің келесі 
(кезекті) мерзімі төлемақыны бюджетке енгізудің алғашқы мерзімі болып 

табылады. 

Мемлекет өтемін төлеп уақытша ақы төлеп жер пайдалануға жер 

учаскелерін төлемнің соңғы мерзімінен кейін берген жағдайларда, жер 

учаскесі берілген айдан кейінгі айдың 20-күні бюджетке төлем төлеу мерзімі 
деп есептеледі. 

Өтемін төлеп уақытша жер пайдалану шартының мерзімі біткен немесе 

салық кезеңі басталғаннан кейін ол бұзылған жағдайда, қалған мерзім үшін 

бюджетке енгізілуге тиіс төлемақы сомасы, шарттың қолданылу мерзімі 
аяқталған күннен бастап он бес күннен кешіктірілмей төленеді. 

Төлемақы сомасы жер учаскелерінің орналасқан жері бойынша 

бюджетке енгізіледі. 
Артық төленген төлемақы сомасы осы төлемақы бойынша өсімпұлдар 

мен айыппұлдарды өтеу есебіне есепке жатқызу жүргізілгеннен кейін осы 

төлемақы бойынша алдағы төлемдердің есебіне жатқызылуға немесе салық 

төлеушінің өтініші бойынша оның банк шотына аударылады. 



Жер учаскелерін пайдалану төлемінің сомаларын есептеу мен төлеу 

үшін салық  кезеңі күнтізбелік жыл болып белгіленеді. 
Арнайы салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер 

учаскелері бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар 

үшін арнайы салық режимін қолданатын салық төлеушілерді қоспағанда, ақы 

төлеушілер, жер учаскелерінің орналасқан жері бойынша салық органдарына 

ағымдағы төлемдер ақысы сомасының есебі мен декларацияны табыс етеді. 
Төлеушілер ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабын есепті салық 

кезеңінің 15 ақпанынан кешіктірмей табыс етеді. 
Салық кезеңі басталғаннан кейін өтемін төлеп уақытша жер пайдалану 

туралы шарт жасасқан тұлғалар шарт жасалғаннан кейінгі айдың 15-інен 

кешіктірмей ағымдағы төлемдер сомасынын есеп-қисабын табыс етеді.  
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Жер учаскелерін пайдалану төлемақысы бойынша декларацияны 

төлемақы төлеушілер есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан 

кешіктірмей табыс етеді. 
Бірінші салық кезеңінде ағымдағы төлемдер сомасының есебімен бірге 

жер ресурстарын басқару жөніндегі аумақтық уəкілетті органмен жасалған 

өтемін төлеп уақытша жер пайдалану туралы шарттың нотариат арқылы 

куəландырылған көшірмесі табыс  етіледі. 
Одан кейінгі кезеңдерде шарттың нотариат куəландырған көшірмесі 

төлем сомалары немесе шарттың талаптары өзгерген кезде ғана табыс 

етіледі. 
Уақытша жер пайдалану туралы шарттың қолданылу мерзімі аяқталған 

немесе салық кезеңі басталғаннан кейін жер ресурстарын басқару жөніндегі 
аумақтық уəкілетті органмен оны бұзған кезде декларация шарттың 

қолданылу мерзімі аяқталған (бұзылған) күннен бастап он күннен 

кешіктірілмей табыс етіледі. 
 

Жер учаскелері жеке меншікке берілген кезде, мемлекет немесе 
мемлекеттік жер пайдаланушылар жалға берген кезде олар үшін 

төлемақының базалық  ставкаларын, сондай-ақ  жер учаскелерін 

жалдау құқығын  сату  төлем  ақысының мвлшерін  бекіту  туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 

2 қырқүйектегі  №890 ҚАУЛЫСЫ 

 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., №36, 360-құжат. 

Қазақстан Республикасының 2003  жылғы 20 маусымдағы Жер 

кодексіне сəйкес Қазақстан Решубликасының Үкіметі қаулы  етеді: 
1. Мыналар белгіленсін: 

1)   1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес жер учаскелері жеке меншікке 

берілген кезде олар үшін төлемақының базалық ставкалары; 

2)   Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес жер 

учаскесі бойынша есептелген жер салығының мөлшерінде мемлекет немесе 



мемлекеттік жер пайдаланушылар жер учаскелерін жалға берген кезде жер 

учаскелері үшін төлемақының базалық ставкасы. 
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Бұл ретте жер учаскесі үшін жыл сайынғы жалдау ақысының мөлшері 
жер учаскесін жалға берген кездегі ол үшін базалық ставканың мөлшерінің 

100-120% шегінде белгіленеді; 
3) жер учаскелерін жалдау құқығын сату төлемақысының мөлшері жер 

учаскесінің кадастрлық (бағалық) құнының пайызымен мынадай мерзімдер 

бойынша: 

 •   10 жылға дейін, оны қоса алғанда - жыл сайын 2%; 

•   11 жылдан 30 жылға дейін - 20%, 10 жылдан жоғары əр жыл сайын  

    1,5% қосылады; 

•   31 жылдан  49жылға  дейін-35%. 30 жылдан  жоғары  əр жыл сайын 

1% қосылады. 

2.  Жер учаскелері үшін төлемақы жəне жалдау құқығын сату 

төлемақысы базалық ставкаларының жоғарыда көрсетілген мөлшерін жер 

учаскелерін немесе жер пайдалану құқығын кепілге қойған кезде жерді 
бағалау үшін, сондай-ақ оларды шаруашылық серіктестердің жарғылық 

қорларына жарна ретінде не өндірістік кооперативтерге пай ретінде берген 

жағдайда, меншік иесін (жер пайдаланушыны) жер учаскесіне меншіктің 

жалпы үлесінен (жалпы жер пайдалану үлесінен) бөлу кезінде жер үлесінің 

құнын белгілеу үшін, жер учаскелерін немесе пайдалану құқығын 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің активтеріне енгізген кезде жəне жер 

учаскесінің немесе жер пайдалану құқығының  құны тараптардың 

келісімімен белгіленуі мүмкін болмаған өзге де жағдайда, олардың құнын 

бағалау үшін қолдану ұсынылсын. 

3.  Жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уəкілетті орган 

инфляцияның жалпы деңгейі туралы мемлекеттік статистика деректерінің 

жəне жер нарығының мониторингі нəтижелерінің негізінде қажеттілігіне 

қарай жер учаскелерінің жеке меншікке берген кезде олар үшін төлемақының 

базалық ставкаларын нақтылау туралы Қазақстан Республикасының 

Үкіметіне ұсыныстар енгізсін. 

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді жəне 

жариялануға тиіс. 

Жер учаскелерін жеке меншікке құрылыс салуға немесе оларга қызмет 

көрсетуге арналған жерлерді қоса алғанда, ғимараттар (құрылыстар, 

үймереттер) мен олардың кешендері салынған жерлерді берген кезде олар 

үшін төлемақының базалық ставкалары (14.1-кестеде көрсетілген). 
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14.1. Жер учаскелерінін базалық ставкалары 

 

Елді мекендер 1 ш.м  үшін  теңгемен  төлемакының 

базалык ставкасы 

Астана қаласы 1180 



Алматы қаласы 717 

Ақтау қаласы 145 

Ақтөбе қаласы 137 

Атырау қаласы 123 

Қарағанды қаласы 190 

Көкшетау қаласы 114 

Қостанай қаласы 123 

Қызылорда қаласы 129 

Павлодар қаласы 114 

Петропавл қаласы 114 

Талдықорған қаласы 137 

Тараз қаласы 181 

Орал қаласы 114 

Өскемен қаласы 145 

Шымкент қаласы 181 

                         Облыс  орталығы ставкаларының  пайызы 

Облыстық маңызы бар қалалар 85 

Аудандык маңызы бар қалалар 75 

 Кенттер Ауылдық елді мекендер 

Далалық орманды, далалык жəне 

құрғақ  далалық 

25 15 

жартылай шөлейт жəне шөлейт, тау 

бөктеріндегі - шөлейт - далалық 

18 10 

субтропикалык шөлейт жəне тау 

бөктеріндегі  шөлейт аймақтарда 

орналасқан кенттер жəне селолық 

елді мекендер 

30 18 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2003 жылғы 2 қыркүйектегі 
№890 Қаулысына 2-қосымша. 

2. Жер үсті  көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны  үшін 

төлемақы. 

Төлемақы  ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілейді. 
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Су жинаудың  нақты көлемі су ресурстарын басқару жөніңдегі 
уəкілетті орган белгілеген лимиттен асып кеткен жағдайда  жоғарыда 

белгіленген төлемақы ставкалары осындай асып кеткең бөлігінде үш есе 

ұлғайтылады. Су объектілерін тиісті рүқсатсыз  пайдаланған кезде 

белгіленген төлемақы ставкаларынан бес есе ұлғайтылған көлемінде 

төлемақы сомасын төлейді. 
Төлем сомасын су пайдаланудың  нақты көлемі мен белгіленген 

ставкаларды негізге ала отырып төлеуші дербес айқындайды. 



Төлеушілер (шаруа қожалықтарына жəне ауыл шаруашылық өнімін 

өндіруші заңды тұлғаларға арналған арнаулы салық режимдерінде 

бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын салық төлеушілерден басқа) 

нақты пайдаланылған су көлемі үшін ағымдағы төлем сомаларын есепті 
айдан кейінгі айдын 20-сынан кешіктірмей ай сайын бюджетке енгізуге 

міндетті. 
Төлем рұқсат құжаттарында аталған арнаулы  су пайдаланылатьш жер 

бойынша бюджетке төленеді. 
Артық төленген төлем сомасы осы төлем бойынша өсімпұлдар мен 

айыппұлдарды өтеу есебіне жатқызу жүргізілгеннен кейін осы төлем 

бойынша алдағы төлемдердің есебіне жатқызылуға немесе салық төлеушінің 

өтініші бойынша оның банк шотына аударылады. 

Шаруа қожалықтары жəне ауыл шаруашылық өнімін өндіруші заңды 

тұлғаларға арналған арнаулы салық режимінде бюджетпен есеп айырысуды 

жүзеге асыратын салық төлеушілер төлем сомаларын төлеуді мына тəртіппен 

жүргізеді: 
1) ағымдағы салық кезеңінің 1 қаңтарынан 1 қазанына дейінгі кезеңге 

есептелген ағымдағы төлемдер сомасы ағымдағы салық кезеңінің 20 

қазанынан кешіктірілмейтін мерзімде төленеді; 
2)  1 қазаннан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге есептелген сома есепті 

кезеңнен кейінгі салық кезеңінің 20 наурызынан кешіктірілмейтін мерзімде 

төленеді. 
Өнеркəсіп орындары өндірістік қажеттер үшін су шаруашылығы 

жүйелерінен алатын суға, ол тікелей су шаруашылығы жүйелерінен, басқа 

өнеркəсіп орындарынан немесе тұрғын үй пайдалану жəне коммуналдық 

қызмет көрсету ұйымдарынан келетініне қарамастан, төлемақы төлейді. 
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Тұрғын үй пайдалану жəне коммуналдық қызмет көрсету ұйымдары 

өнеркəсіп орындарына берілетін судың көлемін шегере отырып, жер үсті 
көздерінен алынатын су үшін бюджетке төлемақы төлейді. 

Жеке жəне заңды тұлғалар суды қысыммен ағызатын жəне суды 

реттейтін құрылыстары бар су көздерінде жүк тасымалы үшін төлемақы 

төлейді. 
Жылу энергетикасы кəсіпорындары тұрғын үй пайдалану жəне 

коммуналдық қажеттер үшін жылу энергиясын өндіруге жұмсалатын су үшін 

төлемақы мөлшерін  тұрғын үй-пайдалану жəне коммуналдық қызмет 

көрсету ұйымдары үшін көзделген ставкалар бойынша белгілейді. 
Агрегаттарды суыту (суды қайталап тұтыну) үшін технологиялық 

қажеттерге суды жинау лимиті шегінде су алатын жылу энергетикасы 

кəсіпорындары төлемақы мөлшерін тұрғын үй пайдалану жəне коммуналдық 

қызмет көрсету ұйымдары үшін көзделген ставкалар бойынша белгілейді. 
Суды қайтарусыз тұтыну  төлемақысының  мөлшері өнеркəсіп орындары 

үшін белгіленген ставкалар бойышпа айқындалады. 



Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін бюджетке 

төлемді есептеу жəне енгізу үшін салық  кезеңі — күнтізбелік жыл болып 

белгіленеді. 
Төлемақы төлеушілер арнаулы су пайдалану орны бойынша салык 

органдарына ағымдағы ақы төлемдері сомасының есеп-қисабы мен 

декларацияны табыс етеді. 
Төлемақы төлеушілер ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабын, 

шаруа қожалыктарына жəне ауыл шаруашылық өнімін өндіруші занды 

тұлғаларға арналған арнаулы салық режимдерін  қолданатын салық 

төлеушілерді қоспағанда, тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-

інен кешіктірмей табыс етеді. 
Төлеушілер су үшін төлемақы жөніндегі декларацияны, шаруа 

қожалықтарына жəне ауыл шаруашылық өнімін өндіруші заңды тұлғаларға 

арналған арнаулы салық режимдерін қолданатын салық төлеушілерді 
қоспағанда, есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан 

кешіктірмей  табыс етеді. 
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Шаруа қожалыктарына жəне ауыл шаруашылық  өнімін өндіруші заңды  

тұлғаларға арналған арнаулы салық режимдерін  қолданатын салық 

төлеушілер төлемақы сомалары бойынша декларацияны есепті салык 

кезеңінен кейінгі жылдың 15 наурызынан кешіктірмей табыс етеді. 
Ағымдағы төлемдер сомасының  есебі мен төлемақы сомалары 

жөніндегі декларация салық органына табыс етілгенге дейін су ресурстарын 

басқару  жөніндегі  аумақтық  уəкілетті органда  куəландырылады. 

 

Оңтүстік Қазақстан облысындағы  жер үсті  көздеріндегі 
су ресурстаарын пайдаланғаны үшін төлемақы  ставкаларын 

бекіту туралы Оңтүстік Қазақстан облыстық  мəслихатының 

2005 жылғы  29 наурыздағы  №14/140 -111 шешімі 
Оңтүстік Қазақстан облысының Əділет департаментінде 

2005 жылғы 25 сəуірде  № 1909 тіркелді 
 

14.2. Жер үсті су көздерінің су ресурстарын пайдалану үшін 

төлемақы ставкалары 

 

№         Арнайы су пайдалану түрлері Төлемақы ставкасы 

1 

 

Тұрғын  үй  пайдалану жəне 

коммуналдық қызмет, тиын/ текше 

3,88  

2 Жылу энергетикасын қоса алғанда, 

өнеркəсіп, тиын/текше 

10,93 

3 Ауыл шарүашылығы, тиын/текше 1,75 

4 Су көздерінен су алуды жүзеге асыра-

тын тоған шаруашылықтары,тиын/т. 

3,02 

5 Су көздерінен балық аулайтын балық 

шаруашылығы, татынүшылар, 

теңге/тонна 

77,24 

6 

 

Гидроэнергетика, тиын/кВт. сағ.  1,15 

7 Сү көлігі, тиын/т.км. 0,43 

 

3. Қоршаған  ортаны  ластағаны  үшін  төлемақы. 

Төлемақы  ставкаларын  қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

уəкілетті орган жасаған есептер негізінде жергілікті өкілді органдар жыл 

сайын белгілеп отырады. 

Қоршаған ортаны белгіленген лимиттерден тыс  ластағаны үшін 

қоршаған  ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органның  келісімімен 

жергілікгі өкілді органдар бекіткен төлемақы ставкалары он есе 

ұлғайтылады. 
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Төлемақы  сомасын салық төлеушілер қоршаған орта ластануының 

жəне белгіленген ставкалардың нақты көлемін негізге ала отырып дербес 

есептейді. 
Қоршаған ортаны корғау саласындағы аумақтық уəкілетті органдарға 

шағын көлемді төлемдер төлейтін ұйымдар үшін (жылдық жиынтық көлемде 

100 есептік көрсеткішке дейінгі) төлемақыларды қоршаған ортаны ластауға 

лимитті сатып алу нысанында жеткізуіне рұқсат етіледі. Лимитті сатып алу 

рұқсат ресімделген жағдайда есепті жыл үшін алдын ала толық төлеу арқылы 

жүргізіледі. 
Уəкілетті орган оларды мемлекеттік тіркеуден өткізген жер бойынша 

бюджетке төлемақы енгізілетін ластанудың жылжымалы көздерін 

қоспағанда, бюджетке төлемақы енгізу қоршаған ортаны ластау көзінің 

(объектісінің) рұқсат құжатта аталған орналасқан жері бойынша жүргізіледі. 
Төлеушілер қоршаған орта ластануының нақты көлемі үшін төленетін 

төлемақының ағымдағы сомаларын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-сынан 

кешіктірмей төлейді. 
Шаруа қожалықтарына жəне ауыл шаруашылық өнімін өндіруші заңды 

тұлғаларға арналған арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші-
лердің төлемақы сомаларын төлеуі мынадай тəртіппен жүргізіледі: 

1)   ағымдағы салық кезеңінің 1 қаңтарынан 1 қазанына дейінгі кезең 

үшін есептелген ағымдағы төлем сомасы ағымдағы салық кезеңінің 20 

қазанынан кешіктірілмейтін мерзімде төленеді; 
2)   1 қазаннан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін есептелген сомалар 

есепті кезеңнен кейінгі салық кезеңінің 20 наурызынан кешіктірілмейтін 

мерзімде төленеді. 
Артық төленген төлемақы сомасы, осы төлем бойьшша өсімпұлдар мен 

айыппұлдарды өтеу есебіне есепке жатқызу жүргізілгеннен кейін, осы төлем 

бойынша алдағы төлемдер есебіне есепке жатқызылуға немесе салық 

төлеушінің өтініші бойынша оның банк шотына аударылады. 

Қоршаған ортаны ластанғаны үшін төлемақыны бюджетке есептеу мен 

енгізу үшін салық  кезеңі — күнтізбелік жыл болып табылады. 
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Төлемақы төлеушілер ластау объектісінің орналасқан жері бойынша 

салық органдарына ағымдағы төленген төлемдер сомасының есеп-қисабы 

мен декларацияны табыс етеді 
Ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабы төлем төлеушілер, шаруа 

қожалықтарына жəне ауыл шаруашылық өнімдерін  өндіруші  заңды 

тұлғаларға арналған арнаулы салық режимдерін  қолданатын салық 

төлеушілерді қоспағанда, тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-

нен кешіктірмей табыс етеді. 
Төлеушілер қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы жөніндегі 

декларацияны, шаруа қожалықтарына жəне ауыл шаруашылық өнімдерін 

өндіруші занды тұлғаларға арналған арнаулы салық режимдерін қолданатын 

салық төлеушілерді қоспағанда, есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 

наурызынан кешіктірмей табыс етеді. Шаруа  қожалықтарына жəне  ауыл 



шаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлғаларға арналған арнаулы салық 

режимдерін қолданатын салық төлеушілер төлемақы сомалары жөніндегі де-

кларацияны есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 15 наурызынан 

кешіктірмей табыс етеді. 
Ағымдағы төлемдер сомаларының есеп-қисабы мен төлемақы 

сомалары жөніндегі декларация салық органына табыс етілгенге дейін 

қоршаған ортаны  қорғау жөніндегі  аумақтық  уəкілетті  органда 

куəландырылады. 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша қоршаған ортаны 

ластағаны  ушін 2006 жылға  төленетін төлемнің ставкаларын 

белгілеу туралы Оңтустік Қазақстан облыстың мəслихатының 

2005 жылғы 6 желтоқсандағы №213-111 шешімі Оңтүстік 

Қазақстан облысының Əділет департаментінде 
2005 жылғы 20 желтоқсанда №1923 тіркелді 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы  бойынша қоршаған  ортаны  ласта-

ғаны үшін төленетін  төлемнің  2006 жылға  арналған  ставкалары: 

•   тұрақты  көздерден бір шартты тонна ластайтын заттарды  ауаға 

     шығарғаны үшін - 410 теңге. 

•   жылжымалы көздерден қолданғанда бір тонна ауаға шығарылатын  

    ластауыш заттарға төлемақы ставкалары 14.4-кестеде көрсетілген: 
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•   табиғи объектілерге бір шартты тонна ластайтын заттарды ағынды  

     сумен төккені үшін — 8037 теңге; 

•   арнайы бөлінген аумақтарда, полигондарда, жинағыштарда жəне  

    рұқсат етілген қоқыс  тастайтын жерлерде қалдықтарды улылық  

    класына қарай орналастырғаны үшін (бір тоннасына) төлемақы  

    ставкалары 14.5-кестеде көрсетілген: 

•   Таукен өңдеу өнеркəсібіндегі ірітонналық молайған қалдықтардың 1  

    тоннасы үшін- 6,68 теңге; 

•   радиоактивті қалдықтарды орналастыру үшін токсикологиялық  

    класстар бойынша төлемақы ставкалары 14.6-кестеде көрсетілген: 
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14.4. Жылжымалы көздерден колданғанда бір тонна ауаға 

шығарылатын  ластауыш заттарға  төлемақы  ставкалары 

 

сығылған газды_ - 348 теңге 

этилденбеген бензинді - 574 теңге_ 

этилденген бензинді - 706 теңге 

дизельді жанармайды - 908 теңге 

 

 

 

 



14.5. Арнайы бөлінген аумақтарда, полигондарда, жинағыштарда 

жəне  рұқсат етілген қоқыс тастайтын жерлерде қалдықтарды 

улылық класына  қарай орналастырғаны үшін төлемакы 

ставкалары (бір тоннасына) 
 

     Қалдықтардың улылық класы Төлем ставкасы теңге_ 

І 4314 

ІІ 2157 

ІІІ 539 

ІҮ 270 

Ү 135 

 

14.6. Радиоактивті  қалдықтарды орналастыру үшін   

токсикологиялық класстар бойынша төлемақы ставкалары 

 

   Радиоактивті  қалдықтар Токсикалогиялық 

           класс 

Төлемақы ставкасы 

теңге/ микрокюри 

Жоғары  радиоактивті                 І 4314 

Орташа  радиоактивті ІІ 2157 

Əлсіз  радиоактивті  сүйық 

жəне  қатты 

ІІІ 539 

Кұрылыс  материалдары 

құрамындағы  радионуклид 

мөлшері табиғи  нормадан 

артқан жағдайда 

 

ІҮ 
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4. Жануарлар  дүниесін  пайдаланғаны  үшін  төлемақы. 

Төлемақы  ставкаларын  Қазақстан  Республикасының  Үкіметі 
белгілейді. Төлемақы сомасы ставкалар мен жануарлардың саны (су 

жануарларының жеке түрлері үшін салмағы) негізге алына отырып 

белгіленеді. Бюджетке төлемақы сомаларын төлеу банктер немесе банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдар арқылы 

аудару не жануарлар дүниесін басқару жөніндегі  уəкілетті органның 

аумақтық  бөлімшелерінде  ақшаны  қолма-қол  төлеу арқылы жүргізіледі. 
        Жануарлар  дүниесін басқару жөніндегі  уəкілетті органның  аумақтық 

бөлімшелері  төлемақы  сомасын  қабылдауды  қатаң  есеп  бланкілері 
негізінде қолма-қол ақшамен жүзеге асырады. 

        Қатаң есеп бланкілерінің нысанын жəне қолма-қол  ақшамен 

 енгізілген төлемақы сомаларын бюджетке енгізу тəртібін уəкілетті 
мемлекеттік органның келісімі бойьшша Қазақстан  Республикасының  

Қаржы  министрлігі белгілейді. 
Төлеушілер төлемақы сомасын белгіленген ставкалар бойынша дербес 

есептейді жəне жануарлар дүниесін басқару жөніндегі уəкілетті органның 

аумақтық бөлімшелерінен рұқсат алғанға дейін төлейді. Бюджетке төлемақы 



енгізу жануарлар дүниесін пайдалану орны бойынша жүргізіледі. 
Төлемақының  төленген сомалары қайтарылмайды. 

Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін  төлем  ставкаларын 

бекіту  туралы  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2002 жылғы  15 сəуір  №429 ҚАУЛЫСЫ 

 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., №11, 109-кұжат. 

"Жануарларды аулағаны үшін төлем ставкалары мынадай 

мөлшерлерде белгіленеді, бір дарағы үшін теңгемен: 

•   арқар - 900000; 

•   үстірт арқары - 500000; 

•   қарақұйрық - 3 8000". 
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14.7. Аңшылық объектілері болып табылатын жануарлар түрлерін 

пайдаланғаны үшін төлем  ставкалары 

 

 

 

 

Р/с 

 

 

 

 

    Жабайы жануарлардың түрлері 

            Төлем ставкалары,  

     бір  дарағы үшін, теңгемен 

  Кəсіпшілік  

      аулау 

     Əуесқойлық  

   жəне спорттық  

         аулау 

 1                              2               3                4 

1. Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды тұлғалары 

кəсіпшілік, əуесқойлық  жəне спорттық  аулаған кезде 
1. Сүт қоректілер 

1 Бұлан (аталығы)  18500 

2  Бұлан (ұрғашысы)   12500  

3 Бұлан (ұшары)  5000 

4 Марал (аталығы)  15000 

5 Марал (ұрғашысы)  7500 

6 Марал (ұшары)  3000 

7  Аскания бұғысы (аталығы)  10000  

8 Аскания бұғысы (ұрғашысы)  5500 

9 Аскания бұғысы (ұшары)  3000 

10 Елік (таралу аймағының солтүстік 

бөлігі, аталығы) 

  4000 

11 Елік (таралу аймағының солтүстік 

бөлігі, ұрғашысы, ұшары) 

 3000 

12 Елік (таралу аймағының оңтүстік 

бөлігі, аталығы) 

 2000 



13 Елік (таралу аймағынын оңтүстік 

бөлігі, ұрғашысы, ұшары) 

 1500 

14 Сібір тау ешкісі (аталығы)  4000 

15 Сібір тау ешкісі (ұрғашысы, ұшары)  3500 

16 Құдыр  1500 

17 Қабан (аталығы)  4000 

18 Қабан (ұрғашысы, ұшары)  3000 

19 Киік (аталығы) 1300 2700 

20 Киік (ұрғашысы, ұшары) 800 1800 

21 Қоңыр  аю (Тянь-Шань аюынан 

басқасы) 

 16000 

22 Құндыз, кəмшат (Орта азиялығынан 

басқасы) 

1000  

23 Бұлғын 1800  

24 Суырлар (Мензбир  суырынан 

басқасы) 

70  

25 Су тышқан 50  

26 Борсық, түлкі 100 200 

27 Қарсақ 50 100 

28 Американ су күзені 120 250      

29 Сілеусін (түркістандықтан басқасы  500 

30 Қояндар (кум қоян, ор қоян, ақ қоян 10 50 

31 Жанат тəрізді ит, жанат, кұну, 

сарғыш кузен, ақ қалақ, ақкіс. сары 

күзен, сасық кузен, тиін 

20  

32 Зорман 

 

15  

2. Құстар 

33 Маймақ қаз (қызыл жемсаулы, қара 

жемсаулы) 

15 30 

34 Саңырау  құр  150 

35 Құр  60 

36 Гималай  ұлары  200 

37 Қыргауыл 20 70 

38 Қаздар (сұр қаз, ақмандайлы қаз, 

қырманқаз) қарашақаз 

20 50 

39 Үйректер (отұйрек, сарыалаказ, 

барылдауық, ысылдақ шүрегей, 

 

 

 

 



қырылдақ шүрегей, боз үйрек, сары 

айдар үйрек, кылқұйрық, даурыкпа  

шүрегей, жалпақ тұмсық, қызылбас  

сүнгуір, көк сүнгуір, айдарлы 

сүңгуір, айдарсыз сүңгуір, ұшкыр 

үйрек, сусылдақ, айдарлы үйрек, 

қара тұрпан, кіші бейнарық, 

секпілтес бейнарық, бейнарық) 

 

 

 

10 

 

 

 

20 

40 Қасқалдақ 5 10 

41 Қызгыш 5 10 

42 Шілдер (аққұр, тундра аққұры, дала 

шілі,шіл, сақалды), кекілік, сұр құр 

5 10 

43 Кептерлер (дыркептер, түзкептер, 

көк кептер, құл кептер), түркептер-

лер (кəдімгі түркептер, үлкен 

түркептер) 

5 10 

44 Шалшықшылар (күжіркей, шаушал- 

шық, тауқұдірет, орман  маңкысы, 

ауылдык тау-құдіреті, тау маңқысы, 

маңқы, жылқышы, үлкен шалшық-

шы, қасқа шалшықшы, үлкен 

шыргалақ, кіші шыргалақ) 

 

 

5 

 

 

10 

45 Бөдене 3 8 

2. Қазақстан Республикасының аумағында шетелдіктер үшін 

                              əуеқойлық  жəне  спорттық  аулау  кезінде* 

                                                   1. Сүт  қоректілер  

1. Бұлан (аталығы)    66000 

2. Бұлан  (ұрғашысы)   45000 

3. Бұлан (ұшары)   31000 

4. Марал (аталығы)  198000 

5. Марал (ұрғашысы)  100000 

6. Марал (ұшары)  62000 

   

7 Аскания бұғысы (аталығы)  178000      

8 Аскания бұғысы 

(ұрғашысы) 

 85000   

9 Аскания бұғысы (ұшары)  46000       

10 Елік (аталығы)  50000         

11 Елік (ұрғашысы, ұшары)  25000 

12 Сібір тау ешкісі (аталығы)  116000 

13 Сібір  тау ешкісі  58000 



(ұрғашысы, ұшары) 

14 Құдыр  50000 

15 Қабан (аталығы)  40000 

16 Қабан (ұрғашысы, ұшары)  20000 

17 Киік (аталығы)  50000 

18 Киік (ұрғашысы, ұшары)  30000 

19 Қоңыр  аю (Тянь-Шань 

аюынан басқасы) 

 198000 

20 Қасқыр  15000 

21 Борсық, түлкі  7650 

22 Қарсақ  5000 

23 Сілеусін (түркістандықтан 

басқасы) 

 30000 

24 Қояндар (құм  қоян, ор 

қоян, ақ қоян) 

 350 

                                        2. Құстар 

25 Саңырау құр (көктемде)  23000 

26 Саңырау құр (күзде)  7000 

27 Құр (көктемде)  15000 

28 Құр (күзде)  3000 

29 Қаздар (сұр қаз, ақмандай-

лы қаз, қырманқаз), 

қарашақаз 

 1000 

30 Үйректер (отүйрек, сары-

алақаз, барылдауық, ысыл-

дақ шүрегей, қырылдақ 

шүрегей, боз үйрек, сары 

айдар үйрек, қылқұйрық, 

даурықпа шүрегей, жалпақ 

тұмсық, қызылбас сүңгуір, 

көк сүңгуір, айдарлы 

сүңгуір, айдарсыз  сүңгуір, 

ұшкыр үйрек,  сусылдақ, 

айдарлы үйрек, қара тұр-

пан, кіші бейнарық, секпіл-

тес бейнарық, бейнарық) 

  

 

 

 

 

 

350 

31 Қырғауыл  1000     

32 Гималай ұлары  7500    

33 Шілдер (аққұр, тундра ақ-

құры, дала шілі, шіл, сақал-

ды), кекілік, сұр  құр 

 350 

34 Бөдене  300     

 

* Қызмет көрсету ақысы есептелместен 
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14.8. Балык аулау объектілері  болып табылатын жануарлар турлерін 

пайдаланғаны үшін төлем  ставкалары 

 

Р/с  

Су  жануарлары 

Төлем ставкалары, 

бір килограмм 

үшін теңгемен 

 1 2 3 

 1. Кғсіпшілік  жəне  ғылыми  мақсаттарда 

1 Бекіре балықтары 75 

2 Майшабақтар (қарынсау, бражников, 

қаражон) 

30 

3 Құбылмалы бахтах 20 

4     Майқан                                                         20 

5 Ақсақа балыктар (көкшұбар, көк-

шарбы,пайда, шыр, мұқсын)                        

15 

6 Хариуе 20 

7 Қылыш балық 20 

8 Тікенді балык                                                25 

9 Буффало 20 

10 Ақ  амур                                                         13 

11 Ақмарка 10 

12 ПІармай 20 

13 Сазан, тұқы                                     15 

14 Көксерке 20 

15 Беріш 10 

16 Дөңманцай 12 

17 Қаракөз 5 

18 Шортан 8 

19 Тұрпа балык 8 

20 Майбалык 8 

21 Кызылкөз 8 

22 Көкбас 8 

23 Жыланбас балық 8 

24 Түйетабан 10 

25 Жайын 10                  

26 Нəлім 10 

27 Шабак 28 

28 

 

Табан (Балқаш жəне Алакөл таралымынан 

баскасы» 

4 

29 Итбалык 2250 (бір дарағы үшін) 
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                                                                                                     соңы 



1                      2             3                  

30 ¥зын саусақты шаян 

(Түркістандық түрінен 

басқасы) 

15            

                  ¥сақ  шағын  балықтар 

31 Балқаш жəне Алакөл табаны 2,5                 

32 Торта 6               

33 Оңғақ 10 

34 Аққайран 8             

35 Мөңке 8                 

36 Алабұга (Балқаш-Іле 

таралымынан басқасы) 

8 

37 Кəдімгі  жəне таластын тарақ 

балығы 

4                  

38 Қызылқанат 4 

39 Балпан балық 4 

40 Білеу балық 4                   

41 Айнакөз 4 

42 Көктұран 4 

2. Балықты алып қою жəне "ұстап алу-қоя 

беру" қағидаты негізінде спорттық -əуесқойлық, 

(рекреациялык) балық аулауды жүргізу кезінде 
1. Қазақстан Республикасының азаматтары 

үшін, баықты алып қоя отырып 

1 Қортпа 7500 бір дарағы 

үшін 

2 Бекіре балықтары 1875 бір дарағы 

үшін 

3 Ірі шағын балықтар 20 

4 Ақсақа жəне албырт балықтар 50 

5 Шортан, мөңке, ұсақ шағын 

балықтар 

10 

6 Шаян 10 бір дарағы 

үшін 

2. Шетелдік азаматтар үшін, балықты алып 

қоя отырып 

1 Ірі шағын балықтар 625 

2 Қортпа 61875 бір 

дарағы үшін 

3 Бекіре балықтары 15470 бір 

дарағы үшін 

4 Ақсақа жəне албырт балыктар 1125              

5 Шортан, мөңке, ұсақ шағын 375               



балықтар 

3. Шетелдік азаматтар үшін, "ұстап алу-қоя 

беру" қағидасы негізінде 
1 Ірі шағын балықтар 125 

2 Бекіре балықтары 5813 бір дарағы 

үшін 

3 Ақсақа жəне албырт балықтар 325              

4 Шортан, мөңке, ұсақ шағын 

балықтар 

80 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 

15 сəуірдегі № 429 ҚАУЛЫСЫ 

 

14.9. Өзге шаруашылық  мақсаттарда (аңшылық пен балык 

аулаудан басқа) пайдаланылатын жануарлар түрлерін 

пайдаланғаны үшін төлем ставкалары 

 

 

Р/с 

   

     Жануарлардың түрлері 
       Төлем    ставкалары,  теңгемен 

Əрбір дарағы 

       үшін 

Əрбір килограмы 

          үшін 

1                    2               3                4 

                                                        Сүт  көректілер 

1 Шұбар  немесе дала мысығы 30  

2 Қарақас 15  

Құстар 

1 Кішкене суқсыр 10  

2 Қара мойын сұксыр 10  

3 Кызыл мойын суқсыр 10  

4 Сұржак сұқсыр 10  

5 Үлкен сұқсыр 10  

6 Үлкен суқұзғын 10  

7 Үлкен  көлбұқа 10  

8 Бақылдақ  құтан 10  

9 Аққұтан 15  

10 Көкқұтан 10  

11 Қошқыл құтан 10  

12 Маусымқұс 5  

13 Қошқылқанат татрен 5  

14 Алтынжон  татрен 5  

15 Шүрілдек 5  

16 Шаушүрілдек 5  

17 Моңғол  шүрілдегі 5  

18 Сарысағақ  шүрілдек 5  



19 Шығыс  шүрілдегі 5  

20 Теніз шүрілдегі 5  

21 Алкалы татрең 5  

22 Тасшырған 5  

23 Сутартар 5  

24 Тартар 5  
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                                                               жалғасы 

1 2 3 4     

25 Кішкене тартар 5  

26 Титтей тартар 5  

27 Қызылқасқа сутартар 5  

28 Дала қарақасы 5  

29 Қарала балшықшы 5  

30 Бұлынғыр 5  

31 Фифи 5                   

32 Үлкен балшықшы 5  

33 Шөпілдек 5  

34 Тəкілдек балшықшы 5  

35 Бұлақшы 5  

36 Мамырқұс 5  

37 Қайқытұмсық 

балшықшы 

5  

38 Ақж ал қалтқы 5  

39 Ақтамақ калтқы 5  

40 Кұмғакша 5  

41 Қызылмойын 

құмдауық 

5  

42 Ұзынсаусақ құмдауық 5  

43 Ақкұйрық құмдауық 5  

44 Қызылбауыр 

құмдауық 

5  

45 Қаратөс құмдауық 5  

46 Сүйірқұйрық 

кұмдауық 

5  

47 Құмкұс 5  

48 Тұнбашы 5  

49 Қарақас 5  

50 Сақиналы түркептер 5  

51 Сарыжағал қараторғай 5  

52 Қаршыға 100  

53 Қырғи 50  

54 Маубас жапалақ 50  



55 Байғыз 50  

56 Жүнбалақ байғыз 50  

57 Қулақты жапалақ 50  

58 Саз жапалағы 50  

59 Сарытұмсық шауқарға 5  

60 Қараторғай 5  

61 Пайыз торғай 5  

62 Қызылтелпекті құнақ 5  

63 Жамансары 5  

64 Көкқарға 5  

65 Бозторғай (айдарлы, 

тенбілтес,ұзынтұмсық, 

сұр, сор, дала, қара-

алқалы, ақканат, кара, 

құлақты,орман, 

бозторғай, кіші)  

 

 

5 

 

66 Қызылтұмсық 

шауқарға 

5  

67 Алабажақ сайрауық 5  

 Бауырымен  жорғалаушылар 

1 Орта Азия тасбақасы 20  

2 Саз тасбақасы 20  

3 Ешкіемер 10  

4 Бат-бат кесіртке 10  

5 Жұмырбас құм 

кесіртке 

10  

6 Сығыркөз 10  

7 Бозша жылан 50  

8 Өрнекті қарашұбар 

жылан 

40  

9 Шығыс  құм жыланы 40  

10 Құм жылан 40  

11 Көлбақа 5  

                    Су  омыртқасыз  жануарлары 

1      Салин артемиясы (цисталары) 50 

2 Гаммарус  10 

3 Сүліктер  30 

4 Шашақ мұрт шаяндар  10 

5 Баска су омыртқасыз-

дары мен цисталары 

 2 

 

 

 



5. Орманды пайдаланғаны  үшін  төлемақы. 

Төлемақы  ставкаларын, тамырымен жіберілетін ағаш төлемақысы 

жөніндегі базалық ставкаларды қоспағанда, орман шаруашылығын басқару 

жөніндегі уəкілетті  орган жасаған есеп-қисаптар негізінде жергілікті өкілді 
органдар белгілейді. 

Тамырымен жіберілетін ағаш төлемақысы жөніндегі базалық 

ставкаларды Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. Бұл орайда 

жергілікті өкілді органдардың ставкалар мөлшерін екі есеге дейін  арттыруға 

кұқығы болады. 
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Төлемақыны есептеу тəртібін жəне бюджетке енгізу мерзімдерін 

Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе орман шаруашылығы 

саласындағы уəкілетті органның Қазақстан Реепубликасының зандарына 

сəйкес өз құзіреті шегінде ормандардың  құрауы немесе құрып кетуі қатері 
төнген кезде орман ресурстарын пайдалануға тыйьш салу туралы шешім 

қабылдауын қоспағанда, төленген соманы қайтару жургізілмейді. Бұл ретте 

төлеуші орман шаруашылығы саласындағы уəкілетті орган берген ағаш 

кесуге рұқсат билетін, орман пайдалануға орман билетін пайдаланбағанын 

растайтын құжатты бергеннен кейін қайтару жүргізіледі. 
 

Өсіп тұрған сүрек үшін төлемнің базалық ставкаларын, 

Орманды пайдаланғаны үшін төлемді есептеу жəне бюджетке 
енгізу ережесін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы 

Қазақстан  Республикасы Үкіметінің ҚАУЛЫСЫ 

2002 жылғы  15 сəуір №431 

 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., №11,110-құжат.  

       

14.10. Өсіп тұрған  сүрек үшін төлемнің базалық ставкалары, 

тығыз орналасқан 1 текше метр үшін төлем ставкаларының мөлшері 
(теңге) 
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Ставкаларға мынадай көтеріңкі жəне азайту коэффициенттері 
қолданылады: 

1) кеспеағаштардың жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдардан 

қашықтығына қарай: 

•   10 шақырымға дейін                             1,30; 

•   10,1-25 шақырымға  дейін                    1,20; 

•   25,1- 40  шақырымға дейін                   1,00; 

•   40,1-60  шақырымға дейін                    0,75; 

•   60,1 - 80 шақырымға дейін                   0,55; 

•   80,1 - 100 шақырымға дейін                 0,40; 

•   100 шақырымнан астам                        0,30.  

Кеспеағаштың жалпыға ортақ пайдаланатын  жолдардан қашықтығы 

кеспеағаш орталығынан жолға дейінгі ең қысқа қашықтық бойынша 

картографиялық материалдар бойынша анықталады жəне жергілікті жердің 

бедеріне қарай мынадай коэффициенттер бойынша түзетіледі: 
•   жазық бедер                                           1,1; 

•   жоталы бедер немесе батпақты  жер   1,25; 

•   таулы бедер                                            1,5; 
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2) жаппай емес басты мақсатта пайдалануға кесуді жүргізгең кезде - 0,8 

коэффициент; 

3) сүректі тау жоталарындагы 20 градустан жоғары  ылдидан босату 

кезінде - 0,7 коэффициент; 

4) осында 1)-3) тармақшаларында көзделген коэффициенттер алдыңғы 

коэффициентті қолданғаннан кейін алынған ставкадан əрқайсысы есептеп 

шығарылады; 

Өсіп тұрған сүректі босату кезінде  қалған кесінділерді қайта өңдеу 

үшін немесе отынға пайдалану үшін  ұшар басынан 40 пайыз мөлшерінде, ал 



қалған бұтақшалар үшін тиісті ағаш тұқымының отындық сүрегі ставкасынан 

20 пайыз мөлшерінде жойылу төлемі алынады. 

 

Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік орман қоры 

учаскелеріндегі орман пайдаланудың төлемақы ставкаларын 

бекіту туралы Оңтүстік Қазақстан облыстық мəслихатының 

2005 жылғы 23 маусымдағы №16/161-111 шешімі 
Оңтүстік Қазақстан облысының Əділет департаментінде 

2005 жылғы 20 шілдеде №1915 тіркелді.Оңтүстік Қазақстан 

облысының мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман пайдалану 
ТӨЛЕМАҚЫСЫНЫҢ  СТАВКАЛАРЫ 

 

Жанама орман пайдалану: дəрілік өсімдіктер мен техникалык 

шикізатты, жабайы жемістерді, жаңғақтарды, саңырауқүлақтарды, 

жидектерді жəне басқа да орманның тағамдық өнімдерін дайындау мен 

жинау. 

 

14.11. Дəрілік өсімдіктер мен техникалық шикізатты, жабайы 

жемістерді, жанғактарды, саңырауқұлактарды, жидектерді жəне басқа 

да орманнын тағамдык  өнімдерін  дайындау мен жинау 

 
№ Өсімдіктердің  аттары 

(кұрғақ күйінде) 

Өлшем  

бірлігі 
 

Шикізаттың түрі Төлемақы  

  мөлшері  
   (теңге) 

1 2 3 

 

4  5          

1 өрік, алша, шие кг Жемістері     2-00        

2 Итсигек кг Жоғары өркендер    01-00         

3 Долана кг Жемістері      2-00 

4 Бөріқарақат кг Жемістері      6-00      

5 Ақмия кг Шөп 1-00 

     

6 Сарылапыз кг          Тамыр жуашығы 5-00 

7 Құм салаубасы кг       Гүлшоғы 24-00 

8 Щүйіншөп кг Шөп 5-00 

9 Жантақ кг Шөп 5-00 

10 Казтамақ кг Шөп 2-00 

11 Адыраспан кг Шөп 3-00 

12 Жерқонақ кг Шөп 5-00 

13 Саңырауқұлақтар кг Жеміс сабағы 20-00 

14 Биік андыз кг Тамыр, 6-00 



тамырсабак 

15 Киікшөп кг Шөп 5-00 

16 Тегеүрінгүл кг Жапырақтар 3-00 

17 Қаражеміс кг Жемістері 3-00 

18 Шайқурай кг Жоғарғы өркен 5-00 

19 Кос үйлі қалақай кг Жапырақтар 4-00 

20 Шашакты бозтікен кг Тамыр, 

тамырсабақ 

10-00 

21 Өгей шөп кг Жапырақтар 6-00 

 

22  

Таңқұрай, 

Қарабүлдірген 

кг  

 

Жемістері  
 

1-00  

23  Жалбыз кг Жапырақтар 5-00 

24  Кəдімгі арша  кг  Жемістері  3-00  

25 Шырғанақ кг Жапырақтар 2-00 

26 Дəрілік бақбак кг Тамырлар 6-00 

27 Түймешетен кг Гүлшоғы 8-00 

28 Шұғылық кг Шөп, тамырлары 6-00 

29 Үлкен бақа жапырақ кг Жапырактар 4-00 

30 Ашы жусан, дермене кг Шөп 3-00 

31 Сасык шөп           кг Шөп, тамырлары 4-00  

32  Сүйекті аққурай  кг  Жемістері 2-00 

33 Алтын тамыр кг Тамыр, 

тамырсабак 

9-00 

34 Дəрілік түймедағы кг Гүлшоғы 14-00 

35 Қызыл  мия     кг Тамыр, 

тамырсабақ 

6-00  

36 Қара қарақат  кг  Жемістері 3-00 

37 Мыңжапырақ кг Шөп, гүлшоғы 6-00 

38 Зере кг Жемістері 2-00 

39 Дала қырықбуыны кг Шөп 4-00 

40 Жатаған жебір кг Шөп 4-00 

502 

соңы 

1 2 3 4 5 

41 Итшоған кг Шөп, 

жшырағы 

7-00 

42 Итмұрын кг Жемістері 6-00 

43 Тұт ағашы кг Жемістері 1-00 

44 Атқұлақ кг Жапырағы 3-00 

45 Пісте кг Жемістері 48-00 

46 Шашыратқы кг Тамырлар 6-00       

47 Цистанке кг Тамыр, 10-00 



тамырсабақ 

48 Теміртікен кг Шөп 6-00 

49 Сиверс 

алмасы 

кг Жемістері 1-00 

50 Тау қылша кг Жоғары 

өркендер 

2-00 

 

14.12. Ара ұялары мен омартаны орналастыру 

 

Орман қоры 

учаскелерінің 

санаты 

Өлшем бірлігі Бір бірліктің 

құны (теңге) 

Таулы жерлер 1 бал ара 

ұясынан 

40-00 

Тоғайлы ормандар 1 бал ара 

ұясынан 

30-00 

 

          14.13. Шөп шабу мен мал жаю 

 

Орман қоры учаскелерінің  санаты Өлшем бірлігі Бір бірліктің  

құны (теңге) 

Шөп шабу   

өнімділігі 5 цн/га дейін га 60-00 

өнімділігі 5,1- ден 8 цн/га дейін га 80-00 

өнімділігі 8,1 цн/га жəне одан 

жоғары 

га 110-00 

                                                Мал   жаю 

Таулы аймақта га 60-00 

Тоғайлы ормандарда га 50-00 

Шөлді аймақта га 20-00 

Сирек орманды, алаңқай жəне өзге 

де ормансыз жерлер 

га 50-00 

 

Шабындық учаскелерінің өнімдерді тұтыну пункттерінен 

қашықтығына байланысты белгіленген төлемақыға төмендегі ко-

эффициенттер қолданылады: 

•   10 км дейін-1,5; 

•   10,1 км —25 км дейін-1,2; 
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•   25,1 км-40 км дейін-1,0; 

•   40,1 км- 60 км дейін - 0,8; 

•   60,1 км- 80 км дейін - 0,6; 

•   80 км. көп - 0,3 

 



6. Ерекше  қорғалатын  табиги  аумақтарды  пайдаланғаны 

үшін төлемақы. 

Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

пайдаланғаны үшін төлемақы ставкаларын Қазақстан Республикасының 

Үкіметі белгілейді. 
Жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

пайдаланғаны үшін төлемақы ставкаларын жергілікті атқарушы органдардың 

ұсынуы бойынша жергілікті өкілді органдар белгілейді. 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың орналасқан жері бойынша 

бюджетке төлемақы сомаларын төлеу банктер немесе банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын  мекемелер арқылы 

аудару не ерекше қорғалатьш табиғи аумақтар əкімшіліктері белгілеген 

бақылау өткізу пункттерінде не өзге де арнайы жабдықталған орындарда 

қатаң есептілік бланкілері негізінде ақшаны қолма-қол төлеу арқылы 

жүргізіледі. 
Қатаң есептілік бланкілерінің нысанын жəне қолма-қол ақшамен 

енгізілген төлемақы сомаларының бюджетке енгізілу тəртібін уəкілетті 
мемлекеттік органның келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі белгілейді. 
Қолдарында төлем төлегенін растайтын құжаттар болған кезде ғана 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды төлемақы төлеушілердің 

пайдалануына жол беріледі. Төленген төлемақы сомалары қайтарылмайды. 

 

Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем ставкаларын бекіту  туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 

2003 жылғы 24 ақпан №196 

 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003  ж., №9, 99-құжат. 
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14.14. Рсспубликалық  манызы бар ерекше корғалатын табиғи   

          аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем ставкалары 

 

Р/с Жергілікті маңызы бар ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтарды жеке 

жəне занды тұлғалардың пайдалану 

түрлері 

Өлшем  

бірлігі 
Айлық есептік  

көрсеткіштеріндегі  
төлем ставкалары 

1 Ғылыми мақсаттарда (ғылыми 

зерттеулерді жүргізу) 5-тармақта 

көрсетілген тұлғаларды коспағанда 

адам-күн 0,1 



2 Мəдени-ағарту  жəне  оқу  максатта-

рында 5-тармақта  көрсетілген  

тұлғаларды   қоспағанда  

1) жансыз табиғаттың, өсімдіктердің 

жəне жануарлардың объектілерін 

тарихи-мəдени мұра объектілерін 

көрсету  

2) оқушылар мен студенттердің оқу экс-

курсиялары мен сабақтарын, өндірістік 

практикасын жүргізу  

3) қорық   ісі,   қоршаған   ортаны   

корғау мен табиғатты ұғымды 

пайдалану саласындағы ғылыми 

кадрларды даярлау, мамандарды қайта 

даярлау жəне олардың  біліктілігін 

арттыру 

 

 

 

адам-күн 

 

 

 

адам-күн 

 

 

адам-күн 

 

 

 

0,1  

 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

3 Туристік жəне рекреациялық 

мақсаттарда, ғ-тармақта  көрсетілген  

тұлгаларды   көрсетпегенде 

адам-күн 0,2 

4 Шектеулі шаруашылық максаттарда, ғ-

тармақта көрсетілген тұлғаларды 

қоспағанда 

адам-күн 0,1 

5 Ерекше   қорғалатын   табиғи   

аумақтарды осы төлем ставкаларының 

1, 2, 3, 4-тармақтарында көрсетілген 

мақсаттарда "Ерекше корғалатын 

табиғи аумактар туралы" Қазақстан    

Республикасының    Заңының  19-

бабымен белгіленген, мемлекеттік меке-

ме нысанындағы заңды тұлғалардың 

пайдалануы 

 0,0 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша жергілікті маңызы бар 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем 

ставкаларын белгілеу туралы Оңтүстік Қазақстан облыстық 

мəслихатының 2003 жылғы 29 маусымдағы №7/73-111 шешімі 
Оңтүстік Қазақстан облысының Əділет департпаментінде 

2004 жылғы  23 шілдеде №1446 тіркелді 
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14.15. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша жергілікті маңызы 

бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны 

үшін төлем ставкалары 
 

 

 

Р/с Жергілікті маңызы бар ерекше 

қорғалатын табиғи аумактарды 

жеке жəне занды  тұлғалардың  

пайдалану түрлері 

 

Өлшем 

бірлігі 

        Айлық есеп 

айырысу көрсеткіш-  

     теріндегі төлем  

         ставкалары 

1 Ғылыми мақсаттарда (ғылыми 

зертгеулерді   жүргізу) 5-тар-

мақта көрсетілген тұлғаларды  

қоспаганда 

 

адам-күн 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Мəдени-ағарту жəне  оқу  мақ-

саттарында ғ-тармақта  көрсе-

тіліен тұлғаларды қоспағанда  

1)  жансыз табиғаттың,  өсім-

діктердің  жəне  жануарлардың   

объектілерін   тарихи-мəдени 

мұра объектілерін  көрсету 

2) оқушылар  мен   студенттер-

дің  оқу   экскурсиялары мен 

сабақтарын, өндірістік 

практикасын  жүргізу 

3)   қорық ісі, қоршаған ортаны 

қорғау мен   табиғатты ұтымды 

пайдалану  саласындағы ғылы-

ми кадрларды даярлау, маман-

дарды қайта  даярлау жəне 

олардың біліктілігін арттыру 

 

 

 

адам-күн  

 

 

 

адам-кұн  

 

 

 

адам-күн 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

3 Туристік  жəне  рекреациялық 

мақсаттарда,ғ-тармақта көрсеті- 
лген тұлғаларды көрсетпегенде 

адам-күн 0,2 

4 Шектеулі шаруашылық мақсат-

тарда, ғ- тармақта  көрсетілген   

тұлғаларды  қоспаганда 

адам-күн  

0,1 

5 Ерекше қорғалатын  табиғи ау-

мақтарды осы төлем ставкала-

рының 1,2,3,4- тармақтарында 

көрсетілген мақсаттарда "Ерек-

ше қорғалатын  табиғи аумақтар 

туралы" Қазақстан Республика-

сының Заңының 19-бабымен 

белгіленген, мемлекеттік  меке-

  

 

 

 

0,0 



ме нысанындағы заңды  тұлға-

лардың  пайдалануы 

 

7. Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы.  

Жылдың  төлемақы  ставкаларын Қазақстан Республикасының 

Үкіметі белгілейді. 
Төлемақыны есептпеуді байланыс саласындағы уəкілетті орган рұқсат 

кұжаттарында көрсетілген техникалық параметрлерге сəйкес, радио 

байланысының түрі мен радиожиілік спектрін  пайдалану аумағына қарай, 

жылдық ставкалар негізінде жүргізеді. 
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Есепті салық кезеңіндегі радиожиілік спектрін  пайдалану кезеңі бір 

жылдан кем болған жағдайда төлемақы сомасы жыл бойына есептелген 

төлем сомасын он екіге бөліп, оны радиожиілік спектрі пайдаланылған 

айлардың саньша  көбейту арқылы анықталады. 

Байланыс саласындағы уəкілетті органдар төлемақының жылдық 

сомасын көрсетіп хабарлама жазады жəне оны төлеушілерге ағымдағы есепті 
кезеңнің 20 ақпанынан кешіктірілмейтін мерзімде жібереді. 

Радиожиілік спектрін пайдалану құқығын куəландыратын рұқсат 

құжатын ағымдағы есепті кезеңнің 20 ақпанынан кейін алған жағдайда, 

байланыс саласындағы уəкілетті орган салық төлеушіге төлемақы сомасын 

көрсете отырып, салық төлеуші радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат 

алған айдан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей хабарлама жібереді. 
Жылдық төлемақы сомасы салық төлеушінің тіркеу есебінде тұрған 

жері бойынша бюджетке ағымдағы жылдың мынадай мерзімдерінен 

кешіктірмей тең үлеспен төленеді: 
•   20 наурызда; 

•   20 маусымда; 

•   20 қыркүйекге; 

•   20 желтоқсанда. 

Радиожиілік спектрін пайдалану құқығын куəландыратын рұқсат 

құжатын ағымдағы есепті кезеңнің 20 ақпаньшан кейін алған жағдайда, 

рұқсат құжатын алған күннен кейінгі кезекті мерзім алғашқы төлеу мерзімі 
болып табылады. 

Артық төленген төлемақы сомасы осы төлемақы бойынша өсімпұлдар 

мен айыппұлдарды ақы есебіне есепке жатқызу жүргізілгеннен кейін осы 

төлемақы бойынша алдағы төлемдегі есебіне есепке жатқызылуға немесе 

салық төлеушінің өтініші бойынша оның банк шотына аударылады. 

Төлемақы бойынша салық  кезеңі — күнтізбелік жыл болып 

белгіленеді. 
Салық төлеушілер жыл сайын салық төлеушінің тіркеу есебінде тұрған 

жері бойынша салық органдарына ағымдағы төлемдер сомасының есебі мен 

радиожиілік спектрін пайдалану төлемақысы бойынша декларация табыс 

етеді. 
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Ағымдағы төлемдер сомасының  есеп-қисабы есепті салық  кезеңінің 

15 наурызынан кешіктірілмейтін  мерзімде табыс етіледі. 
Радиожиілік спектрін пайдалану құқығын ағымдағы есепті кезеңнің 20 

ақпанынан кейін алған жағдайда, салық төлеуші ағымдағы төлемдер 

сомасының  есебін байланыс саласындағы уəкілетті  органның жазып беретін 

хабарламасын алған айдан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей табыс етеді. 
Декларация есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан 

кешіктірілмей табыс етіледі. 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 21 тамыздағы 

№932 қаулысымен бекітілген. 

 

14.16. Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін ақы төлеудің 

жылдық  ставкалары 

 

 

 

Р/с 

 

 

 

Радиобайланыс түрі 
 

 

 

Пайдалану аумағы 

 

Акы төлеу- 

дің жылдык 

ставкасы 

(айлык 

есептік 

көрсеткіш) 

1 2 3 4 

 Пейджинг-дербес радиошақы-

ру радиожүйелері (таратқыш-

тың шығу қуаты 50 Вт-қа дейін 

болғанда жəне  оны коса 

алғанда ені 25 кГц жиілік 

белгіленгені үшін) 

  

1  200 мың адамнан 

астам халкы бар 

елді  мекен 

 

139 

2  50 мыңнан 200 мың 

адамға дейін халкы 

бар елді мекен 

 

90 

3  50  мыңға дейін 

халқы бар  аудан-

дық маңызы бар 

қала, аудан 

 

48 

4  басқа əкімшілік 

аумактық бірліктер 

(кент, ауыл(село), 

ауылдық (селолық) 

округ) 

 

 

5 
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                                                               жалғасы 

1 2 3 4 

 Пейджинг-дербес радио 

шақыру радиожүйелері 
(таратқыштың  шығу 

куаты 50 Вт-ты қоса 

алғанда жəне одан астам 

болғанда ені 25кГц жиі-
лік белгіленгені үшін) 

  

1  200 мың 

адамнан 

астам халқы 

бар елді 
мекен 

278 

2  50 мыңнан 

200 мың 

адамға дейін 

халқы бар 

елді мекен 

180 

3  50 мыңға 

дейін халқы 

бар аудан-

дық маңызы 

бар қала, 

аудан 

96 

4  басқа əкім-

шілік аумақ-

тык бірлік-

тер (кент, 

ауыл (село), 

ауылдық (се-

лолық)округ) 

10 

 Пейджинг - сол аумаққа 

бекітілген, сол жиілік-

терде репитерді пайда-

лану кезінде дербес ра-

диошақыру радиожүйе-

лері (таратқыштың шығу 

қуаты 50 Вт-қа дейін 

болғанда ені 25 кГц жиі-

  



лік белгіленгені үшін) 

1  200 мың 

адамнан 

астам халқы 

бар елді 
мекен 

69,5 

2  50 мыңнан 

200 мың 

адамға дейін 

халқы бар 

елді мекен 

45 

3  50 мыңга 

дейін халқы 

бар аудан-

дық маңызы 

бар қала, 

аудан 

24 

4  Басқа əкім –

шілік аумақ-

тық бірлік-

тер (кент, 

ауыл (село), 

ауылдық 

(селолық) 

округ) 

2,5 
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Р/с 

 

 

 

Радиобайланыс түрі 
 

 

 

Пайдалану аумағы 

 

Акы төлеу- 

дің жылдык 

ставкасы 

(айлык 

есептік 

көрсеткіш) 

1 2 3 4 

 Транкинг байланысы (тарат-

қыштың  шығу қуаты 50 Вт-қа 

дейін болғанда қабылдауға ені 
25 кГц/беруге 25 кГц  

дуплексті  арна үшін) 

  

1  200 мың адамнан 

астам халкы бар 

 

94 



елді  мекен 

2  50 мыңнан 200 мың 

адамға дейін халқы     

бар елді мекен 

 

61 

3  50 мыңға  дейін 

халқы  бар аудан-

дык маңызы бар 

кала, аудан 

 

33 

4  Басқа əкімшілік 

аумақтык бірліктер 

(кент,ауыл (село), 

ауылдық (селолык) 

округ 

 

 

4 

 Транкинг байланысы (тарат-

қыштың  шығу қуаты 50 Вт-ты 

қоса  алғанда  жəне  одан  

жоғары  болғанда қабылдау  ені 
25 кГц/беруге 25 кГц  

дуплексті  арна үшін) 

  

1  200 мын адамнан 

астам халқы бар 

елді  мекен 

 

188 

2  50 мыңнан 200 мың 

адамға дейін халқы      

бар елді мекен 

 

122 

3  50 мыңға дейін хал-

қы бар аудандык 

маңызы бар қала, 

аудан 

 

66 

4  басқа əкімшілік 

аумақтық бірліктер 

(кент, ауыл (село), 

ауылдық (селолық) 

округ) 

 

 

8 

 Сол аумаққа бекітілген, сол 

жиіліктерде репитерді пайда-

ланған кездегі транкинг байла-

нысы (таратқыштың  шығу 

қуаты 50 Вт-қа дейін болғанда 

кабылдауға ені  25 кГц/беруге 

25 кГц дуплексті арна ушін) 

  

1  200 мын адамнан 

астам халқы бар 

елді_мекен 

 

47 



2  50 мыңнан 200 мың 

адамға дейін халкы 

бар елді  мекен 

 

30,5 
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1 2 3 4 

3  50 мыңға 

дейін халқы 

бар аудан-

дық маңызы 

бар қала, 

аудан 

16,5 

4  Басқаəкімші-
лік аумақтық 

бірліктер 

(кент, ауыл 

(село), ауыл-

дық (село-

лық) округ) 

2 

 УҚТ-өрісті радиобайла-

ныс (тараткыштың шығу 

куаты 50 Вт-қа дейін 

жəне оны қоса алғанда 

қабылдауға ені 25 кГц/ 

беруге 25 кГц дуплексті 
арна үшін) 

  

1  200 мың  ад-

амнан астам 

халкы бар 

елді мекен 

47 

2  50 мыңнан 

200 мың 

адамға дейін 

халқы бар 

елді мекен 

31 

3  50 мыңға де- 

йін халқыбар 

аудандық 

маңызы бар 

кала, аудан 

14 

4  баска əкімші 
лік аумақтық 

3 



бірліктер 

(кент, ауыл 

(село), ауыл-

дық (село-

лық) округ) 

 УҚТ-өрісті радиобайла-

ныс (таратқыштың шығу 

қуаты 50 Вт-тан астам 

болғанда кабылдауға ені 
25 кГц/беруге 25 кГц 

дуплексті арна үшін) 

  

1  200 мың ад-

амнан астам 

халқы бар 

елді  мекен 

94 

2  50 мыңнан 

200 мың 

адамға дейін 

халқы бар 

елді мекен 

62 

3  50 мыңға 

дейін халқы 

бар удандық 

маңызы бар 

қала, аудан 

28 

4  басқа əкімші 
лік аумақтық 

бірліктер 

(кент, ауыл 

(село), ауыл-

дық (село-

лық) округ) 

6 
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Р/с 

 

 

 

Радиобайланыс түрі 
 

 

 

Пайдалану аумағы 

 

Акы төлеу- 

дің жылдык 

ставкасы 

(айлык 

есептік 

көрсеткіш) 

1 2 3 4 

 Сол аумаққа бекітілген, сол 

жиіліктерде репитерді пайда-

лану кезінде УҚТ-өрісті радио-

  



байланыс (таратқыштың шығу 

қуаты 50 Вт-қа дейін болғанда 

қабылдауға ені 25 кГц/беруге 

25 кГц  дуплексті арна үшін) 

1  200 мың  адамнан 

астам халкы бар 

елді  мекен 

 

23,5 

2  50 мыңнан 200 мың  

адамға дейін халқы 

бар елді  мекен 

 

15,5 

3  І50 мыңға дейін 

халқы бар аудан-

дық маңызы бар 

қала, аудан 

 

7 

4  басқа əкімшілік 

аумақтық бірліктер 

(кент, ауыл (село), 

ауылдық (селолық) 

округ) 

 

 

1,5 

 УҚТ-өрісті радиобайланыс (та-

раткыштың  шығу қуаты 50 Вт-

қа дейін жəне оны қоса алғанда 

ені 25 кГц  симплексті арна 

үшін) 

  

1  200 мың адамнан 

астам халқы бар 

елді мекен 

 

23,5 

2  50 мыңнан 200 мың 

адамға дейін халкы 

бар елді мекен 

 

15,5 

3  50 мыңға дейін хал-

қы бар  аудандык 

маңызы  бар қала, 

аудан 

 

7 

  басқа əкімшшік 

аумақтық бірліктер 

(кент, ауыл (село), 

ауылдық (селолық) 

округ) 

 

 

1,5 

 УҚТ-өрісті радиобайланыс (та-

ратқыштың шығу қуаты 50 Вт-

тан астам болғанда ені 25 кГц 

симплексті арна үшін) 

  

1  200 мың адамнан 47 



астам халқы бар 

елді  мекен 

 

2 

 50 мыңнан 200 мың 

адамға дейін халкы 

бар елді мекен 

31 

3  50 мыңға дейін 

халқы бар аудан-

дық маңызы бар 

қала, аудан 

14 

4  басқа əкімшілік 

аумақтық бірліктер 

(кент, ауыл (село), 

ауылдық (селолық) 

округ) 

3 

 ОТ-өрісті радиостанциялар (27 

МГц) (бір станцияда пайдала-

нылатын барлық жиіліктер 

үшін) 

Қазақстан 

Республикасы 

1 

 ҚТ-байланыс (тараткыштың 

шығу қуаты 50 Вт-қа дейін 

жəне оны қоса алғанда бір 

жиілік белгіленгені үшін) 

облыс 10 

 ҚТ-байланыс (таратқыштың 

шығу қуаты 50 Вт-тан астам 

болғанда бір жиілік белгілен-

гені үшін) 

облыс 20 

 Радиоұзартқыштар (таратқыш-

тың шығу қуаты 25 кВт-қа 

дейін болғанда қабылдауға ені 
25 кГц/беруге 25 кГц дуплексті 
арна үшін): 

  

1 Бір  арналы облыс 6 

2 Көп  арналы облыс 0,6 

 Радиоұзартқыштар (таратқыш-

тың  шығу қуаты 25 кВт-тан 

астам болғанда қабылдауға ені 
25 кГц/беруге 25 кГц дуплексті 
арна үшін): 

  

1 Бір арналы облыс 1,2 

2 Көп арналы облыс 1,2 

 Қуаты 2 Вт-ка дейінгі төменгі 
куатты радиостанциялар (бір 

абоненттік станция үшін 

пайдаланылатын барлық 

облыс 0,5 



жиіліктер үшін) 
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1 2 3 4 

 Əуесқойлық радиостан-

циялар (бір станция үшін 

пайдаланылатын барлық 

жиліктер үшін) 

Қазақстан 

Республи-

касы 

0,2 

 ¥ялы байланыс (қабыл-

дауға ені 10 кГц/ беруге 

10 кГц жиілік белдеуі 
үшін) 

облыс 53 

 Ғаламдық дербес 

жылжымалы спутниктік 

байланыс жүйесі дабыл-

дауға ені 100 кГц/беруге 

100 кГц жиіліктердің 

дуплексті белдеуі үшін) 

Қазақстан 

Республи-

касы 

18 

 НUВ - технологиялы 

спутниктік байланыс 

(НUВ-қа пайдаланыла-

тын кабылдауға ені 100 

кГц/беруге 100 кГц 

белдеуі  үшін) 

Қазақстан 

Республи-

касы 

30 

1 НUB-технологиясынсыз 

спутниктік байланыс 

(бір станция пайдалана-

тын жиіліктер үшін) 

Қазақстан 

Республи-

касы 

100 

 Радиорелелі желілер (бір 

аралықnағы дуплексті 
арна үшін) 

  

1 Жергілікті аудан, қала, 

кент, ауыл 

(село), ауыл-

дық (село-

лық) округ 

40 

2 Аймақтық Қазақстан 

Республи-

касы 

10 

3 Магистральдық Қазақстан 

Республи-

7 



касы 

 Радиорелелі желілер (бір 

аралықтағы симплексті 
арна  үшін): 

  

1 Жергілікті аудан, қала, 

кент, ауыл 

(село), ауыл-

дык (село- 

лық) округ 

20 

2 Аймақтық Қазақстан 

Республикас
ы 

5 

3 Магистральдық Қазақстан 

Республи-

касы 

3,5 

 WLL (қабылдауға ені 
кГц/беруге 25 кГw 

дуплексті арна ушін) 

 25 

1  200 мың ада-

мнан астам 

халқы бар 

едi  мекен 

30 
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1 2 3 4 

2  50 мыңнан 

200 мың 

адамға дейін 

халқы бар 

елді мекен 

15 

3  50 мыңга 

дейін халқы 

бар аудан-

дық маңызы 

бар қала, 

аудан 

3 

4  басқа əкім-

шілік аумақ-

тық бірлік-

тер (кент, ау-

ыл (село), ау-

ылдық (село-

лык) округ) 

1 



 КБС-технологиясы 

пайдаланылған жағдайда 

WLL (қабылдауға ені 
2МГц/ беруге 2МГц 

дуплексті арна үшін) 

  

1  200 мың 

адамнан ас-

там халкы 

бар елді 
мекен 

190 

2  50 мыңнан 

200 мың 

адамға дейін 

халқы бар 

елді мекен 

90 

3  50 мыңға 

дейін халкы 

бар аудан-

дык маңызы 

бар  қала, 

аудан 

10 

4  баска əкім-

шілік аумақ-

тык бірліктер 

(кент, ауыл 

(село), ауыл-

дық (село-

лық) округ) 

2 

 Эфирлік-кабельдік 

теледидар (8 МГц жиілік 

белдеуі  үшін) 

  

1  200 мың ада-

мнан астам 

халқы бар 

елді мекен 

300 

2  50 мыңнан 

200 мың 

адамға дейін 

халқы бар 

елді мекен 

134 

3  50 мыңға 

дейін халкы 

бар аудан-

дық маңызы 

45 



бар қала, 

аудан 

4  басқа əкім-

шілік аумақ-

тық бірлік-

тер (кент, ау-

ыл (село), ау-

ылдық (село-

лық) округі 

3 
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жалғасы 

1 2 3 4 

 Бекітілген байланыс* 

(радиомодем, жағалау-

лық байланыс, телемет-

рия жəне т.б.) жоғарыда 

көрсетілгендерден басқа 

(таратқыштың шығу 

қуаты 50 Вт-қа дейін 

болғанда қабылдауға ені 
25 кГц/ беруге 25 кГц 

дуплексті арна ушін) 

облыс 10 

 Бекітілген байланыс* 

(радиомодем, жағалау-

лық байланыс, телемет-

рия жəне т.б.) жоғарыда 

көрсетілгендерден басқа 

(таратқыштың шығу 

қуаты 50 Вт-қа астам 

болғанда қабылдауға ені 
25 кГц/ беруге 25 кГц 

дуплексті арна үшін) 

облыс 20 

 Бекітілген байланыс* 

(радиомодем,жағалалау- 

лық байланыс, телемет-

рия жəне т.б.) жоғарыда 

көрсетілгендерден басқа 

(сол аумаққа бекітілген, 

сол жиіліктерде репитер-

ді пайдаланған кезде 

таратқыштың  шығу 

қуаты 50Вт-қа дейін 

болғанда кабылдауға ені 
25 кГц/ беруге 25 кГц 

облыс 5 



дуплексті арна үшін) 

 Бекітілген байланыс* 

(радиомодем, жағалау-

лық байланыс, телемет-

рия жəне т.б.) жоғарыда 

көрсетілгендерден басқа 

(тараткыштың  шығу 

куаты 50 Вт-қа дейін 

жəне оны қоса алғанда 

қабылдауға ені 25 кГц 

беруге 25 кГц симп-

лексті арна үшін) 

облыс 5 

 Бекітілген байланыс* 

(радиомодем, жағалау-

лық байланыс, телемет-

рия жəне т.б.) жоғарыда 

көрсетілгендерден басқа 

(таратқыштың  шығу 

куаты 50 Вт-тан астам 

болғанда қабылдауға ені 
25 кГц/ беруге 25 кГц 

дуплексті арна үшін) 

облыс 10 

 Жылжымалы байланыс 

**, жоғарыда көрсетіл-

гендерден басқа (тарат-

қьштың  шығу куаты 50 

Вт-ка дейін болғанда 

қабылдауға ені  25кГц/ 

беруге 25 кГц дуплексті 
арна үшін) 

облыс 20 
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соңы 

1 2 3 4 

 Жылжымалы байланыс* 

*, жоғарыда көрсетілген-

дерден баска (таратқыш-

тың шығу  қуаты 50 Вт-

тан астам болғанда қа-

былдауға ені 25 кГц/ 

беруге 25 кГц дуплексті 

облыс 40  

 

 

 

 

 

 



арна үшін)  

 Жылжымалы байланыс* 

*, жогарыда көрсетілген-

дерден баска (таратқыш- 

тын шығу куаты 50 Вт- 

қа дейін болғанда қа-

былдауға ені 25 кГц/ 

беруге 25 кГц дуплексті 
арна үшін) сол аумаққа 

бекітілген жиілікті репи-

терді пайдаланған кезде 

облыс 10 

 Жылжымалы байланыс* 

*, жоғарыда көрсетілген-

дерден баска (таратқыш-

тың шығу қуаты 50 Вт-

ка дейін болғанда ені 25 

кГц симплексті арна 

үшін) 

     облыс  10 

 Жылжымалы байланыс* 

*, жоғарыда көрсетілген-

дерден баска (таратқыш-

тың шығу қуаты 50 Вт-

тан астам болғанда ені 
25 кГц симплексті арна 

үшін) 

 

облыс 

 

20 

* бекітілген кызмет - белгілі бір бекітілген пункттер арасындағы 

радиобайланыс қызметі 
** жылжымалы байланыс - жылжымалы жəне базалық (стационарлык) 

станциялардың арасындағы немесе жылжымалы станциялардың арасындағы 

радиобайланыс кызметі 
Ескерту: Радиожиілік спектрін  пайдалану  кезеңі  бір жылдан кем 

болған  жағдайда  төлемақы  сомасы жыл бойына есептелген төлем 

сомасын он екіге бөліп, оны радиожиілік  спектрі  пайдаланылған жылдағы 

айлардың  санына көбейту арқылы анықталады 

 

Кең белдеулі сигнал (КБС) технологиясын пайдалану кезінде ақы 

қабылдауға ені 2МГц/беруге 2МГц белдеу үшін алынады. Радиожиілік 

спектрін пайдаланғаны үшін ақы алты айға дейін жəне оны қоса алғандағы 

мерзімге тəжірибелік пайдалану, жарыстар, көрмелер жəне өзге де іс-шаралар 

өткізу кезеңінде радиобайланыс түріне жəне радиожиілік спектрін пайдалану 

аумағына қарай, оны нақты пайдалану мерзіміне сəйкес мөлшерде, бірақ 



радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін ақының жылдық ставкасының 

кемінде 1/12 мөлшерінде белгіленеді. 
Ені ставкаларда көрсетілгеннен өзге дуплексті арна белдеуін 

пайдаланатын технологияларды қолданған жағдайда, радиожиілік  спектрін 

пайдаланғаны үшін ақы ставкалары төлеуші нақты  қолданылатын дуплексті 
арна белдеуінің  енінің үлесті салмағының  ставкаларда көрсетілген 

дуплексті  арна белдеуінің еніне  ара  қатынасы негізге алына отырып, 

анықталады. 

7.1. Қалааралық  жəне халықаралық телефон байланысын  бергені 
үшін төлемақы. 

Жылдық  төлемақы  ставкаларын Қазақстан Республикасының 

Үкіметі белгілейді. 
Төлемақыны  есептеуді  байланыс саласындағы уəкілетті орган 

жылдық ставкалар негізінде рүқсат құжаттарында көрсетілген абономент-

тердің санына сəйкес жүргізеді. 
Қалааралық жəне халықаралық телефон байланысын беру кезеңі есепті 

салық кезеңінде бір жылдан кем болған жағдайда, төлемақы сомасы жыл 

бойына есептелген төлем сомасын он екіге бөліп, оны жыл бойы қалааралық 

жəне халықаралық телефон байланысы берілген тиісті айлардың санына 

көбейту арқылы  анықталады. 

Байланыс саласындағы уəкілетті орган жылдық төлемақы сомасы 

көрсетілген хабарлама жазады жəне оны ағымдағы есепті кезеңнің 20 

ақпанынан кешіктірілмейтін мерзімде төлеушілерге  жібереді. 
Құқықты куəландыратын  рұқсат құжатын ағымдағы есепті кезеңнің 20 

ақпанынан кейін алған жағдайда, байланыс саласындағы уəкілетті орган 

салық төлеуші қалааралық жəне халықаралық телефон байланысын беруге 

рұқсат алған айдан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей, төлемақы сомасы 

көрсетілген хабарламаны  салық төлеушіге жібереді. 
Жылдық төлемақы сомасы салық төлеушінің тіркеу есебінде тұрған 

жері бойынша бюджетке ағымдағы жылдың мынадай мерзімдерінен 

кешіктірмей тең үлеспен төленеді: 
•   20 наурызда; 

•   20 маусымда; 

•   20 қыркүйекге; 

•   20 желтоқсанда. 
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Құқықты куəландыратын рұқсат құжатын ағымдағы есепті кезеңнің 20 

ақпанынан кейін алған жағдайда, рұқсат құжатын алған күннен кейінгі 
кезекті мерзім алғашқы төлеу мерзімі больш табылады. 

Артық төленген төлемақы сомасы осы төлемақы бойынша өсімпұлдар 

мен айыппұлдардың есебіне жатқызу жүргізілгеннен кейін, осы төлемақы 

бойынша алдағы төлемдер есебіне жатқызылуға немесе салық төлеушінің 

өтініші бойынша оның банк шотына аударылады. 

Төлемақы бойынша салық  кезеңі — күнтізбелік жыл болып 

белгіленеді. 



Салық төлеушілер жыл сайын салық төлеушінің тіркеу есебінде тұрған 

жері бойынша салық органдарына ағымдағы төлемдер сомасының есебі мен 

қалааралық жəне халықаралық телефон байланысын бергені үшін 

төлемақысы жөнінде декларация табыс етеді. 
Ағымдағы төлемдер сомаларының есебі есепті салық кезеңінің 15 

наурызынан кешіктірілмейтін мерзімде табыс етіледі. 
Қалааралық  жəне халықаралық телефон байланысын беру құқығын 

ағымдағы есепті кезеңнің 20 ақпанынан кейін алған жағдайда, салық төлеуші 
ағымдағы төлемдер сомасының есебін байланыс саласындағы уəкілетті 
органның  жазьш беретін хабарламасын алған айдан кейінгі айдың 15-інен 

кешіктірмей табыс етеді. 
Декларация есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан 

кешіктірілмей табыс етіледі. 
 

Қалааралық  жəне халықаралық телефон байланысын ұсынғаны 

үшін төлемнің жылдық ставкаларын бекіту туралы 

Қазақстан  Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 

16 қазандағы №1066  ҚАУЛЫСЫ 

 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., №38, 504-құжат. 

"Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 шілдедегі Кодексіне (Салық 

кодексі) жəне "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 

шілдедегі Заңына сəйкес Қазакстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
1. Қоса беріліп отырған калааралық жəне халықаралық телефон 

байланысын ұсынғаны үшін төлемнің жылдық ставкалары бекітілсін. 

519 

2.  Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру жəне байланыс агенттігі 
бір ай мерзімде Қазақстан Республикасы Экономика жəне бюджеттік 

жоспарлау министрлігімен жəне Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігімен келісім бойынша бекітілген жылдық ставкалар негізінде 

Қалааралық жəне (немесе) халықаралық телефон байланысын ұсынғаны үшін 

төлемді есептеу əдістемесін əзірлесін  жəне бекітсін. 

3.  Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді 
жəне ресми түрде жариялануға тиіс. 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 16 қазандағы 

№1066 ҚАУЛЫСЫ 

 

 

 

14.17. Қалааралық жəне халыкаралық телефон байланысын 

ұсынғаны үшін төлемнін жылдық ставкалары 



 

Телефон  байланысының  түрі Бір  абонент үшін  айлық есептік көрсет-

кішпен төлемның жылдық  ставкалары 

қалааралық жəне  халықаралық 1,724 

қалааралық 0,862 

халықаралық 0,862 

 

8. Кеме жүзетін су  жолдарын пайдаланғаны  үшін төлемақы. 

Төлемақы  ставкаларын  Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілейді. 

Кеме жүзетін су жолдарын пайдаланушылардан алынатын төлемақы 

мөлшері рұқсат беру құжатында белгіленген, бірақ бір күнтізбелік ай үшін 

төлемақы мөлшерінен кем емес төлемақы ставкалары мен кеме жүзетін су 

жолдарын пайдаланудың нақты мерзімі негізге алына отырып анықталады. 

Ай сайынғы төлемақы мөлшері көліктік бақылау мəселелері жөніндегі 
уəкілетті орган ағымдағы жылға белгілейтін навигация кезеңіне жыл 

бойынша есептелген телемақы сомасын бөлу жолымен анықталады. 

Ағымдағы ай ішінде бюджетке енгізуге жататын төлемақы сомасы 

келесі айдың 20-сынан кешіктірілмей төленеді. 
Төлемақы төлеушілер рұқсат құжатын алу кезінде көліктік бақылау 

мəселелері жөніндегі уəкілетті органға Қазақстан Республикасының кеме 

жүзетін су жолдарын пайдаланудың бірінші айы үшін бюджетке төлемақы 

сомасы енгізілгенін растайтын құжатты табыс етеді. 
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Кеменің бір жолғы кіруі кезінде шетелдік жеке жəне заңды тұлғалар 

үшін бюджетке төлемақы рұқсат құжатын алғанға дейін айлық ставка 

мөлшерінде енгізіледі. 
Қазақстан Республикасының кеме жүзетін су жолдарында шетелдік 

тұлғалар бір айдан астам болған кезде бюджетке төлемақы белгіленген 

тəртіппен енгізіледі. Төлемақы сомалары бюджетке кеме жүзетін су 

жолдарын пайдалану орны бойынша енгізіледі. Төленген сомалар 

қайтарылмайды. 

 

Кеме қатынайтын су жолдарын пайдаланғаны үшін төлем 

ставкаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2001 жылғы 7желтоқсан №1596 ҚАУЛЫСЫ 

 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., №45-46, 540-құжат. 

 

"Салық  жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексін 

(Салық  кодексін) іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының 

Үкіметі Қаулы етеді: 



1. Кеме қатынайтын су жолдарын пайдаланғаны үшін төлемнің 

жылдық ставкасы 1 жалпы тіркелімдік тонна үшін 0,26 айлык есептік 

көрсеткіш есебінен бекітілсін. 

2.  ЕСКЕРТУ. 2-тармақ күшін жойды - ҚР Үкіметінің 2004. 11.24. 

№1232 қаулысымен. 

3.  "Кеме қатынайтын су жолдарын пайдаланғаны үшін төлем алу 

ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінін 2000 жылғы 25 

тамыздағы №1308 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 

ж., №36-37,441-құжат) күшіжойылды деп танылсын. 

4. Қазақстан Республикасының Көлік жəне коммуникациялар 

министрлігі бір ай мерзімде өзінің бұрын қабылданған  нормативтік 

құқықтық кесімдерін осы қаулыға сəйкес келтірсін. 

5. Осы Қаулы 2002 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.  
9. Сыртқы (көрнекі) жарнамалар орналастырғаны үшін 

төлемақы. 
Төлемақы ставкаларын жарнама объектілерінің көлемін негізге ала 

отырып: 
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1)   республикалық  маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 

автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде орналастырылатын жарнама 

объектілері бойынша - Қазақстан Республикасының Үкіметі; 
2)   жергілікті маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль 

жолдарының бөлінген белдеуінде орналастырылатын жəне елді мекендерде 

орналастырылатын жарнама объектілері бойынша - жергілікті өкілді 
органдар белгілейді. 

Алынатын төлемақы мөлшері рұқсат құжатында белгіленген, бірақ бір 

күнтізбелік ай үшін төлемақы мөлшерінен кем емес төлемақы ставкасы жəне 

жарнама объектілерін орналастырудың нақты мерзімі негізге алына отырып 

анықталады. 

Бір күнтізбелік ай үшін бюджетке енгізілуге тиісті төлемақы сомалары 

келесі айдың 20-сынан кешіктірілмей төленеді. 
Төлемақы төлеушілер  рұқсат құжатын алу кезінде жол органына 

немесе жергілікті атқарушы органдарға жарнаманы орналастырудың бірінші 
айы үшін төлемақы сомасын бюджетке енгізгендігін растайтын құжатты 

табыс етеді. 
Төлемақы сомалары бюджетке сыртқы (көрнекі) жарнама объектісінің 

орналаскан орны бойынша енгізіледі. Төленген төлемақы сомалары 

қайтарылмайды. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 5 қыркүйектегі 
№845 Қаулысымен бекітілген. 

Жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының  жолақ  бөлігінде 
сервис объектілері мен сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру  тəртібі 
жəне республикалық  маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль 
жолдарының  жолақ  бөлігінде сыртқы (көрнекі) жарнаманы 

орналастырғаны  үшін төлем стпавкалары. 



1. Осы Тəртіп автомобиль жолдарының жолақ бөлігінде жол 

Қозғалысына қатысушыларға ақылы қызмет көрсету бойынша сервис 

объектілерін (автомобильге жанар-жағармай құятын стансаларды, 

тамақтандыру жəне сауда пункттерін, техникалық қызмет көрсететін жол 

стансаларын, автомобильдерді жуу пункттерін, демалыс жəне түнеп шығу 

пункттерін, кемпингтер мен оларға барар  жолдарды) жəне плакаттар, 

стендтер, жарық тақталар, билбордтар, транспаранттар, афишалар түріндегі 
сыртқы (көрнекі) жарнама 
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мен жарнаманы тұрақты орналастырудың басқа да объектілерін орналастыру 

шарттарын, орналастыруды келісу тəртібін, сондай-ақ республикалық 

маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының жолақ 

бөлігінде сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлем 

ставкаларын белгілейді. 
2.  Жол қозғалысы ұйымдастырылуының, автомобиль жолдары 

параметрлерінің өзгеруін, инженерлік-коммуникацияларды салуды, немесе 

жолақ бөліктің шекарасын өзгертуді жəне жер алуды талап ететін сервис 

объектілерін орналастыру кезінде жергілікті атқарушы органдармен келісу 

жүргізу арқылы дербес жобалау, белгіленген тəртіппен жер беруді немесе 

тапсыруды ресімдеу төлқұжат жасау жүзеге асырылады. Жолақ бөліктегі бар 

сервис объектілеріне белгіленген тəртіппен жол органдарымен келісім, жоба 

құжаттамасы, төлқұжат ресімделуі тиіс. 

3. Автомобиль жолдары жолақ бөлігінің құрылыс жобасымен 

қарастырылған жəне жол органдарымен пайдаланбайтын жерлерінде сервис 

объектілерін жəне сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру жол 

органдарымен шарт жəне объектіні автомобиль жолдарының жолақ бөлігінде 

орналастыруға төлқұжат бойынша жер учаскелерінің мақсатты пайдалану 

бағдарын өзгертпестен оларды уақытша  қысқа мерзімдік жер  пайдалануға 

беру жолымен жүзеге асырылады. 

4. Сервис объектілері мен сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру 

көлік құралдарының жол қозғалысы қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау 

шарттарының жəне қолданылып жүрген нормативтік құқықтық актілер мен 

стандарттар талаптарының сақталуы жағдайында жолдың көлік пайдалану 

сапасын төмендетуге жол берілмейтін ретте жүзеге асырылады. 

5.  Жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының жолақ бөлігінде 

сервис объектілерін жəне сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыруға рұқсат 

алу үшін объектілердің иелері жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары 

қарауындағы жол органдарын орналастыру орнын жəне өз деректерін көрсете 

отырып, объектіні орналастыруды ресімдеу туралы өтініш береді. Өтінішке 

объектінің түрлі-түсті орындалуымен жəне өлшемдерімен бірге нобайы қоса 

беріледі. 
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Жол органдары өтінішке сəйкес объектілердің орналасу орнын 

анықтайды (немесе басқа орын ұсынады), сондай-ақ объектілердің өл-



шемдері мен көркемдік орындалуының  қолданылып жүрген нормативтік-

техникалық кұжаттардын талаптарына сəйкестігін тексереді. 
6. Мəселе оң шешілген жағдайда объектіні жолға орналастыру жүзеге 

асырылады жəне бұл төлқұжатта: төлқұжат қызметінің мерзімі, объект 

бойынша жəне оған таяу жерде көлік жүруінің ұйымдастырумен бірге 

объектіні жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолына орналастырудың 

сызбасы мен объектінің нобайы көрсетілетін төлқұжат ресімделеді. 
7. Төлқұжатты жол органы береді жəне тиісті облыстың Жол 

полициясы бөлімшесімен келісіледі. 
Төлкұжаттың қолданылу мерзімі автомобиль жолдарын дамыту 

бағдарламаларына қарай анықталады, бірақ, əдетге бір жылдан аспайды. 

Төлқұжаттың қолданылу мерзімі оның  аяқталуына қарай  ұзартылады. 

Орнатылған  объектілердің мөлшерлері  өзгерген жағдайда төлқұжат 

қайта ресімделуге жатады. 

Төлқұжатгың қолданылуы объектінің іс жүзіндегі мөлшерлері 
төлқұжатқа енгізілген мөлшерлерге сəйкес келмейтіндігі анықталған кезде 

тоқтатылады. 

8-11. Алып тасталды-ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 1 шілдедегі №711 

Қаулысымен. 

12. Бетінің алаңы 3 м 2 дейінгі республикалық маңызы бар жалпы 

пайдаланымдағы автомобиль жолдарының жолақ бөлігінде сырткы (көрнекі) 
жарнаманы орналастырғаны үшін ақының ай сайынғы ставкасы 14.18-

кестеде көрсетілген. 

 

14.18. Бетінің алаңы 3 м 2 дейінгі республикалык маңызы бар 

жалпы    пайдаланымдағы автомобиль жолдарының жолақ бөлігінде 
сырткы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін ақының  ай 

                            сайынғы ставкасы 

 

              Жолдардың  санаты Ақының  айлық  есепті  
көрсеткіштердегі  стакалары 

               Қалаға  кіре  беріс 25 

І, ІІ 20 

ІІІ 10 

ІҮ 5 
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Көлемнен тыс жарнамалық ақпаратты орнату кезінде ақының ай 

сайынғы ставкасы ақпараттық парақтың көлемінің 3 м 2 -қатысты өсуіне 

бара-бар көбейеді. 
13.Алып тасталды — ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 1 шілдедегі №711 

қаулысымен. 

14.  Сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерінің иелерінен алынатын 

төлем республикалық бюджетке енгізілуі тиіс. 



15. Сервис объектілері мен жарнаманы тиісті құжаттамаларды 

ресімдеместен жəне оны жол оргаңдарымен, Жол полициясы органдарымен 

жəне басқа мүдделі мемлекеттік органдармен келіспестен өз бетінше 

орналастыруға тыйым салынады. 

16. Сервис объектілері мен жарнаманы өз бетінше орналастырған 

иелері қолданылып жүрген зандарда белгіленген тəртіппен жол 

шаруашылығына келтірілген материалдық залалды өтейді. 
Жолақ бөлікті өз бетімен пайдалану, заңсыз пайдаланған уақытта 

тартқан шығындары өтелместен, тоқтатылады. 

 

  БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ: 
1.     Төлемақының мəні мен өзіндік ерекшелігі. 
2.     Қазақстан Республикасы аумағындағы төлемақының түрлері. 
3.    Жер учаскелерін пайдалатаны үшін төлемақы. 

4.    Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін 

төлемақы. 

5.     Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы. 

6.    Жануарлар дүниесін пайдалатаны үшін төлемақы. 

7.     Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы. 

8.     Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін  

        төлемақы. 

9.     Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы. 

10.  Кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін төлемақы. 

11.   Сыртқы (көрнекі) жарнамалар орналастырғаны үшін төлемақы. 

12.   Төлемақының  ставкалары. 

13.   Төлемақыны есептеу тəртібі. 
14.   Төлемақыны төлеу тəртібі. 
15.  Декларация толтыру жəне ұсыну тəртібі. 

525 

 

15-ТАРАУ 

 

МЕМЛЕКЕТТІК  БАЖ   ЖƏНЕ   ОНЫҢ   АЛАТЫН  ОРНЫ 

 

15.1. Меселекеттік  бажды  төлеушілер  жəне  
            баж алу объектілері 

 

Баж салығы — мемлекетпен  немесе өзара кəсіби қатынастар жасайтын 

жеке адамдардан, занды ұйымдардан өндіріп алынатын тұтыну салығының 

бір түрі (мəселен, жалгерлік туралы шарт жасасу, бағалы қағаздар беру, 

қамқоршылық туралы келісім). 

Баж салығының  екі түрі бар: 

•   мемлекеттік баж; 

•   кедендік баж. 



Мемлекеттік баж - уəкілдік берілген мемлекеттік органдардың немесе 

лауазымды адамдардың заңдық мəні бар іс-қимылдар жасағаны үшін жəне 

құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті  төлем. 

Зандық мəні  бар іс-қимылдар жасау жəне құжаттар беру жөнінде 

мемлекет уəкілдік берген органдарға немесе лауазымды адамдарға өтініш 

жасайтын жеке жəне занды тұлғалар мемлекеттік баж төлеушілер больш 

табылады.  

Мемлекеттік баж алу объектілері.  
Төменде аталғандардан мемлекеттік баж алынады: 1) сотқа берілетін 

талап арыздардан, ерекше жүргізілетін істер бойынша арыздардан 

(шағымдардан), апелляциялық ша-ғымдардан, атқару парағының дубликатын 

беру туралы мəселе бойынша сот ұйғарымына жеке шағымдардан, сот 

бұйрығын шығару туралы өтініштерден, сондай-ақ соттың шетел соттары 

мен  арбитраждарының шешімдері бойынша орындау парағын, құжаттардың 

көшірмелерін (дубликаттарын) бергені үшін; 
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2)   нотариаттық іс-қимылдар жасағаны үшін, сондай-ақ нотариат 

куəландырған құжаттар көшірмелерін (дубликаттарын) бергені үшін; 

3)   азаматтық хал актілерін тіркегені үшін, сондай-ақ азаматтарға 

азаматтық хал актілерін тіркеу туралы куəліктерді жəне азаматтық хал 

актілері жазбаларын өзгертуге, толықтыруға жəне қалпына келтіруге 

байланысты куəліктерді кайтадан бергені үшін; 

4)   шетелге баруға жəне Қазақстан Республикасына басқа мемлекет-

терден адамдарды шақыруға құқық беретін құжаттарды ресімдегені 
үшін,сондай-ақ осы құжаттарға өзгерістер енгізгені  үшін; 

5)   шетелдіктердің паспорттарына немесе оларды ауыстыратын 

құжаттарына Қазақстан Республикасынан кету жəне Қазақстан 

Республикасына келу құқығына виза бергені үшін; 

6)   Қазақстан Республикасының азаматтығын алу, Қазақстан 

Республикасының азаматтығын қалпына келтіру жəне Қазақстан 

Республикасының азаматтығьш тоқтату туралы құжаттарды ресім- 

дегені үшін; 

7)   тұрғылықты жерін тіркегені үшін; 

8)   аңшылық құқығына  рұқсат бергені үшін; 

9)   Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке 

куəліктерін бергені үшін; 

10) қаруды жəне оның оқтарын сақтауға немесе сақтау мен алып 

жүруге, тасымалдауға, Қазақстан Республикасының  аумағына əкелуге жəне 

Қазақстан Республиқасынан  əкетуге рұқсат бергені  үшін; 

11) азаматтық қаруды (аңшылық суық қаруды, пневматикалық қаруды 

жəне  аэрозольдық газды құрылғыларды қоспағанда) тіркегені жəне қайта 

тіркегені үшін; 

12) Қазақстан  Республикасы бекіткен  халықаралық шартқа сəйкес 

Қазақстан Республикасында жасалған, ресми құжаттарға Қазақстан Респуб-



ликасының Үкіметі уəкілеттік берген мемлекеттік органдардың апостиль 

қойғаны үшін; 

13) жүргізуші куəлігін, көлік құралдарын  мемлекеттік тіркеу туралы 

куəлікті, мемлекеттік нөмір белгілерін бергені үшін. 
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Мемлекеттік баждың тіркелген пайыздык ставкалары, Салық 

кодексінде өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының  заң 

актісімен мемлекеттік баж төлеу күніне белгіленген айлық есептік 

көрсеткіш мөлшері негізге алына отырьш есептеледі. 
 

15.2.   Мемлекеттік баж ставкалары 

 

1. Мемлекеттік  баждың  соттардағы  ставкалары. 

Сотқа берілетін талап арыздардан, ерекше жүргізілетін істер бойынша 

арыздардан (шағымдардан), апелляциялық  шағымдардан, сот бұйрығын 

шығару туралы, апелляциялық  шағымға  қосылу туралы өтініштерден, 

сондай-ақ соттың   құжаттардың көшірмелерін (дубликаттарын) бергені үшін 

мынадай  мөлшерде  мемлекеттік  баж  алынады: 

1) мүліктік сипаттағы талап арыздардан: 

•   жеке тұлғалар үшін - талап қою сомасының 1 пайызы; 

•   заңды тұлғалар үшін - талап қою сомасының 3 пайызы; 

2) мемлекеттік органдардың жəне олардың лауазымды адамдарының 

жеке  түлғалардың  құкықтарына  нұқсан келтіретін заңсыз іс-əрекетіне 

шағымдардан — 30 пайыз; 

3)  мемлекеттік органдардың  жəне олардың лауазымды адамдарының 

занды  тұлғалардың  құқықтарына  нұқсан келтіретін заңсыз іс-əрекетіне 

шағымдардан — 500 пайыз; 

4)  салық тексеруі актілері бойынша хабарламаларға дауласу 

туралы талап арыздардан: 

•   жеке кəсіпкерлер  мен  шаруа қожалықтары үшін — есептелген 

салық пен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер (өсімпұлдарды 

қоса) сомасының жəне хабарламада көрсетілген айыппұлдардың 0,1 пайызы; 

•   заңды тұлғалар  үшін - есептелген  салық  пен бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер (есімпұлдарды  коса) сомасының  жəне 

хабарламада  көрсетілген  айыппұлдардың  1 пайызы;  

5) некені бұзу туралы талап - арыздардан — 30 пайыз. 
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Неке  бұзу кезінде мүлікті бөлген жағдайларда баж  жеке тұлғанын 

талап  қою бағасына қарай белгіленеді; 
6)   белгіленген тəртіппен хабар-ошарсыз кетті деп немесе жүйке ауруы 

немесе ақыл-есінің кемдігі салдарынан іс-əрекетке қабілетсіз деп танылған 

адамдармен, не үш жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыруға 

сотталған адамдармен неке бұзу кезінде мүлікті бөлу туралы талап 

арыздардан жеке тұлғаның талап қою бағасына сəйкес анықталады; 



7) түрғын үй-жайларды жалға алу туралы шартты өзгерткен: немесе 

бұзғаны туралы, мұраға қабылдау мерзімін ұзарту туралы, тыйым салынған 

мүлікті босату туралы талап арыздардан  жəне мүліктік емес сипаттағы 

немесе бағалауға жатпайтын басқа да  талап арыздардан - 50 пайыз; 

8)  ерекше жүргізілетін істер бойынша арыздардан (шағымдардан) - 50 

пайыз; 

9) сот  шешіміне  жасалған  апелляциялык шағымдардан - мүліктік емес 

сипаттағы талап  арызды берген кездегі алынатын мемлекеттік баж 

мөлшерінен — 50 пайыз, ал мүліктік сипаттағы даулар бойынша - арыз 

беруші дауға салып отырған сома негізге алына отырып есептелген 

мемлекеттік  баж мөлшерінен; 

9-1) сот бұйрығын шығару туралы өтініштерден жеке тұлғаның талап 

қою сомасында көрсетілген мемлекеттік баж ставкасынын 50 пайызы; 

10) атқару парағының дубликатын беру туралы мəселе бойынша сот 

ұйғарымына жеке шағымдардан, сондай-ақ шетел соттары мен 

арбитраждарының  шешімдері бойынша орындау парағын  бергені үшін - 500 

пайыз; 

11) сот шешімдерінен, үкімдерінен, ұйғарымдарынан, соттың өзге де 

қаулыларынан көшірмелерді (дубликаттарды), сондай-ақ іске қатысатын 

тараптар мен басқа да адамдардың өтініші бойынша соттар берген істің басқа 

да құжаттарының көшірмелерін қайталап бергені үшін - əрбір құжат үшін 10 

пайыз жəне одан басқа, əрбір дайындалған бет үшін 3 пайыз; 

12)  заңды тұлғаларды банкрот деп тану туралы арыздардан – 500 

пайыз. 
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Мүліктік сипаттағы жəне мүліктік емес сипаттағы талаптар қоса 

көрсетілген талап арыздар үшін мүліктік сипаттағы талап арыздар мен 

мүліктік емес сипатгағы талап арыздарға белгіленген мемлекеттік баж бір 

мезгілде алынады. 

2. Нотариаттың іс-əрекеттер жасағаны үшін алынатын 

мемлекеттік баж ставкалары. 
Нотариаттық іс-əрекеттер жасағаны үшін, сондай-ақ құжаттардың 

нотариатта куəландырылған көшірмелерін бергені үшін мемлекеттік баж 

мынадай мөлшерлерде алынады: 

1)  қалалық жерлердегі жылжымайтын мүлікті (жер учаскелерін, 

тұрғын үйлерді, пəтерлерді, саяжайларды, гараждарды, құрылыстар мен өзге 

де жылжымайтын мүлікті) иеліктен айыру туралы шарттарды куəландырғаны 

үшін: 

1.1. Егер тараптардың бірі занды тұлға болса- 1000 пайыз; 

а) құны 30 айлык есептік көрсеткішке дейін: 

•   балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-інілері, апа-қарын- 

     дастары мен сіңілдеріне, немерелеріне - 100 пайыз; 

•   басқа адамдарға - 300 пайыз; 

ə) құны 30 айлық есептік көрсеткіштен жоғары: 

•   балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-інілері, апа- 



     қарындастары мен сіңілдеріне, немерелеріне - 500 пайыз; 

•   басқа адамдарға - 700 пайыз; 

1.2. Егер мəміле жылжымайтын мүлікті ипотекалық тұрғын үй заемы 

бойынша алынған қаражат есебінен сатып алу мақсатында жасалатын болса 

200 пайыз; 

2)  ауылдық  жерлердегі жылжымайтын  мүлікті (жер учаскелерін, 

тұрғын үйлерді, пəтерлерді, саяжайларды, гараждарды, ғимараттар мен өзге 

де жылжымайтын мүлікті) иеліктен айыру туралы шарттарды куəландырғаны 

үшін: 

Егер тараптардың бірі занды тұлға болса — 100 пайыз; 

•   балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-інілері, апа- 

     қарындастары мен сіңілдеріне, немерелеріне - 50 пайыз; 

•   басқа адамдарға - 70 найыз; 

3) автомотокөлік  құралдарын  иелікген айыру туралы шарттарды  

    куəландырғаны үшін: 
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Егер  тараптардың  бірі  заңды  тұлға  болса - 700 пайыз; 

•   балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-інілері, апа- 

    қарындастары  мен сіңілдеріне, немерелеріне - 200 пайыз; 

•   басқа адамдарға - 500 пайыз; 

4) жалға беру, қарыз (ипотекалық тұрғын үй заемын қоспағанда), 

кепілақы, лизинг, мердігерлік, неке келісімшарттары, ортак меншіктегі мүлік 

бөлісі, мұрагерлік мүлікті бөлу, алименттерді төлеу жөніндегі келісімдерді, 
құрылтай  шарттарын  куəландырғаны  үшін-500 пайыз; 

4-1) ипотекалық тұрғын үй заемы шарттарын куəландырғаны үшін — 

200 пайыз; 

5) өсиетхаттарды  куəландырғаны үшін - 100 пайыз; 

6) мұрагерлікке құқық туралы куəлікті беру үшін - берілген əр куəлікке 

100 пайыз; 

7) ерлі-зайыптылардың  ортақ мүлкіндегі үлеске жəне бірлескен ортақ 

меншік  құқығындағы  мүлкі  бар  өзге  адамдардың  меншік  құқығы туралы 

куəлікті беру үшін - 100 пайыз; 

8) мүлікті пайдалану мен иелену құқығы туралы сенімхаттарды 

куəландырғаны үшін — 50 пайыз; 

9)  сату құқығынсыз автокөлік құралдарын пайдалану жəне басқару 

құқығына сенімхаттарды  куəландырғаны  үшін -  100 пайыз; 

10) автокөлік  құралдарын  сатуға, сыйға тартуға  айырбастауға 

сенімхаттарды  куəландырғаны үшін - 200 пайыз; 

11) өзге сенімхаттарды куəландырғаны үшін: 

•   жеке тұлғаларға - 10 пайыз; 

•   заңды тұлғаларға - 50 пайыз; 

12)  мұраға  қалдырылған мүлікті қорғау жөнінде шаралар қолданғаны 

үшін - 100 пайыз; 

13) теңіздік  наразылық білдіргені үшін - 50 пайыз; 



14)  құжаттардың көшірмесі мен құжаттардың үзінді көшірмесінің 

растығын  куəландырғаны  үшін (əр бетіне): 

•   жеке тұлғаларға — 5 пайыз; 

•   заңды тұлғаларға— 10 пайыз; 
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15)  құжаттардағы  қойылған қолдың, сондай-ақ құжаттардың  бір 

тілден басқа тілге аудармасының дұрыстығын куəландырғаны үшін (əр кұжат 

үшін): 

•   жеке  тұлғаларға — 3 пайыз; 

•   занды  тұлғаларға — 10 пайыз; 

16)  жеке жəне  заңды тұлғалардың басқа жеке жəне заңды  тұлғаларға 

өтініштерін бергені үшін - 20 пайыз; 

17)  құжаттардың  нотариат куəландырған көшірмелерін бергені үшін - 

20 пайыз; 

18) төлқұжаттарды (дубликаттарды) бергені үшін — 100 пайыз; 

19) банктерде шоттар ашқан кезде қойылған қолдың растығын 

куəландырғаны үшін (əр құжат үшін): 

•   жеке тұлғаларға — 10 пайыз; 

•   заңды тұлғаларға — 50 пайыз; 

20)  жылжымайтын мүліктің кепіл шарттарын, ипотекалық тұрғын үй 

заемдары бойынша талап етілетін құқықтарды жəне ипотекалық куəліктерді 
куəландырғаны үшін - 200 пайыз; өзге де кепіл шарттарын куəландырғаны 

үшін - 700 пайыз; 

21) вексель наразылығын жасағаны үшін жəне чектің төленбегенін 

куəландырғаны үшін - 50 пайыз; 

22) құжаттарды жəне бағалы қағаздарды сақтағаны үшін - əр айға 10 

пайыз; 

23) кепілгерлік пен кепілдік шарттарын куəландырғаны үшін - 50 

пайыз; 

24) Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде көзделген 

басқа нотариаттық əрекеттерді жасағаны үшін - 20 пайыз. 

3. Азаматтық  хал актілерін тіркегені үшін мемлекеттік баж 

ставкалары. 

Азаматтық хал актілерін  тіркегені үшін, азаматтарға азаматтық хал 

актілерін тіркеу туралы куəліктерді, сондай-ақ туу, неке, некені бұзу, өлім 

туралы актілердің жазбаларын өзгертуге, толықтыруға, түзету мен қалпына 

келтіруге байланысты куəліктерді қайталап бергені үшін мемлекеттік баж 

мынадай мөлшерлерде алынады: 

1) некеге тұруды тіркегені үшін - 30 пайыз; 

2) некені бұзуды тіркегені үшін: 
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•   кəмелетке толмаған  балалары жоқ ерлі-зайыптылардың өзара 

келісімі бойынша - 200 пайыз; 

•   сот  шешімі негізінде - 150 пайыз (ерлі-зайыптылардың  біреуінен 

немесе екеуінен); 



•   белгіленген тəртіппен хабар-ошарсыз кетті деп немесе жүйке ауруы 

немесе ақыл-есінің  кемдігі салдарынан əрекетке қабілетсіз ден танылған 

адамдармен не қылмыс жасағаны үшін үш жылдан астам мерзімге бас 

бостандығынан айыруға сотталған адамдармен сот шешімі негізінде 10 

пайыз; 

3)  тегін, атын немесе əкесінің атын, ұлтын жəне жынысын өзгерткенін 

тіркегені үшін- 10 пайыз; 

•   осы негізде берілген жұбайының, балаларының əрбір құжаты үшін - 

10 пайыз; 

4) туу, неке, некені бұзу, қайтыс болу туралы актілер жазбаларын 

өзгертуге, толықтыруға, түзету мен қалпына келтіруге байланысты 

куəліктерді бергені үшін - 10 пайыз; 

5)  азаматтық хал актілерін тіркегені туралы куəліктерді қайталап 

бергені үшін - 100 пайыз; 

6)  шетел азаматтарының ұл бала асырап (қыз бала асырап) алғанын 

тіркегені үшін — 200 пайыз. 

Қайтыс болуды тіркеу, сондай-ақ азаматтық хал актілерін тіркеу 

кезінде жіберілген қателерге байланысты куəліктер беру мемлекеттік баж 

алынбай жүргізіледі. 
4. Шетелге шығуды, Қазақстан Республикасының азаматтығын 

алуды, Қазақстан Республикасының азаматтығын  қалпына келтіруді 
немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатуды ресімдеу 
кезіндегі мемлекеттік баж ставкалары. 

Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға, Қазақстан 

Республикасының азаматтығын қалпына келтіруге немесе Қазақстан 

Республикасының азаматтығын тоқтатуға, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасына келуге немесе шетелге шығуға байланысты іс-əрекеттер 

жасағаны үшін мынадай мөлшерде: 

1) шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға мыналарға құқық 

беретін виза бергені немесе ұзартқаны үшін: 

•   Қазақстан Республикасынан кетуге — 50 пайыз; 

•   Қазақстан Республикасына келуге жəне Қазақстан Респуб-ликасынан 

кетуге — 100 пайыз; 
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2) шетелдіктер  мен азаматтығы жоқ адамдарға шекараны көп мəрте 

кесіп өту қүқығына виза бергені үшін - 200 пайыз; 

3) Қазақстан Республикасы азаматтарының, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының  аумағында тұрақты  тұратын  шетелдіктер  мен 

азаматтығы  жоқ  адамдардың  Қазақстан Республикасынан кетуге жəне 

Қазақстан Республикасына келуге қүқық беретін кұжаттарына өзгерістер 

енгізгені үшін - 100 пайыз; 

4)  Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ адамдарға шетелден шақыру келгені туралы құжаттар 

бергені үшін - əрбір  шақырылған адам үшін - 50 пайыз; 



5)  Қазақстан  Республикасының  азаматтығын алу, Қазақстан 

Республикасының  азаматтығын қалпына келтіру, Қазақстан  Республика-

сының  азаматтығын тоқтату туралы құжаттарды  ресімдегені үшін - 100 

пайыз; 

6)  Қазақстан Республикасына шақыру туралы жоғалған не бүлінген 

құжаттарды ауыстырып бергені үшін - жоғарыда аталған ставкалардың 1), 2), 

4)-те көрсетілген мөлшерде мемлекеттік баж алынады. 

5. Басқа да іс-əрекеттер жасағаны үшін мемлекеттік баж 

ставкалары. 

Басқа да іс-əрекеттер  жасағаны  үшін: 

1) тұрғылықты жерін  тіркегені үшін - 10 пайыз; 

2) аң аулау құқығына рұқсат бергені үшін - 10 пайыз; 

2-1) сиреке кездесетін жəне құрып кету қаупі төнген жануарлар мен 

бекіре балықтарының  түрлерін, сондай-ақ олардың  бөліктері мен 

дериваттарын  əкелуге жəне  əкетуге рұқсат бергені үшін - 200 пайыз; 

3) төменде аталғандарды бергені үшін: 

•   Қазақстан Республикасы азаматының паспорты, азаматтығы жоқ 

адамның куəлігі - 400 пайыз; 

•   Қазақстан Республикасы азаматының  жеке куəлігі, шетелдіктің  

Қазақстан  республикасында  тұруына  ықтиярхат, уақытша жеке куəлігі — 

20 пайыз; 

4) заңды  тұлғаларға  рұқсат бергені үшін: 

•   азаматтық, қызметтік каруды жəне оның патрондарын əкелуге рұқсат 

- 200 пайыз; 

•   азаматтық, қызметтік каруды жəне оның патрондарын əкетуге рұқсат 

- 200 пайыз; 
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•   азаматтық, қызметтік қаруды жəне оның патрондарын сақтауға рұ-

қсат — 100 пайыз; 

•   азаматтық, қызметтік  қаруды жəне оның патрондарын сақтау мен 

алып жүруге рұқсат-100 пайыз; 

•   азаматтық, қызметтік қаруды жəне оның патрондарын тасымалдауға 

рұқсат - 200 пайыз; 

•   азаматтық, қызметтік қаруды жəне оның патрондарын комиссиялық 

сатуға жолдама - 100 пайыз; 

Жеке тұлғаларға: 

•   азаматтық қаруды жəне оның патрондарын əкелуге рұқсат- 50 пайыз; 

•   азаматтық қаруды жəне оның патрондарын  əкетуге рұқсат 

- 50 пайыз; 

•   азаматтық қаруды жəне оның патрондарын сатып алуға рұқсат - 50 

пайыз; 

•   азаматтық  қаруды жəне оның патрондарын сақтауға рұқсат 

- 50 пайыз; 

•   азаматтық  қаруды жəне оның патрондарын сақтау мен алып жүруге 

рұқсат - 50 пайыз; 



•   азаматтық қаруды жəне оның патрондарын тасымалдауға рұқсат- 10 

пайыз; 

•   азаматтық қаруды жəне оның патрондарын комиссиялық сатуға 

жолдама — 50 пайыз; 

5)  жеке жəне заңды тұлғалар азаматтық, қызметтік қарудың (аңшылық 

суық қаруды, белгі беретін қаруды, ұңғысыз атыс қаруын, механикалық 

шашыратқыштарды, аэрозольді жəне көзден жас ағызатын немесе 

тітіркендіретін заттар толтырылған басқа құрылғыларды, ату қуаты 7,5 Дж-

дан аспайтын жəне калибрді қоса алғанда 4,5 милиметрге дейінгі 
пневматикалық қаруды қоспағанда) əрбір бірлігін тіркегені жəне қайта 

тіркегені үшін — 10 пайыз; 

6) жеке басты куəландыратын құжаттарға өзгерістер енгізгені үшін — 

10 пайыз; 

7) Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға сəйкес 

Қазақстан Республикасында жасалған ресми құжаттарға Қазақстан 

Республикасының Үкіметі уəкілеттік берген мемлекеттік органдар апостиль 

қойғаны үшін — 20 пайыз; 
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8) төменде аталғандар үшін: 

•   жүргізушінің куəлігін бергені үшін — 125 пайыз; 

•   көлік құралдарының мемлекеттік тіркелгені туралы куəлікті бергені 
үшін — 125 пайыз; 

•   автомобильге мемлекеттік тіркеудің нөмір таңбасын бергені 
үшін 280 пайыз; 

•   мотокөлікке, автомобиль тіркемесіне мемлекеттік тіркеудің нөмір 

таңбасын бергені үшін — 140 пайыз; 

•   көлік құралын айдап əкелгені үшін мемлекеттік тіркеудің нөмір 

(транзиттік) таңбасын бергені үшін — 35 пайыз; 

9) төмендегілерді бергені үшін: 

•   тракторларға, олардың базасында жасалған өздігінен жүретін 

шассирлер мен механизмдерді, арнайы жабдықпен монтаждалған 

тіркемелерді қоса алғанда, оларға тіркемелерді, өздігінен жүретін ауыл 

шаруашьшығы, мелиоративтік жəне жол-құрылыс машиналары мен 

механизмдерге мемлекеттік тіркеу нөмірінің белгісі 100 пайыз; 

• тракторларды, олардың базасында жасалған өздігінен жүретін 

шассирлер мен механизмдерді, арнайы жабдықпен монтаждалған 

тіркемелерді қоса алғанда, оларға тіркемелерді, өздігінен жүретін ауыл 

шаруашылығы, мелиоративтік жəне жол-құрылыс машиналары мен 

механизмдерге мемлекеттік тіркеу үшін техникалық паспорт - 50 пайыз 

мөлшерінде мемлекеттік баж алынады. 

 

 

 

15.3.   Мемлекеттік баж төлеуден босату 

 



1. Соттарда мемлекеттік баж төлеуден босату. 
Соттарда: 

1)   талапкерлер - еңбекақы төлеу сомаларын өндіріп алу  туралы талап 

қоюлар жəне еңбек қызметіне байланысты басқа да  талаптар бойынша; 

2)   талапкерлер—авторлық  құқықтан, сондай-ақ жаңалық ашуға, 

өнертабысқа, рационализаторлық ұсынысқа жəне өнеркəсіптік үлгілерге 

кұқықтардан туындайтын талап қоюлар бойынша; 
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3)   талапкерлер — алименттерді өндіріп алу туралы талап қоюлар 

бойынша; 

4)   талапкерлер — мертігуге немесе денсаулығына зақым келтірілуге, 

сондай-ақ асыраушысының қайтыс болуына байланысты келтірілген   

зиянның   орнын   толтыру   туралы   талап   қоюлар  бойынша; 

5)   талапкерлер - қылмыспен  келтірілген материалдық  залалдың 

орнын толтыру туралы талап қоюлар бойынша; 

6)   жеке   адамдар  -  некені   бұзу  туралы   істер   бойынша 

кассациялық-апелляциялық шағымдардан; 

7)   іске қатысы жоқ адамдардан басқа жеке жəне заңды тұлғалар — 

оларға қылмыстық істерге жəне алимент бойынша істерге байланысты 

құжаттар бергені үшін; 

8)   талапкерлер - Қазақстан Республикасының табиғат қорғау зандарын 

бұзу  арқылы  мемлекетке келтірілген залалды  өтеу қаражатын мемлекет 

кірісіне өндіріп алу туралы талап қоюлар  бойынша; 

9)   білікті еңбек қызметкерлерін жəне біліктілігі көтеріңкі деңгейдегі 
жұмысшы кадрларын дайындауды қамтамасыз ететін кəсіптік мектептер мен 

кəсіптік лицейлер - оқу орындарын өз бетімен тастап кеткен немесе олардан 

шығарылған оқушыларды кұтіп-қарауға   мемлекет   шығарған   шығындарды   

өндіріп   алу жөніндегі талап қоюлар бойынша; 

10)жеке тұлғалар — қылмыспен келтірілген материалдық залалды 

өндіріп алудың дұрыстығына дау айтылатын қылмыстык істер бойынша 

апелляциялық шағымдардан; 

11) зандарда көзделген жағдайларда басқа тұлғалардың немесе 

мемлекеттің қүқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауға сотқа 

арыз жазып жүгінген жеке жəне занды тұлғалар; 

12)талапкерлер - ¥лы Отан соғысына қатысушылар жəне оларға 

теңестірілген адамдар, I жəне II топтағы мүгедектер -барлық істер мен 

құжаттар бойынша; 

13)талапкерлер — оралмандар Қазақстан Республикасының 

азаматтығын  алуға байланысты  барлық істер  мен  құжаттар бойынша; 
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14)жеке жəне заңды тұлғалар — сотка мынадай арыздарды 

бергені үшін: 

•   іс жүргізуді қысқарту туралы сот ұйғарымының күшін жою немесе 

соттың іс жүргізуді  қысқарту туралы мəлімдемесін қарамай қалдыру немесе 

арызды қарамай қалдыру туралы; 



•   шешімнің орындалуын кейінге қалдыру немесе мерзімін 

ұзарту туралы; 

•   шешімді орындаудың  əдісі мен тəртібін өзгерту туралы; 

•   талап қоюларды қамтамасыз ету немесе қамтамасыз етудің бір түрін 

басқаларымен ауыстыру туралы; 

•   жаңадан ашылған мэн-жайлар бойынша соттың шешімдерін, 

ұйғарымдарын немесе қаулыларын кайта қарау туральц 

•   сот ұйғарымдарымен салынған айыппұлдарды қосу немесе 

азайту туралы; 

•   өткізіп алған мерзімді қалпына келтіру туралы сот шешімдерінің 

орындалуын кері бұрып атқару туралы; 

•   апелляциялық шағымға қосылу туралы; 

сондай-ақ: 

•   сот орындаушыларының іс-əрекеттеріне; 

•   соттардың айьшпұлдарды қосудан немесе азайтудан бас тарту  

туралы ұйғарымдарына жеке шағымдар; 

•   сот ұйғарымдарына басқа да жеке шағымдар; 

•   əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша қаулыларға 

шағымдар; 

•   соттың  сырттай  шешімінің күшін жою туралы; 

15) прокуратура органдары - барлық талап қоюлар бойынша; 

 16) мемлекеттік мекемелер — үшінші тұлғалардың мүдделерін  

қорғайтын жағдайларды қоспағанда, өздерінің құзыретіне кіретін  мəселелер 

бойынша талап қойған жəне сот шешіміне шағым  жасаған кезде; 

17) мүгедектердің қоғамдық ұйымдары - өздерінің құзыретіне кіретін 

мəселелер бойынша талап қоюларды берген кезінде; 

  18) сақтандырушылар  мен сақтанушылар - міндетті  сақтандыру 

шарттарынан туындайтын талап қоюлар бойынша;   

19) талапкерлер мен жауапкерлер — азаматқа заңсыз сотталу, 

Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен қамауға алуға заңсыз тарту не 

538  

тұтқынға алу немесе түзеу жұмыстары түрінде заңсыз əкімшілік жазаға тарту 

арқылы келтірілген залалды өтеуге байланысты даулар бойынша; 

20) Қазақстан Республикасының Ұлтгық банкі, оның филиалдары мен 

өкілдіктері — өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша талап қоюларды 

берген кезде; 

20-1) қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау 

жөніндегі уəкілетті мемлекеттік орган - өз құзіретіне кіретін  мəселелер 

бойынша талап-арыздар берген кезде; 

21)  еріксіз таратылатын банктердің тарату комиссиялары -қарыз 

берешегін өндіріп алу туралы жəне таратылатын банктердің борышкерлерін 

банкрот деп тану туралы талап қоюлар бойынша; 

22) Қазақстан  Республикасының  заң  актілеріне сəйкес мемлекеттік 

инвестициялық саясатты іске асыруға уəкілетті банктер: 



•   бюджет каражаты есебінен қайтарымды негізде берілген кредиттер 

бойынша берешектерді өндіріп алу туралы; 

•   мүлікті өндіріп алу туралы; 

•   борышкерлердің сыртқы мемлекеттік жəне мемлкет кепілдік берген 

қарыздар, сондай-ақ бюджет қаражаты есебінен берілген қарыздар бойынша 

міндеттемелерді орындамауына байланысты олардың банкроттығы туралы 

талап қойған кезде мемлекетік баж төлеуден босатылады. 

2. Нотариаттық  іс-қимылдар  жасаған кезде мемлекеттік баж 

төлеуден босату. 
Нотариаттық  іс-қимылдар  жасаған  кезде: 
1)   жеке тұлғалар — өздерінің, мемлекет  пайдасына  мүлікті сыйға 

тартатын  өсиеттерін, шарттарын  куəландырғаны үшін; 

2)   мемлекеттік  мекемелер - оларға  мемлекеттің  мұраға құқығы 

туралы куəліктерді (куəліктердің дубликаттарын) бергені үшін, сондай-ақ 

осы куəліктерді (куəліктердің дубликаттарын) алу үшін қажетті барлық 

құжаттар үшін; 

3)   жеке адамдар - оларға мұраға құқық туралы куəліктер берілгені 
үшін: 

•   Қазақстан Республикасын қорғау кезінде, өзге де мемлекеттік немесе 

қоғамдық міндеттерді орындауға байланысты не адам өмірін құтқарып қалу, 

мемлекеттік  меншікті жəне 

539 

құқыктық тəртіпті қорғау жөніндегі Қазақстан Республикасы азаматының 

борышын орындауға байланысты қаза тапқан адамдардың мүлкі; 
•   егер мұрагер  мұра қалдырушы қайтыс болған күнде мұра 

қалдырушымен кемінде үш жыл тұрған болса жəне ол қайтыс болғаннан 

кейін де осы үйде (пəтерде) тұруын жалғастырып жатса, тұрғын үйі (пəтері) 
немесе тұрғын үй-қүрылыс кооперативіндегі пайы; 

•   сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдері, мемлекеттік 

заемдардың облигациялары, еңбекке төленетін ақы, авторлық құқық 

сомалары, авторлық қаламақы жəне ашқан жаңалықтары, өнертабыстары мен 

өнеркəсіптік үлгілері үшін сыйақы сомалары; 

•   ақталған азаматгардың мүлкі; 
4) ¥лы Отан соғысына қатысушылар мен оларға теңестірілген адамдар, 

I жəне II топтардағы мүгедектер - барлық нотариатгық іс-əрекеттер бойынша; 

5)  оралмандар - Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға 

байланысты барлық нотариаттық іс-əрекеттері бойынша; 

6) Қазақстан Республикасының  ¥лттық банкі, оның филиалдары мен 

өкілдіктері - өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша нотариаттық іс-

əрекеттер жасау үшін өтініш берген кезінде; 

6-1) қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау 

жөніндегі уəкілетті мемлекеттік орган - өз қүзіретіне кіретін мəселелер 

бойынша нотариаттық іс-əрекеттер жасауға өтініш жасаған кезде; 



7)  "Ардақты Ана" атағы берілген, "Алтын алқа", "Күміс алқа" 

алқаларымен марапатталған көп балалы аналар - барлық нотариаттық іс-

əрекеттер бойынша; 

8) заңдарда белгіленген тəртіппен қорғаншылық тағайындалған 

созылмалы жүйке ауруымен ауыратын жеке адамдар - өздерінің мүлікке 

мұрагерлігі туралы куəліктер алғаны үшін; 

9)  "Қазақстан мүгедектерінің ерікті қоғамы" одағы (ҚМЕҚ), Қазақ 

саңыраулар қоғамы (ҚСҚ), Қазақ зағиптар қоғамы (ҚЗҚ), сондай-ақ олардың 

өндірістік кəсіпорындары барлық нотариалдық іс-əрекет бойынша 

мемлекеттік баж төлеуден босатылады. 
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3.  Азаматтық  хал  актілерін тіркеу кезінде мемлекеттік баж 

төлеуден босату. 
Азаматтық  хал актілерін тіркеу кезінде: 
1)   ¥лы Отан соғысына қатысушылар, барлық топтардағы мүгедектер, 

қорғаншылар (қамқоршылар), мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдар - тууы 

туралы куəліктер тіркелгені жəне кайталап берілгені үшін; 

2)   жеке адамдар — азаматтык хал актілерін тіркеу кезінде жіберілген   

қателерге   байланысты  туу,   қайтыс   болу  туралы, əкелікті анықтау, ұл 

бала асырап алу (қыз бала асырап алу) туралы актілер жазбалары өзгертілген, 

толықтырылған  жəне түзетілген кезде өздеріне куəліктер бергені үшін; 

3)   жеке адамдар - ақталған туыстарының қайтыс болуы туралы оларға 

бұрын берілген куəліктер қайталап немесе алмастырылып берілгені үшін; 

4)   жеке адамдар — бала асырап алу мен əкелікті анықтауға байланыс-

ты актілер жазбаларына өзгерістер, толықтырулар  енгізілгені үшін мемле-

кеттік баж төлеуден босатьшады. 

4. Қазақстан Республикасының азаматтығын  қалпына  келтіру 
жəне алу  кезінде мемлекеттік  баж төлеуден босату. 

Мемлекеттік баж төлеуден: 

•   жаппай қуғын-сүргіндер, күштеп  ұжымдастыру кезеңдерінде, өзге 

де имандылыққа жат саяси акциялар салдарынан Қазақстан Республикасы-

ның аумағынан кетуге мəжбүр болған адамдар жəне олардың  ұрпақтары 

Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өздері 
тілек білдірген жағдайда; 

•   оралмандар   Қазақстан   Республикасының   азаматтығын 

қабылдаған кезде босатылады. 

Аталғандар мемлекеттік баж төлеуден бір рет босатылады. 

5.  Қазақстан Республикасынан кету  жəне Қазақстан Рес-
публикасына  келу  жөніндегі істер бойынша мемлекеттік баж төлеуден 

босату. 
Қазақстан Республикасынан  кету  жөніндегі  істер  бойынша: 

1) Кеңес Одағының  Батырлары мен  Социалистік Еңбек Ерлері, III 
дəрежелі  Даңқ ордені жəне III дəрежелі Еңбек даңқы ор- 
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денімен, «Алтын қыран», «Халық қаһарманы», «Отан» ордендері-мен 

наградталған адамдар, ¥лы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедектері 
жəне соларға тенестірілген басқа да мүгедектер, бала кезінен мугедектер, I 

топтағы мүгедек жəне оны ертіп жүретін адам, сондай-ақ II топтағы 

мүгедектер, Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккен азаматтар; 

2) азаматтық, отбасылық жəне кылмыстық істер бойынша кұқықтық 

көмек көрсету туралы  шарттарға сəйкес басқа мемлекеттердің соттарына 

азаматтық жəне қылмыстық істер бойынша тараптар, куəлер  жəне 

сарапшылар ретінде шақырылған жеке адамдар — оларға шетелге кетуге 

құжаттар берілгені үшін  мемлекеттік баж төлеуден босатылады. 

Қазақстан Республикасына келу жөніндегі істер бойынша оралмандар 

олардың паспорттарына немесе солардың орнына берілетін кұжаттарына 

Қазақстан  Республикасына келуге рұқсат берілетін виза берілген кезде  

мемлекеттік баж төлеуден  босатылады. 

6. Басқа  да  іс-əрекеттер  жасаған  кезде  мемлекеттік  баж 

төлеуден  босату. 
Тұрғылықты  жерін тіркегені үшін: 

1)   қарттар  мен мүгедектерге арналған интернат-үйлерде тұра- 

тын қарттар мен мүгедектер; 

2)   мектеп-интернаттардың,  кəсіптік мектептер  мен кəсіптік 

лицейлердің  мемлекет толық қамсыздандыратын жəне жатақханаларда 

тұратын окушылары; 

3)   оралмандар – Қазақстан  Республикасының  азаматтығын 

алғанға дейін; 

4)   Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, Ш 

дəрежелі Даңқ жəне III дəрежелі Еңбек даңқы, «Алтын қыран», «Халық 

қаһарманы», «Отан» ордендерімен наградталған адамдар, «Алтын алқа», 

«Күміс алқа» алқаларымен наградталған көп балалы  аналар; 

5)   ¥лы Отан соғысына қатысушылар мен оның мүгедектері жəне 

Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес, оларға теңестірілген 

адамдар; бала кезінен мүгедектер; I жəне II топтағы 
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мүгедектер;  Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккен азаматтар 

мемлекеттік баж төлеуден босатылады.  

Аң  аулау  құқығына  рұқсат бергені үшін: 

•   аңшылық мамандары; 

•   қорықшылар мен штаттағы аңшылар — оларға аң аулау құқығына 

рұқсаттар берілгені немесе ұзартылғаны кезінде мемлекеттік баж төлеуден 

босатылады. 

Мемлекеттік баж алынбайтын объектілер: 

•   қылмыстық істе азаматтық талап қоюды табыс ету кезінде; 

•   Қазақстан  Республикасының дипломатиялық  өкілдіктері мен 

консулдық мекемелері арқылы апостильдеуге түсетін құжаттарға апостиль 

қою кезінде; 



•   Қазақстан  Республикасының дипломатиялық  өкілдіктері мен 

консулдық мекемелері арқылы өтініш жасаған азаматтарға азаматтық хал 

актілерін тіркеу туралы  қайта куəліктер берілген кезде. 

Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке 
куəліктері, сондай-ақ  шетел азаматының  Қазақстан Республикасында 

түруына ықтиярхат берілгені  үшін мемлекеттік  баж төлеуден 

босатылады: 

•   Кеңес Одағының Батырлары мен Социалистік Еңбек Ерлері; 
•   III дəрежелі Даңқ жəне III дəрежелі Еңбек даңқы, «Алтын Қыран», 

«Халық қаһарманы», «Отан» ордендерімен наградталған адамдар; 

•   ¥лы Отан соғысына қатысушылары мен оның  мүгедектері  жəне 

Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес соларға теңестірілген 

адамдар; 

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

алқаларымен наградталған көп балалы аналар; 

•   бала кезінен мүгедектер, I жəне II топтағы мүгедектер; 

•   қарттарға арналған интернат-үйлерде тұратын қарттар; 

•   мемлекеттің толық қарамағындағы жəне балалар ұйлерімен интернат 

ұйымдарында тұратын жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балалар; 

•   Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккен азаматтар. 
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15. 4   Мемлекеттік бажды төлеу тəртібі 
 

Мемлекеттік баж қолма-қол ақшамен, банктер немесе банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратьш ұйымдар арқылы 

аудару жолымен төленеді. 
Мемлекеттік баж мына жағдайларда төленеді: 
1)   сот қарайтын істер бойынша - тиісті арыздар (шағымдар) немесе 

апелляциялық шағымдар, сот бұйрығын  шығару туралы өтініш бергенге 

дейін, сондай-ақ сот  құжаттардың  көшірмелерін  берген кезде; 

2)   нотариаттық іс-əрекеттерді орындағаны  үшін, сондай-ақ 

құжаттардың  көшірмелерін, дубликатарын бергені үшін жасалған 

нотариалдық іс-əрекетті  тіркеген кезде; 

3)   азаматтық  хал актілерін мемлекеттік  тіркегені үшін, тиісті арыздар 

берген кезде азаматтық хал актілерінің жазбаларына түзетулер мен өзгерістер 

енгізгені үшін, сондай-ақ куəліктер мен анықтамаларды қайтадан бергені 
үшін - оларды берген кезде; 

4)   кəмелетке толмаған балалары жоқ ерлі-зайыптылардың  өзара 

келісімі бойынша некені бұзуды мемлекеттік тіркегені ұшін - актілерді 
тіркеген кезде; 

5)   азаматтардың тұрғылықты жерін тіркегені үшін - тиісті 
құжатгарды бергенге дейін; 

6)   Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке 

куəліктерін, азаматтығы жоқ адамның куəліктерін, сондай-ақ шетел 



азаматының Қазақстан Республикасында тұруына ықтияр-хат бергені үшін - 

тиісті құжаттарды бергенге дейін; 

6-1) жүргізуші куəліктерін, тракторшы-машинист куəліктерін, 

механикалық көлік құралдарының  мемлекеттік тіркелгені туралы 

куəліктерін, мемлекеттік тіркеудің нөмір таңбаларын бергені үшін тиісті 
қүжаттарды жəне мемлекеттік тіркеудің нөмір таңбаларын 

бергенге дейін; 

7) жүргізуші куəліктерін, көлік  құралдарының  мемлекеттік тіркелгені 
туралы куəліктерін, мемлекеттік тіркеудің нөмір таңбаларьш бергені үшін 

тиісті құжаттарды жəне мемлекеттік тіркеудің нөмір таңбаларын бергенге 

дейін; 
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7-1) сирек кездесетін жəне құрып кету қаупі төнген жануарлар мен 

бекіре балықтардың түрлерін, сондай-ақ олардың бөліктері мен 

дериваттарын əкелуге жəне  əкетуге рұқсаттар бергені үшін — тиісті 
құжаттарды бергенге дейін; 

8) қаруды жəне оның патрондарын сақтауға немесе сақтау мен алып 

жүруге, тасымалдауға, Қазақстан Республикасының  аумағына əкелуге жəне 

Қазақстан Республикасынан əкетуге рұқсаттар бергені үшін — тиісті 
құжаттарды бергенге дейін; 

9)  жеке жəне занды тұлғалар  азаматтық, қызметтік қарудың (аңшылық 

суық қаруды, белгі беретін қаруды, ұңғысыз атыс қаруын, механикалық  

шашыратқыштарды, аэрозольді жəне көзден жас ағызатын немесе 

тітіркендіретін заттар толтырылған  басқа құрылғыларды, ату қуаты 7,5 Дж-

дан аспайтын жəне калибрлі қоса алғанда 4,5 милиметрге дейінгі 
пневматикалық қаруды қоспағанда) əрбір бірлігін тіркегені  жəне қайта 

тіркегені үшіи -тиісті құжаттарды бергенге дейін; 

10)  Қазақстан Республикасының  азаматтығын  алуға немесе Қазақстан 

Республикасының а заматтығын  тоқтатуға, сондай-ақ Қазақстан Республи-

касынан кетуге жəне Қазақстан Республикасына келуге байланысты істер 

бойынша - тиісті құжаттарды алғанға дейін; 

11)  Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары  мен 

нотариустарынан  шығатын ресми құжаттарға Қазақстан. Республикасының 

Үкіметі уəкілеттік берген мемлекеттік органдар апостиль қою үшін апостиль 

қойғанға дейін төленеді. 
Мемлекеттік  баж соған уəкілеттік берілген мемлекеттік органдардың 

немесе лауазымды адамдардың зандық мəні бар іс-əрекеттер жасаған жəне 

құжаттарды берген жері бойынша есепке алынады. 

Төленген мемлекеттік баж мынадай жағдайда қайтарылады: 

1)   баж талапкер өз талаптарын азайтатын жағдайларды қоспағанда, 

Салық кодексі бойынша талап етілгеннен көбірек мөлшерде енгізілгенде; 

2)   арыздар (шағымдар) қайтарылған немесе оны қабыддаудан бас 

тартылған, сондай-ақ нотариустар немесе осыған уəкілетті адамдар 

нотариаттық іс-əрекеттерді жасаудан бас тартқанда; 
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3)   іс жүргізу тоқтатылған немесе, егер іс соттың қарауына жатпайтын 

болса, сондай-ақ талапкер осы істер санаты үшін белгіленген дауды алдын 

ала шешудің тəртібін сақтамаған не талап коюды əрекетке қабілетсіз адам 

табыс еткен жағдайда талап қою қараусыз қалдырылғанда; 

4)   мемлекеттік бажды төлеген адамдар зандық маңызы бар іс-

əрекеттерді жасаудан немесе осы зандық маңызы бар іс-əрекеттердің жасаған 

органға жүгінгенге дейін құжатты алудан бас  тартқанда; 

5)   Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген 

өзге де жағдайларда ішінара немесе толық қайтарылады. 

Салық органы мемлекеттік бажды қайтару үшін негіз болып табылатын 

тиісті органның құжатын, сондай-ақ мемлекеттік баждың төленгенін 

растайтын  құжатты салық  төлеушіден алғаннан кейін, егер аталған құжаттар 

салық органына мемлекеттік баж сомасы бюджетке есептелген күннен бастап 

бір жылдық мерзім өткенге дейін табыс етілген болса, төленген мемлекеттік 

бажды қайтару туралы өтінішті қарайды. 

Қайтару салық төлеушінің банк шотьша жүргізіледі. 
  

 

15.5. Консулдық  алым  жəне  кедендік  төлемдер 

Консулдық  алым - Қазақстан Республикасының дипломатиялық 

өкілдіктері мен консулдық мекемелерінің консулдық іс-əрекеттер жасағаны 

жəне зандық маңызы бар кұжаттарды бергені үшін Қазақстан Республика-

сының азаматтары мен занды тұлғаларынан, сондай-ақ шетел азаматтарынан 

жəне азаматтығы жоқ адамдардан, шетелдік занды тұлғалардан алатын 

мемлекеттік баж түрі. 
Өз мүдделері үшін консулдық  іс-əрекеттер жасалып, зандық  маңызы 

бар  құжаттар берілетін Қазақстан Республикасының  азаматтары мен занды 

тұлғалары, сондай-ақ шетел азаматтары  мен  азаматтығы жоқ адамдар, 

шетелдік заңды  тұлғалар  консулдық  алым  төлеушілер болып табылады. 
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Консулдық алымдардың ең төменгі жəне барынша жоғары базалық 

мөлшерлерін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі консулдық 

алымдардың базалық ставкалары шегінде нақты ставка мөлшерін белгілеуге 

құқылы. 

Консулдық  алым мынадай консулдық  іс-əрекеттер жасалғанда 

алынады: 

1) қызметтік паспортгы, Қазақстан Республикасы азаматының пас-

портын ресімдеу жəне Қазақстан Республикасының визаларын  беру; 

2) шетелде болу мəселелері бойынша Қазақстан Республикасы 

азаматтарының өтініштерін ресімдеу; 

3) Қазақстан Республикасының азаматтығы мəселелері жөніндегі 
құжаттарды ресімдеу;                                                         

4) азаматтық хал актілерін тіркеу;   

5) құжаттарды талап ету; 



6) құжаттарды зандастыру; 

7) нотариатық іс-əрекеттер жасау; 

8) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген өзге де іс-əрекеттер. 

Консулдық  алым  төлеуден босатылады: 

1) ноториаттық іс-қимылдар жасаған кезде, азаматтық хал актілерін 

тіркеу кезінде, Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру 

жəне алу кезінде, Қазақстан Республикасынан кету жəне Қазақстан 

Республикасына келу жөніндегі істер бойынша жəне басқа да іс-əрекеттер 

жасаған кезде; 

2)  консулдық алымдар алудан өзара бас тарту туралы Қазақстан 

Республикасымен келісімдері бар елдердің жеке жəне занды тұлғаларынан; 

3) Қазақстан Республикасы құқықтық көмек туралы шарттар жасасқан 

елдердің өкімет орындары мен жекелеген азаматтарының  сұрау салуы 

бойынша отбасылық, азаматтық  жəне қылмыстык істер бойынша, 

алименттер туралы, мемлекеттік  жəрдемақылар  мен зейнетақылар, бала 

асырап алу туралы құжаттар сұратып алдырғаны үшін; 

4)  Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген өзге де жағдайларда 

алынбайды. 

547 

Консулдық алымды төлеу тəртібі. 
Консулдық алым консулдық іс-əрекеттер  жасалғанға дейін 

төленеді. 
Қазақстан Республикасының дипломатиялық  өкілдіктері мен 

консулдық мекемелері консулдық іс-əрекеттер төлеуші консулдық алымды 

төлегеннен кейін жүзеге асырады. 

Консулдық алымды төлеу аумағында консулдық іс-əрекеттер 

жасалатын елдің валютасымен немесе кез келген еркін айналыстағы басқа да 

валютамен жүргізіледі. 
Ставкасы АҚШ долларымен белгіленген консулдық алымдарды 

Қазақстан Республикасының аумағында төлеу Қазақстан Республикасының 

¥лтгық банкі алымды төлеу сəтіне белгілеген ресми бағам бойынша теңгемен 

жүргізіледі.  
Консулдық  алым: 

1)  Қазақстан Республикасының аумағында - банктер немесе банк 

операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйымдар арқылы 

аудару жолымен консулдық іс-əрекеттер жүзеге асырылатьш жердің 

бюджетіне немесе қатаң есептілік бланкілері негізінде консулдық 

мекемелерде қолма-қол ақшамен; 

2) Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде шаруашылық 

пайдалану қуқығынсыз дипломатиялық өкілдіктің немесе консулдық 

мекеменің арнаулы (транзиттік) банк шотьша банктер немесе банк 

операцияларының  жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы 

аудару жолымен немесе қатаң есептілік бланкілері негізінде консулдық 

мекемелерде қолма-қол ақшамен  төленеді. 



Қатаң есептілік бланкілерінің нысанын уəкілетті мемлекеттік органның 

келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
белгілейді. 

Консулдық алымдар сомасын бюджетке есептеу тəртібін, сондай-ақ 

шетелде қолма-қол ақшамен төленген консулдық алымдарды дипломатиялық 

өкілдіктің немесе консулдық мекеменің арнаулы (транзиттік) банк шотына 

есепке алу тəртібін Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 

келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
белгілейді. 

Төленген консулдық алымдар сомасы қайтарылмайды.  
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Консулдық  алымдардың  ең төменгі жəне барынша жоғары 

базалық, ставкаларының мөлшерлерін бекіту  туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 

29 желтоқсан №1761 ҚАУЛЫСЫ 

 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж.,№49-50, 593-құжат. 

 

 

15.1. Консулдық  алымдардың  ең төменгі  жəне барынша жоғары    

базалық  ставкаларының  мөлшерлері 
 

Р/с Консулдық іс-əрекеттердің атауы Ең төменгі жəне барынша 

жоғары базалық ставкалар-

дың  мөлшерлері (АҚШ 

доллары немесе АЕК-тің % 

1                            2               3 

1 Қазақстан   Республикасының   

қызметтік   төлқұжатын  ресімдеу 

20 АҚШ  доллары 

2 Қазақстан  Республикасы   азаматы-

ның  төлқұжатын  ресімдеу 

20-50 АҚШ доллары 

3 Қазақстан  Республикасының 

азаматы төлқұжатының  қолданыс 

мерзімін ұзарту 

 

10-30 АҚШ доллары 

4 Қазакстан  Республикасы   азама-

тының  төлқұжатына балалардың 

деректерін  жазу (шығару) 

 

5-15 АҚШ доллары 

5 Шетелдік  дипломатиялық өкілдік-

терге виза беру туралы  нотаны 

жасау жəне  басып  шығару: 

 

 •   Қазақстан Республикасында  АЕК-тің  50% 

 •   шетелде  5-15 АҚШ  доллары 



6 Шетел  азаматтары үшін  виза беру 

туралы азаматтар   мен   заңды   

тұлғалардың  отініштерін пысықтау   

жəне   Қазақстан   Республикасының 

дипломатиялық  өкілдіктері  мен 

консулдык мекемелеріне нұсқау 

(визалық колдау) жолдау: 

 

 •   бір  мəрте  келу-кету АЕК-тің 20 % 

 •   екі немесе одан да көп келу-кету АЕК-тің 50 % 

7 Қазақстан Республикасына келуге 

(кетуге) бір мəртелік виза немесе 

оны үш айға дейінгі мерзімге ұзарту 

 

10-30 АҚШ доллары 

8 Бір мəрте келу-кету немесе кету-

келу визаларына немесе оларды үш 

айға дейінгі  мерзімге ұзарту 

 

20-60 АҚШ доллары 

9 Екі мəрте келу-кету визасы немесе 

кету-келу визасы немесе оларды үш 

айға дейінгі мерзімге  ұзарту 

 

30-90 АҚШ доллары 

 

10 Үш  мəрте келу-кету визасы немесе 

кету-келу визасы немесе оларды үш 

айға дейінгі мерзімге  ұзарту 

 

35-105 АҚШ доллары 

 

11 Көп  мəртелік виза немесе оны  ұзарту мерзімі: 

           бір жылға дейін 100-200 АҚШ  доллары 

           екі жылға деиін 200-400 АҚШ доллары 

12 Туристтік  виза:  

           бір  мəрте 30 күнге дейін 20-40 АҚШ доллары 

           екі  мəрте 60 күнге дейін 30-60 АҚШ доллары 

13 Транзиттік виза 10-30 АҚШ доллары 

14 Қазақстан Республикасына қайтып 

оралуға арналған куəлікті беру 

  1-15 АҚШ доллары 

 

15 Шетелге жеке ісі бойынша  кеткен  

Қазақстан  Республикасы азамат-

тарының шетелде тұракты  қалу 

туралы  өтініштерін ресімдеу 

 

30-300 АҚШ доллары 

 

16 Шетелге тұрақты тұруға келген 

Қазақстан  Республикасының 

азаматтарын консулдық есепке алу: 

 

 

               есепке алу 1-30 АҚШ доллары 

              есептен шығару            Тегін 

16-

1 

Қазақстан Республикасының Сырт-

қы істер министрлігінде шетелдік-

тердің асырап алуына берілген 

Қазақстан Республикасының  аза-

 



маттарын-балаларын консулдық 

есепке алу: 

              есепке алу      АЕК-нің 500 % 

              есептен шығару            тегін 

17 Қазақстан Республикасына тұрақты 

тұруға келу туралы шетел азамат-

тары мен азаматтығы жоқ адамдар-

дың  өтінішін ресімдеу 

 

10-100 АҚШ доллары 

 

18 Қазақстан Республикасының  аза-

маттығына қабылдау жəне қалпына 

келтіру туралы өтінішті  ресімдеу 

 

15-150 АҚШ доллары 

 

19 Қазақстан   Республикасының   аза-

маттығынан  шығу  туралы  өтінішті 
ресімдеу 

 

30-300 АҚШ доллары 

 

20 Тууды, əкелікті  айқындауды, ұл 

бала (қыз бала) асырап  алуды тіркеу 

жəне тиісті  куəліктерді  беру 

 

10-20 АҚШ  доллары 

21 Некеге  тұруды  тіркеу жəне  неке 

туралы куəлікті  беру 

 

15-30  АҚШ доллары 

 

22 Некені бүзуды тіркеу жəне  бұл 

туралы   куəлік 

30-60 АҚШ доллары 

 

23 Заңда белгіленген тəртіппен хабар-

ошарсыз кетті деп немесе жүйке 

ауруы немесе акыл-есінің кемдігі 
салдарынан əрекетке қабілетсіз деп 

танылған адамдармен, не кылмыс 

жасағаны үшін  үш жылдан кем емес 

мерзімге бас бостандығынан   айы-

руға   сотталған   адамдармен 

некені бұзуды тіркеу 

 

 

 

5-30 АҚШ доллары 

 

24 Некеге тұруына байланысты жағдай-

лардан басқа реттерде тегін, атын, 

əкесінің атын өзгерту туралы  мате-

риалдарды  ресімдеу, сондай-ақ ұл- 

тын өзгертуді тіркеу 

25-50 АҚШ доллары 

25 Азаматтық хал  актілерін тіркеу 

туралы мұрағат материалдары 

бойынша қайталап куəліктер беру 

20-40 АҚШ доллары 

26 Тууы туралы, некеге тіркелгені, 
некенің бұзылғаны туралы, қайтыс 

болғандығы туралы жазбаларды 

өзгертуге, толықтыруға, түзетуге 

жəне қалпына келтіруге байланысты 

 

 

10-20 АҚШдоллары 

 



куəліктерді беру 

27 Некеге тіркелу  мақсатында шет 

елдердегі азаматтық хал актілерін 

тіркеу органдарына ұсыну  үшін 

анықтама беру 

 

10-20 АҚШ доллары 

28 Құжаттарды  талап  ету (əрбір  құжат 

үшін) 

10-30 АКШдоллары 

 

29 Құжаттарды зандастыру (əрбір 

қужат үшін). 

 

         Қазақстан Республикасының  

        аумағында 

АЕК-тің 50% 

         шет елдерде 5-50 АКШ доллары 

29-

1 

Апостиль кою үшін құжаттарды 

қабылдау жəне  одан əрі жолдау 

(əрбір  кұжат үшін) 

 

5-50 АҚШ доллары 

30 Мүлікті, оның ішінде автомотокөлік 

құралдарын пайдалану мен иелік ету 

жəне несие операцияларын  жасау 

құқығына арналған сенімхаттарды 

нотариалды түрде куəландыру 

 

20-100 АҚШ доллары 

 

31 Түрлі тұлғалар мен мекемелерден 

банк мекемелеріндегі пошталык 

аударым бойынша ақшаны алуға, 

сəлемдемелерді, салымға иелік етуге 

арналған хат-хабарды жəне т.б. 

алуға, сенімхаттарды нотариалды 

түрде куəландыру, сондай-ақ алдын 

ала сенім білдіру тəртібімен  беріле-

тін сенімхаттарды куəландыру 

 

 

 

10-50 АҚШ доллары 

 

 

32 Бағалауға  жатпайтын бөлу шарт-

тарын, кепілдікті  жəне басқа да 

шарттарды нотариалды түрде 

куəланды 

 

30-60 АҚШ доллары 

 

33 Бағалауға жататын шарттарды 

нотариалды түрде куəландыру 

шарт сомасының 1%, бірақ 

120 АҚШ долл. кем емес 

34 Автомотокөлікті иеліктен айыру 

шарттарын нотариалды түрде 

куəландыру 

20-100 АҚШдоллары 

35 Қазакстан Республикасының аума-

ғында орналасқан жылжымайтын 

мүлікті иеліктен айыру туралы 

шарттардан басқа өзге де шарттарды 

нотариалды түрде куəландыру 

 

 

10-50 АҚШ доллары 

 

36 Білім, жұмыс туралы кұжаттардың  



көшірмелерін, азаматтық  хал акті-
лерінің жазбаларын, сондай-ақ кұ-

жаттардың үзінділерін (əр бетінің) 

жəне т.б. нотариалды түрде 

куəландыру 

 

10-50 АҚШдоллары 

37 Қойылған   қолдардың   түпнұсқалы-

ғын нотариалды  түрде куəландыру 

(əрбір құжат үшін) 

 

10-50 АҚШдоллары 

38 Азаматтарға   мүлік   жəне   қаржы   

мəселелері бойынша   олардың   

Қазақстан   Республикасының  дип-

ломатиялық өкілдіктері мен консул-

дық мекемелерінде сақтаулы құжат-

тарынан үзінділер  мен көшірме-

лерді беру 

 

 

 

10-50 АҚШдоллары 

39 Аударма жасау мен оның дұрысты-

ғын бір мезгілде нотариалды түрде 

куəландыру (əрбір беті үшін) 

 

          шет тіддерінен аударма 

          шет тілдеріне аударма 

10-50 АҚШдоллары 

10-50 АҚШ доллары 

40 Консулдық лауазымды тұлғаның 

қатысуынсыз жасалған аударманың 

дұрыстығын куəландыру (əрбір 

бетіне) 

 

5-15 АКШ доллары 

 

41 Құжаттарды кешіру (əрбір беті үшін 5-15 АҚШ доллары 

42 Қамқоршыны тағайындау туралы 

актіні жасау 

10-50 АҚШ доллары 

43 Қамқорлыққа алынған мүлікті 
басқару 

мүлік сомасының  0 5%, 

жөніндегі есепті бекіту 

бірақ 30АҚШ долларынан 

кем емес 

44 Мұралық мүліктің тізбесін жасау, 

сондай-ақ мұралық мүлікті қорғау 

жөніндегі шараларды қабылдау 

мүлік сомасынын 1%, бірак 

60 АҚШ долларынан кем 

емес 

45 Мүдделі адамдардың өтініштері 
негізінде ұсынылған тізбе бойынша 

мүлікке тексеру жүргізу 

мүлік сомасының  1%, 

бірақ 60 АКІІІ долларынан 

кем емес 

46 Өсиетхатты нотариалды түрде 

куəландыру 

30-100 АКШ доллары 

47 Мұраға берушінің өтініші бойынша 

өсиетхатқа кандай да бір өзгерістер 

мен толықтырулар  енгізу 

30-100 АҚШ доллары 

48 Консулдық  мекемелерде өсиетхатты 

сақтау 

30-100 АҚШ доллары 



49 Мұрагерлік құқығы туралы куəлікті 
консулдық лауазымды тұлғаның 

беруі 

 

30-100 АҚШ доллары 

50 Көпшілікке арналған саудада 

тауарларды немесе өзге де 

мүліктерді сату 

түскен соманың 1%, бірак 

60 АҚШ  долларынан кем 

емес 

51 Өсиетхаттан басқа құжаттар пакетін 

консулдық мекемелерде сақтау (бір 

айда) 

 

10-20 АҚШ доллары 

52 Мұрагерліктен басқа ақшаны бағалы 

қағаздарды жəне басқа да құнды-

лықтарды сақтау (ай сайын) 

 

жалпы соманың 0,2% 

53 Мүлікті немесе ақша сомаларын 

тиесілігі бойынша беруге 6 айға 

дейінгі мерзімге депозитке қабыддау 

(ай сайын) 

 

жалпы соманың 0,2% 

54 Занды тұлғалардың мекенжайына 

дипломатиялық поштамен құжаттар 

жолдау 

 

30-100 АҚШ доллары 

55 Шетелден кеме сатып алған жағдай-

да, оған Қазақстан Республикасы-

ның мемлекеттік туымен жүзу кұқы-

ғына арналған куəлік беру, Қазак-

стан Республикасының заннамасы-

мен немесе Қазақстан Республикасы 

қатысушысы болып табылатын ха-

лықаралық шарттармен көзделген 

Қазақстан Республикасының кеме-

леріне қатысты декларациялар мен 

басқа да кұжаттарды жасау жəне 

куəлаңдыру  

 

 

 

 

 

30-60 АҚШ доллары 

56 Консулдық алымдардың осы став-

каларында айтылмаған, занды маңы-

зы бар түрлі сипаттағы анықтамалар 

беру: 

 

     •   Қазақстан    Республикасының 

        аумағында 

АЕК-тің 15% 

     •   шетелде 5-30 АҚШ доллары 
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Кеден төлемдері. 



Кедендік баж салығы — мемлекеттік шекарадан өткізер кезде 

мемлекет кеден мекемелерінің желісі арқылы тауарлардан, мүліктерден жəне 

құнды заттардан алынатын ақшалай төлем. 

Кеден ісін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының кеден 

органдары Қазақстан Республикасының кеден зандарында белгіленген кеден 

төлемдерін алады. 

Кеден төлемдері бойынша төлеушілер, есептеулердің, төлеудің, 

қайтарып берудің жəне кеден төлемдерін өндіріп алудың тəртібі, сондай-ақ 

жеңілдіктер Қазақстан Республикасының кеден  зандарымен анықталады. 

Кеден төлемдерінің ставкаларын Қазақстан Республикасының 

Үкіметі белгілейді. 
Кеден төлемдерінің түрлері. 
Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар алып 

өткен кезде жəне Қазақстан Республикасының кеден зандарында белгіленген 

басқа да жағдайларда кеден төлемдерінің мынадай түрлері төленеді: 
1) кедендік баж; 

2) кедендік ресімдеу үшін кедендік алым; 

3) тауарларды сақтау үшін кедендік алым; 

4) кедендік ілесіп алып жүру үшін кедендік алым; 

5)  Қазақстан Республшсасы кеден органдарының лицензия бергені 
үшін алым; 

6)  кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатын бергені 
үшін алым; 

7) алдын ала шешім үшін төлемақы. 

Жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының кеден заңдарында 

белгіленген оңайлатылған тəртіппен тауарлар алып өткен кезде, жоғарыда 

көрсетілген кедендік төлемдер жəне салықтар жиынтық кедендік төлем 

түрінде төленуі мүмкін. 

 

Кеден органдары алатын кеден алымдарының, алымдар мен 

төлемдердің ставкаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 

8 шілдедегі №669 ҚАУЛЫСЫ 
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Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., №28, 277-құжат. 

 

 

15.2. Кеден  органдары  алатын  алымдары  мен толемдердің  

                                   ставкалары 

 

 

 



   Кеден  төлемдерінің  атауы ЕВРО-мен ставка 

                        1               2 

Кеден шекарасы арқылы заңды 

жəне жеке тұлғалар өткізетін 

тауарлар мен көлік құралдарын 

кедендік ресімдеу үшін кеден 

алымдары 

Жүктің  кедендік декла-

рациясының  негізгі  па-

рағы үшін 50 евро жəне 

жүктің кедендік деклара-

циясының əрбір қосым-

ша парағы үшін 20 евро 

Тауарларды иелері кеден орган-

дары болып табылатын кеден 

қоймалары мен уақытша сақтау 

қоймаларында сақтағаны үшін 

кеден алымдары (ашық орын) 

Тəулігіне 1 шаршы метр 

үшін  О,17 евро 

Тауарларды иелері кеден 

органдары болып табылатын 

кеден қоймалары мен уакытша 

сақтау қоймаларында сақтағаны 

үшін алымдары (жабык үй-жай) 

Тəулігіне 1 шаршы метр 

үшін 0,48 евро 

Тауарларды  иелері  кеден  орган-

дары  болып  табылатын кеден 

коймалары мен уақытша сақтау 

қоймаларында  сақтағаны  үшін 

кеден  алымдары (жайластырыл-

ған үй-жай - арнайы жабдықтар-

ды пайдалана, ерекше температу-

ралық режимді жəне т.б. жасай 

отырып арнайы бейімделген үй-

жайы) 

 

 

 

Тəулігіне 1 шаршы метр 

үшін 0,86 евро 

Тауарларды кедендік алып жүру 

үшін кеден алымдары: 

 

50 км-ге дейінгі қашықтыққа 9 евро 

50-ден 100 км-ге дейінгі 
қашықтыққа 

11 евро 

100-ден 200 км-ге дейінгі 
қашыктыққа 

18 евро 

200-ден 400 км-ге дейінгі 
кашықтыққа 

81 евро 

400-ден 600 км-ге дейінгі 
қашықтыққа 

117 евро 

600-ден 800 км-ге дейінгі 
қашықтыққа 

134 евро 

800-ден 1000 км-ге дейінгі 
қашықтыққа 

206 евро 

1000-ден 1500 км-ге дейінгі 293 евро 



кашықтыққа 

1500-ден 2000 км-ге дейінгі 
қашықтыкқа 

455 евро 

2000 км-ден астам қашықтыққа 599 евро 

Ауданы мынадай кеден қоймасын 

құруға  арналған лицензия бер-

гені үшін алынатын  алымдар: 

  

 

1000 м2
 дейінгіні қоса алғанда 9000 евро 

1000-нан 2000 м2
 дейінгіні қоса 

алғанда 

14000 евро 

2000 м2
 астамды қоса алганда 19000 евро 

Бажсыз сауда дүкенін құруға 

арналған лицензия бергені үшін 

алымдар 

 

20000 евро 

Ауданы мынадай еркін қойманы 

құруға арналған лицензия бергені 
үшін алымдар: 

 

 

1000 м2   дейін 19000 евро 

1000 м2
 астам  28000 евро 

Уақытша сақтау коймасын кұруға 

арналған лицензия бергені үшін 

алымдар 

 

8000 евро 

Кеден брокері ретіндегі қызметті 
жүзеге асыруға арналган лицен-

зия бергені үшін алымдар 

 

5000 евро 

Кеден тасымалдаушысы ретіндегі 
кызметті жүзеге асыруга арнал-

ған лицензия бергені үшін 

алымдар 

 

5000 евро 

Кедендік ресімдеу жөніндегі 
маманның біліктілік аттестатын 

бергені үшін  алымдар 

 

200 евро 

Алдын ала шетім қабылдағаны 

үшін  төлем 

50 евро 

 

БАҚЫЛАУ  СҰРАҚТАРЫ: 

. 

1.Баж салығы. 

2.Мемлекеттік баж. 

3.Мемлекеттік баж алудың объектілері. 
4.Мемлекеттік баж ставкалары. 

5.Мемлекеттік баждың соттардағы ставкалары. 

6.Нотариаттың  іс-əрекеттер жасағаны үшін алынатын мемле- 
кеттік баж ставкалары. 



7.Азаматтық  хал актілерін тіркегені үшін мемлекеттік баж 

ставкалары. 
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8.     Шетелге шығуды, Қазақстан Республикасының азаматтығын 

алуды, Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіруді 
немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын  тоқтатуды ресімдеу 
кезіндегі мемлекеттік баж ставкалары. 

9.     Басқа да іс-əрекеттер жасағаны үшін мемлекеттік баж став-
калары. 

10.   Мемлекеттік баж төлеуден босату. 
11.   Соттарда мемлекеттік баж төлеуден босату. 
12.   Нотариаттық  іс-қимылдар жасаған кезде мемлекеттік баж 

төлеуден босату. 
13.  Азаматтық хал актілерін тіркеу кезінде мемлекеттік баж 

төлеуден босату. 
14.   Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру 

жəне алу кезінде мемлекеттік баж төлеуден босату. 
15.   Қазақстан Республикасынан кету жəне Қазақстан  Респуб-

ликасына келу жөніндегі істер бойынша мемлекеттік баж төлеуден 

босату. 
16.   Басқа  да  іс-əрекеттер  жасаған  кезде мемлекеттік  баж 

төлеуден босату. 
17.   Мемлекеттік бажды төлеу  тəртібі. 
18.   Төленген мемлекеттік бажды қайтару. 
19.  Консулдық  алым жəне оны алу. 
20.   Консулдық  алым төлеуден босатылады. 

21.   Консулдық  алымды төлеу тəртібі. 
22.   Консулдық  алым  ставкалары. 

23.   Кедендік баж салығы 

24.   Кеден төлемдері. 
25.   Кеден төлемдерінің  түрлері. 
26.   Кеден төлемдерінің  ставкалары. 
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ТЕСТІЛЕР   ЖИНАҒЫ 

 

 I вариант 

1.   Салық  объектісі: 
а)  салық  есептелетін  база; 

ə)  салықтың материалдық  өрнектелуі; 
б)  салық  сипаттамасы, 

в) заңмен бекітілген салық  бүйымын өлшеу параметрлері; 
г)  салықтық  базаны өлшеу бірлігіне шаққандағы  салықтық есептеу-

лер  шамасы. 

 

2. Қолданылу сипаты бойынша салық ставкалары  қалайша бөлінеді? 



а) жалпы, төмендетілген, жоғарылатылған;  

ə) тең, тұрлаулы, пайыздық; 
б)  нақты, экономикалық; 
в) үдемелі,үйлесімді, кемімелі; 
г) тікелей, жанама. 

 

3. Салық  ставкасын салық  базасы бірлігінің мөлшеріне көбейту ненің 

   жиынтығын  анықтайды?        

а) салықтық  төлемнің; 

ə) салықтық кезеңнің; 

б)  салықтық  базаның; 

в) салықтық  ставканың; 

г)  салық  масштабының 

 

4.   Салық  салудың əрбір бірлігіне бекітілген салық мөлшері: 
а) тұрлаулы ставка;  

ə) тең ставка; 

б) пайыздық  ставка; 

в) маргинальды ставка; 

г) экономикалық  ставка. 

 

5.   Кез келген салық төлеушіге бірдей мөлшерде салық сомасы белгіленеді: 
а) тең ставка; 

ə) тұрлаулы ставка; 

б) пайыздың  ставка; 

в) кемімелі  ставка; 

г) үдемелі ставка. 
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6.   Бұл ставкалар мемлекеттің өндіріс немесе басқа да саласына рет- 

      теуші  əсерін тигізеді: 
а) жоғарылатылған  ставка; 

ə) пайызды ставка; 

б) тұрлаулы ставка; 

в) тең ставка, 

г) жалпы ставка. 

 

7.   Қайсы салық  ставкалары мемлекеттің  өзіне мүмкіндігінше көп 

табыс алуына əкеледі? 
а) жоғарылатылған ставка;  

ə) пайыздық ставка; 

б) тең ставка, 

в) маргинальды ставка; 

г) кемімелі ставка. 

 



8.    Құрамында  салық  төлеу тұрғысынан мүліктік объектілердің 

сипаттамасы  туралы  мағлұматтар  бар  реестр: 
а) кадастр, 

ə) патент; 

б) хабарлама; 

в) тізім; 

г) салық  есебі. 
 

9.   Есептеу  əдісіне  салықтық  базаны есептеудің қай əдісі жатады? 
а)  табыс жəне шегерім жұмысты орындау сəтінен бастап еске-

ріледі; 
ə) табыс пен шегеру салық  төлеуші орындаған  жұмыстарға сатып 

алушы іс жүзінде төлеп алған сəттен ескеріледі; 
б) жұмыс орындалғанда  шегеру  ескерілмейді; 
в) жұмыс орындалғанда  табыс ескерілмейді; 
г) табыспен шегеру салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз 

етпейді. 
 

10.  Салық есептілігінде салық  объектісімен салық  базасын есептеудің 

негізгі əдістері: 
а) есептеу, кассалық; 
ə) кадастрлық, патент негізінде; 
б) тең, тұрлаулы; 
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в) жоғарылатылған, төмендетілген; 

г) пайыздық, жалпы. 

 

11.  Салық  заңымен бекітілген ставкалар: 
а) маргинальды ставка; 

ə) нақты ставка; 

б) экономикалық  ставка; 

в) тұрлаулы ставка; 

г) тең  ставка. 

 

12.  Төленетін салықтың  сомасы  алынған  жалпы табысқа қатынасы 

ретінде анықталады: 
а) экономикалық  ставка;  

ə) маргинальдық ставка; 

б) нақты ставка; 

в) пайызды ставка; 

г) тұрлаулы ставка. 

 

13. Салық  базасының  құндық  шамасынан белгілі бір пайыз түріндегі 
салық мөлшері: 

а) пайыздық  ставка;  



ə) тең  ставка; 

б) тұрлаулы ставка; 

в) жоғарылатылған  ставка; 

г) жалпы ставка. 

 

14.   Төлеушінің еркінен тыс  жəне оның қатысуынсыз табыстың төлем 

көзінен салықты ұстап  қалу қандай жағдайда жүзеге асырылады? 
а) салықты мəжбүрлі төлегенде; 
ə) бір жолғы талон немесе патентті алу жолымен; 

б) өз бетінше салықты  есептеу жəне салу жолымен; 

в)  салық хабарламасы негізінде; 
г) патент негізінде. 

 

15.  Салық  жеңілдіктері  қандай жағдайда  беріледі? 
а) салықты экономикалық  реттеу əдісі ретінде  қолданғанда; 

ə) салықтың  төлем бұйымын  мемлекет мəжбүрлі түрде алғанда; 

б) салық  төлеуші объектісі барлығы туралы арнайы хабарлағанда; 
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в) бір жолғы талон алғанда немесе патент алғанда; 

г) төлем көзінен  салықты ұстап  қалғанда. 

 

16.  Жеке тұлгалардың көлік құралдары салығын толеуі қандай  тəсілмен 

жүзеге асырылады? 
а) өз бетінше салықтың  төлемді есептеу жəне төлеу; 
ə) салық  хабарламасы негізінде;                                                 
б) декларация негізінде; 
в) бір жолғы талон немесе патентты алу  жолымен;                 

г) төлем көзінен салықты ұстап қалу. 
 

17. Арнаулы салық  режимі негізінде əрекет ететін жеке тұлғаларга   

     қатысты қандай салық салу  əдісі қолданылуы  мүмкін ? 

а) бір жолғы талон немесе патен алу жолымен; 

ə) декларация негізінде;                                              
б) салық хабарламасы негізінде; 
в) салық  төлемін өздігімен есептеу жəне төлеу жолымен; 

г) төлем көзінен салықты ұстап қалу. 
 

18. Салық  төлеуші салық  төлеуден  қашқан  жағдайда салық  органдары  

     қандай тəсілге жүгінеді? 
а) салықты мəжбүрлі түрде алу;  
ə) декларация негізінде; 
б)  салық ескертуі негізінде; 
в) бір жолғы талонды алу; 
г) өздігінен салықты есептеу. 

 



19.  Төлеушіге  толық  немесе жартылай салық төлеу  құқығын  беруді 
        қалай атайды? 

а) жеңілдету; 
э) декларациялау; 
б)  инвестциялау; 
в) несиелеу; 
г) қаржыландыру. 

 

20. Жеңілдік беру немесе салықты төлеу мерзімін өзгертумен орнек- 

      телгендегі салық  төлеуден босату формасы қалай аталады? 
а) салықтық несие;  
ə) салықтық оклад; 
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б) салық  кезеңі; 
в) салық есебі; 
г) сальқ режимі. 

 

21. Салықта  салық  төлеу,  яғни субъект салық  ауыртпалығының  та- 

      сымалдаушы  болып  табылғанда, оның  мүмкіндігінің нақты азаюына  

      апарып  соғатын   салықтар  қалай  атылады? 

а) тікелей  салық 
ə) жанама  салық; 
б) əмбебап  жанама салық; 
в) жеке жанама салық; 
г) мақсатты салықтар. 

 

 

 

 

22. Қай салықтарда төлеу көзін мемлекеттің өзі тауар бағасына 

директивті  тəртіппен  үстеме бекіту жолымен қалыптастырады? 
а) жанама салықтарда; 

ə) тікелей салықтарда; 

б) мақсатты салықтарда; 

в) əмбебап салықтарда; 

г) жеке салықтарда. 

 

23. Бұл  салықтардың ауырпталығы  тауарларды соңғы тұтынушы — 

азаматтарға түседі: 
а) жанама салықтар; 

ə) тікелей салықтар: 

б) монополиялық  салықтар; 

в) мақсатты салықтар; 

г)əэмбебап салықтар. 

 



24. Нақты салықтарды атаңыз: 
а) мүлік салығы; 

ə) корпоративті табыс салығы; 

б) жеке табыс салығы; 

в) қосылған құн салығы; 

г) əлеуметтік салық. 
 

25.   Салықты есептеу жəне төлеу субъектісі  бойынша салықтар  

    қалай бөлінеді? 
а) қызметақылы жəне кызметақысыз; 
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ə) жай жəне төтенше; 
б) нақты жəне жеке; 
в) натуралды жəне ақшалай; 

г) тікелей жəне жанама. 

 

26.  Салықтардың салықтарды төлеуге байланысты жіктелуі: 
а) натуралды жəне ақшалай;  

ə) жеке жəне нақты; 

б) монополиялық, мақсатты;                                                      

в) жалпы мемлекеттік жəне жергілікті;                                   
г) жалпы жəне мақсатты.                                                        

 

27.  Салықтардың салық  субъектісіне  байланысты жіктелуі: 
а) заңды тұлғалардың жəне жеке тұлгалардың салықтары;     

 ə) резидент жəне резидент емес; 
б) жалпы мемлекеттік жəне жергілікті; 
в) табиғи жəне ақшалай салықтар; 

г) жеке жəне нақты. 

 

28. Қазақстанда қолданылатын аралас салықтарға жататындар: 
а) қосылған құн салығы; 

ə) корпоративті табыс салығы; 

б) заңды тұлғалардың мүлік салығы; 

в) жеке табыс салығы; 

г) жеке тұлғалардың  мүлік салығы. 

 

29.  Салық сомасы тусетін бюджет деңгейіне немесе салықты алатын 

жəне оған билік жасайтын органға қарай салықтардың жіктелуі: 
а) республикалық жəне жергілікті; 
 ə) жалпы жəне мақсатты; 

б) қызметақылы жəне қызметақысыз; 
в) активті жəне пассивті; 
г) мақсатты жəне мақсатсыз. 

 



30. Салық  объектілері  жəне  салықтың  іс-əрекет салық төлеушілердің 

қызметтеріне жəне тəртібіне сəйкес емес: 
а) пассивті салықтарда;  

ə) активті салықтарда; 
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б) жеке салықтарда; 

в) мөлшерлік салықтарда; 

г) қызметақысыз салықтарда. 

 

31. Қызметақысыз салықтар: 
а) салық төлеушінің өзі есептейді жəне төлейді; 
ə) салық  ескертпесін алған соң есептеледі жəне төленеді; 
б)  жалпы мүлікке иелік ету уақыты бойынша белгілі бір кезеңде 

алынып түрады; 

в) олардың төленуін оқиғалармен байланыстырады; 

г) олардың өлшемі мемлекет тұтынуына қарап анықталады. 

 

32. Бұл салықтар нақты  шығынды жабу қажеттілігінен емес, салық 

төлеушінің салық  төлеу мүмкіндігіне қарап бекітіледі: 
а) санды салықтар; 

ə) жеке салықтар; 

б) активті салықтар; 

в) бір реттік салықтар; 

г) пассивті салықтар. 

 

33. Мемлекет қажеттілігі анықталатын, мемлекет бекіткен салық-

тың əрекет ету бағыты: 
а)  салық  қызметі; 
ə) салық  элементі; 
б) салық  көзі; 

  в) салық  жеңілдіктері; 
г) салық  ставкасы. 

 

34.Төлемақы — бұл: 

а) мемлекет  меншігіндегі объектілерді пайдаланғаны үшін төлем;  

з) заңды елеулі əрекеттерді жасағаны үшін алынатын міндетті 
төлем; 

б)  мемлекет сүранысын қанғаттандыру  мақсатында  ақшалардың 

қозғалуы; 

в) мəжбүрлі сипатқа ие мемлекет бекіткен төлем; 

г) ақша иесінен өз еркімен мемлекетке түсетін ақшалай төлем. 

 

35.Салық - бұл: 
а) белгілі бір объектілерден төленетін міндетті төлем; 
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ə) төлеушіге қатысты  заңды  елеулі акт жасағаны ушін мемлекетке 
төлеу; 

б)  мемлекет меншігіндегі объектілерді пайдаланғаны үшін  мемле-
кетке төлем; 

в)  заңды елеулі əрекеттерді жасағаны  үшін алынатын міндетті; 

төлем; 

г)  эконамикалық  ақша қатынастарын өрнектейтін жалпы экви-

валент. 

 

36.   Салық заңы регламенттелген  салықтың  қолданылу  жағдайын 

анықтайтын  құрамдас бөліктері: 
а) салық  элементтері; 
ə) салық  қызметтері;                             
б) салық  турлері; 
в) салық  əдістері; 
г) салықты  бекіту 

 

37.   Салықтардың  келесі қызметінің  арңасында  салық  жүиесінің 

тиімділігі  бағаланады, қаржы  ағымдары мен қызмет турлеріне 
қадағалау  қамтамасыз етіледі: 

а) бақылау;  
ə) реттеу; 
б) қайта бөлу; 
в) қазыналық; 
г) ынталандырушы. 

 

38. Салық заңы актілерімен бекітілген салықтық  құқық  қатынастары 

қатысушыларының өз міндеттерін сақтауын тексеру: 
а) салық   бақылауы; 

з) валюталық бақылау; 
б) қаржылық  бақылау; 
в) бюджеттік бақылау; 
г) сақтандыру   бақылауы. 

 

39.  Салықтың осы қызметі мемлекетке салықты қоғамдағы эконо-

микалық жəне  əлеуметтік процестерге  əсер ету  құралы ретінде 
қолдануға мумкіндік береді: 

а) қайта бөлу;  
ə) бақылау; 
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б) тыңшылық; 
в) ынталандырушы; 

г) ынталандырмайтын. 

 

40.  Салытарды бекіту, енгізу  жəне  алу бойынша мемлекет қызметі: 



а)  салық  салу; 
ə) несиелеу; 
б) қаржыландыру; 
в)  инвестициялау; 
г) сақтандыру. 

 

41. Мемлекеттің салық қызметі келесі бағыттардан тұрады: 
а)  барлық  жауабы дұрыс; 
ə) мемлекеттің салық жүйесінің қалыптасуы; 

б) салық салу саласында мемлекет органдарының міндетін анықтау; 
в)  арнайы салық  органдарының  жүйесін қалыптастыру; 
г)  салық  заңын  ұйымдастыру  жəне оның  сақталуына  бақылауды 

жүзеге асыру. 
 

42.  Тең салық салу - бұл: 
а) əрбір салық  төлеушіден бірдей мөлшерде салық  алынады;  

ə) % түрінде өрнектелген бірдей ставка бойынша салық  алу; 
б) өсіп  отыратын ставка бойынша салық алу; 
в) салық  базасының  өсуі  барысында азайып  отыратын  салық  салу; 
г) дұрыс жауаптары жоқ. 

 

43. Əрбір салық төлеуші салық  салынатын базаға үлесі түрінде 
өрнектелген бірдей ставкада салық  төленеді: 

а) үйлесімді салық  салғанда;  

ə) үдемелі салық   салғанда; 

б) тең салық  салғанда; 

в) кемімелі салық салғанда; 

г) үлестік салық  салғанда. 

 

44. Салық салғанда салық  базасының өсуі салық ставкаларының өсуін де 
қарастырады: 

а) үдемелі салық;  
з) кемімелі салық; 
б) үйлесімді салық; 

566 

в) тепе-теңдік салық;                                                                 
г) мақсатты салық. 

 

45.  Салықтардың бұл принципінің мəні мынада, яғни, мемлекет өзінің 

күнделікті сұранысына байланысты салық ставкасын көтере немесе 
төмендете алады: 

а)  салықтар созылымдылығы принципі; 
ə) салықтар орталықтандыру принципі; 
б) салықтар көптігінің  принципі; 
в) салықтар дұрыстығы принципі; 



г) салық жүйесінің бірлік принципі. 
 

46.  Салықтық  децентрализациялау принципінің  мəні: 
а) ҚР салық жүйесі Салық  кодексімен анықталады; 

ə) республикада мемлекет пен əрбір салық төлеушіге ортақ біртұтас 
жүйе бар;                                        

б)  Салық  кодексімен қарастырылмаған  қандай да бір салық  түрлері 
ҚР территориясында болуы мүмкін емес; 

в) салық  жүйесінің біртұтастығы  мемлекеттік салық органдарының 

біртұтас  жүйесіне бекітілген; 

г) дұрыс жауабы жоқ. 
 

47. ҚР салық жүйесінің біртұтастығы қалай өрнектеледі? 
а)  ҚР мемлекет жəне əрбір салық  төлеушіге ортақ салықтардың 

біртұтас жүйесі əрекет етеді; 
ə) мемлекеттік органдар салықтарды бекітеді жəне өзгертеді; 
б) ҚР салық  жүйесі Салық  кодексімен анықталады; 

в) салықтардың барлық  негізгі элементтері тікелей Салық кодексінде 
анықталған; 

г) ҚР салық  органдарының  жүйесі республикаға  бағынатын 

біртұтас  орталықтандырылған жүйе. 
 

48.  Салық салудың объективті  факторы  қалай анықталады? 
а)  салықтың пайда болуы объективті  түрде мемлекет бюджетіне 

байланысты; 

ə) салық  мемлекеттің  табыс алуға  тырысуын өрнектейді; 
б) салықтық  қатынас  үнемі қүқық қатынасы формасында болады; 

в)  салықты  бекіту мемлекеттің саналы жəне жігерлі акті болып 

табылады; 

г) салық  мемлекетпен бекітіледі. 
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49. Салықтың  құқықтық негізі ретінде қабылданады: 
а) мемлекет шығарған нормативті акт; 

ə) экономиканы экономикалық  реттеу əдісі, 
б)  салық  қатынасы, экономикалық қатынастың бір түрі; 
в) ақша қаржыларына мемлекет сұранысы; 

г) мемлекеттің  табыс алуға ұмтылуы. 

 

50. Материалдық  салықтық  қатынастар - ақшалай  қатынастар болып 

табылады, себебі: 
а)  ақша  қаржыларының салық  төлеушіден мемлекеттік  ақша қор- 

ларына жылжуы;  

ə) олар салық  ұстау мен төлеуді өрнектейді; 
б)  салық  қызметі жүйесін қалыптастыру мен функциялауға бай-

ланысты олар пайда болды; 



в) олардың пайда болу себебі ретінде  қоғамдық дамудың объективті 
сұраныстары  қатысады; 

г)  төлеу нəтижесінде ақша қаржылары бір субъектіден екіншісіне 
жылжиды. 

 

51. Салықтық қатынас объектісі ақша қатынастарының бір түрі 
ретінде қатысуы: 

а)  салық төлемі; 
э) салың ставкасы; 

б) салық кезеңі; 
в) салық  базасы; 

г) салық мерзімі. 
 

52. Материалдың салықтың қатынастар арқылы қалыптасады: 
а) мемлекет табысы;  

ə) кəсіпорын табысы; 

б) кəсіпорынның қаржы қоры; 

в) бюджеттен тыс қордың  табыстары; 

г) кəсіпорынның қаржы ресурстары. 

 

53. Заңды актілерге сəйкес салық төлеушілермен жүзеге асырылатын 

бюджетке төленетін міндетті төлем: 
а) салық;  
ə) несие; 
б) қарыз; 
в) қаржылар; 

г) құнды қағаз. 
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54.  Салық  ставкасы: 
а) салық  салу объектісіне пайызбен бекітілген салық мөлшері; 
 ə) заңмен бекітілген салық төлеуші; 
б) заң бойынша салық  салуға   жататын нəрсе;                             
в) кəсіпорындар арасындағы үстеме бағаны үлестіру əдісі;          
г) ақшаны пайдалану  үшін төленетін баға. 

 

55.  Салықтың қай қызметінің көмегімен бюджетте ақша қаражат-

тары жиналады жəне жалпы мемлекеттік мəселелерді шешуге 
бағытталады ? 

а) қайта бөлу;  
ə) реттеу; 
б) ынталандыру; 
в) қазыналық; 
г)  бақылау.                                                       

 



56. Салықтың  қай қызметінің көмегімен мемлекет өндірістің дамуын 

ынталандырады: 
а) ынталадырушы;  

ə) реттеу; 
б) реттеуші;                                                                               
в) қазыналық;                                                                             
г)  бақылау. 

 

57.  Кəсіпорынның салық жеңілдіктерін заңсыз қолдануы, кешіктіріп 

төлеуі немесе салықтарды есептеу мен төлеуге қажетті құжаттарды 

көрсетпеуі: 
а)  салық  төлеуден қашу;  
ə) салықты жоспарлау; 
б)  салық ауыртпалығы; 

в)  салық  ставкасы; 

г)  салық  базасы. 

 

58. Активтерді жəне табысты ұтымды орналастыру, қаржыларды 

инвестициялау мен жинау мəселелері қай процестің кезеңі болып 

табылады? 
а) салықты жоспарлау; 
ə) салықты жинау; 
б)  салықтардан қашу; 
в) салық  салуды жүргізу; 
г)  салық  ауыртпалығы. 
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59.  Табыс шамасына қарамастан бірдей ставкада барлық  салық 

төлеушілер төлейтін салықтар: 
а) үйлесімді салық; 
ə) үдемелі салық; 
б) кемімелі салық; 
в) тең салық; 
г) дифференциалды салық. 

 

60. Жоғары табыстылығынан, жеке тауарлардан жəне олардың 

өндірісіне мемлекет монополиялық  етуінен алынатын салық 

түрлері: 
а)  акциздер; 

ə) қосылған құн салығы; 

б) мемлекеттік баж салығы; 

в) кедендік баж салығы; 

г) жер салығы. 

 



61. Үшінші елге қатысты емес бір  жақты тəртіпте немесе өзара 

қатынас басында бір мемлекеттің  екіншісіне  беретін айрықша 

жеңілдіктері: 
а) преференциалар; 

ə) салық  жеңілдіктері; 
б) салық  несиесі; 
в) салық баспанасы; 

г)  салық  ставкасы. 

 

62. Импорттың  баж салығы: 
а) тариф; 

з) преференция; 
б) квота; 

в) акциздер; 

г) лицензия. 
 

63. Тауар бағасын арттырады, өйткені тауар  бағасына немесе қыз-
метке, тарифке үстеме түрінде қосылады жəне сатып алушы төлейтін 

салық түрі: 
а) жанама салық; 
 ə) тікелей салық; 
б)  нақты салық; 
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в) үйлесімді салық; 
г) үдемелі салық. 

 

64.  Төлем қабілетін, қоғамдық өндіріске қатысу жəне басқа да фак-

торларды ескеріп заңмен қарастырылған  жалпы ережеден шығару: 
а) салық  жеңілдіктері; 
ə) салық  ставкасы; 

б) салық  ауыртпалығы; 

в) салық  базасы; 

г) салық  төлемі.                                                                          
 

65. Қандай жағдайда мемлекеттік бюджет тапшылығы болады? 
а) мемлекеттік шығын табыстан асқанда; 

ə) салықтар қысқарғанда;                   

б)  сапық өскенде; 
в) мемлекеттік шығындар өскенде; 
г) мемлекеттік табыстар өскенде. 

 

66.  Салықты жоспарлау: 
а) салық міндеттемелерін заңды қысқарту əдістері;                   
ə) кейбір салықтарды төлеуден қашу; 
б)  айыппұл төлемеу үшін барлық салықтарды дер кезінде төлеу; 



в) табыс мөлшерін төмендету; 
г) шығын мөлшерін төмендету. 

 

67. Протекционистік (сүйемелденген) тарифтарды қорғау аргументі 
қандай қызмет атқарады? 

а) еркін сауданы ынталандырады; 

з) халықаралық шиеленісті азайтуға апарып соғады; 

б) отандық  өнеркəсіптің  дамуын ынталандарады; 

в) тұтыну  бағаларын төмендетуге апарып соғады; 

г) тұтыну тауарларына сұранысты арттырады. 

 

68. Қазақстанда автокөліктерге импорттық баж салығының артуы- 

на ықпал етеді:                                                                                       
а) отандық  өндірушілердің олжасының көбеюіне;                     
ə) шетелдік өндірушілер олжасының көбейюіне;                        
б) шетелдік автамобильдерге сұраныстың артуына;                
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в) еркін сауданы ынталандыруға; 

г) автомобильдерге тұтыну  бағасын төмендетеді. 
 

69. Кəсіпорындар, азаматтар жəне  мемлекет арасында табыстарды 

үлестіру  əдісі: 
а) салық  салу;  
ə) несиелеу; 
б) қаржыландыру; 
в) инвестициялау; 
г) жоспарлау.                                                   

 

70.  Табысқа немесе меншікке салынатын салықтар: 
а) тікелей салықтар;  

ə) жанама салықтар; 

б) нақты салықтар; 

в) үдемелі салықтар; 

г) үйлесімді салықтар. 

 

71.  Салық  міндеттемесіне  уəкілетті  субъект ретінде қатысады: 
а) мемлекет; 

ə) кəсіпорындар мен ұйымдар; 

б) қаржы институттары; 

в) салық  төлеушілер; 

г) салық  агенттері. 
 

72.  Құқық  бұзудың субъективті жағынан негізгі элементі болып 

табылады: 
а)  салықтық  құқық  бұзу;  



ə) салықтық жоспарлау; 
б) салықтық  реттеу; 
в) салықтық болжау; 
г) салық салу. 

 

73.  Салық кодексі салық  төлеу бойынша салық  міндеттемесін орын-

дауды қамтамасыз етудің келесі тəсілдерін қарастырады: 
а) салықтың төленбеген мөлшеріне  өсім қою; 

ə) салықты  төлеу қолма-қол  ақшасыз түрде төленеді; 
б) банктік есептер бойынша шағын операцияларының жалғасуы; 

в) салық төлеушінің салық  қарызы есебінен мүлікті иемденуі; 
г) дұрыс жауабы жоқ. 

572  

74. Салық заңында қарастырылған  салық міндеттемесін іске асыру 
бойынша  əрекетті жасау ережесі, бұл: 

а) салық  міндеттемесін орындау  тəртібі; 
ə) салық  міндеттемесін қамтамасыз ету тəсілі; 
б) салық міндеттемесін орындау формасы; 

в) салық  міндеттемесін орындау орны; 

г) салықтарды  алу əдістері. 
 

75.  Салық  салу саласында мемлекет өз қызметтерін іске асыратын 

амалдар мен тəсілдер: 
а) мемлекеттің салық  қызметін жүзеге асыруы;  

ə) мемлекеттің салық саясаты; 

б) салықтарды үстау тəсілдері; 
в) салықтық қатынастарды реттеу  типтері;    
г) салықтық  қатынас субъектілері мен объектілері. 

 

76. Мемлекеттің салық қызметін жүзеге асырудағы негізгі əдісі болып 

табылатын шара: 
а) нормативті актілерді шығару; 
ə) қогамныц жалпы табысын үлестіру; 
б) мемлекетті қаржымен  қамтамасыз ету; 
в) кəсіпорының  қаржылай тұрақтылығын қамтамасыз ету; 
г) кəсіпорынның ақшалай ағымдарын басқару. 

 

77.  Салық  салу объектісінің есебін жүргізу əдісі болып табылады: 
а)  салықты есептеу сатысы;  

ə) салық  кезеңі; 
б)  салық  ставкасы; 

в)  салық  жеңілдіктері; 
г)  салық  базасы. 

 



78.  Қызметақылы  салықтарды есептеуде салық төлеушіге қандай 

құжатты бағыттаумен аяқталады? 
а) салық ескертуі, салық хабарламасы;  

ə) салық  санкциясы; 

б)  салық  декларациясы; 

в) салық  хабары; 

г) салық шағымы. 
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79. Есептеу  əдісінде салық міндеттемесінің пайда болуы негізінде не 
жатар? 

а) салық төлеушіде табысқа  құқықтың  пайда болу факті; 
ə) табысты нақты алу факті; 
б) алып тастауға қатысты  шығынды нақты жүзеге асыру факті; 
в) натуралды өрнекте салықты бекіту факті; 
г)  салық төлеушіге салық  хабарландыруын бағыттаудың  аяқталу  
   факті. 

 

80. Кассалық  əдісте салық салудың пайда  болу негізінде не жатыр? 
а) табысты нақты алу факті: 
ə) салық  төлеушіде табысқа қүқықтың  пайда болу факті; 
б) шығынды жүзеге асыру міндеттемесінің пайда болу факті; 
в) кəсіпорының  максималды  табысын алу факті; 
г)  ақша айналымын жасау  факті. 

 

81. Кемітуге катысты нақты табысты алу немесе  шығынды жүзеге 
асыру факті қандай салықты есептеу əдісі негізінде жатыр? 

а) кассалық.  
з) есептеу; 
б) экстрополяция; 
в) баланстық; 
г) салықты есептеу. 

 

82. Салықты есептеудің қай əдісі ақша қаржылары мен материалдық 

құндылықтардың іс жүзінде қозғалуына негізделеді? 
а) кассалық;  
ə) есептеу; 
б) динамикалық; 
в) аналитикалық; 
г)  баланстық. 

 

83.  Мемлекеттің  салық   төлеушіден  салықтық  төлем  сомасын 

мəжбүрлі түрде алуы: 
а) салық төлеу тəсілі; 
ə) салықты есептеу əдісі; 
б) салық төлеушінің салықтық  базасы; 



в) салық  есептеу формасы; 

г) салық  салу принципі. 
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84. Өздігінен салық  төлеудің негізгі тəсілі:                                        
а) декларация негізінде; 
ə) өздігінен салықты есептеу мен төлеу жолымен; 

б) бір жылғы талонды алу жолымен; 

в) патентті алу жолымен; 

г) төлем көзінен салықты ұстап қалу. 
 

85. Мұндай салық салу арнаулы салық режимі негізінде əрекет ететін 

жеке тұлғаларға  қатысты қолданылуы  мүмкін: 
а) бір жолғы талон немесе патентті алу жолымен;  

ə) декларация негізінде; 
б) хабарлама негізінде; 
в) өздігінен салықты есептеу жолымен; 

г) төлем көзінен салықты  ұстап қалу. 
 

86. Қандай салықтарды төлеу салық  бұйымын  құрайтын бұйымдармен 

жүреді, əдетте өндірілген өніммен төленеді: 
а) натуралды;                                                                              

ə) қолма-қолсыз есептеу; 
б)  ақшалай; 

в) ұлттық  валютамен; 

г) шетелдік валютамен. 

 

87.  КАДИЛАК-ЭСКАЛАДА   автокөлігі  2005   жылы   шығарылған. 

Двигатель көлемі 6000 см3
, 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  120 510;  

ə) 113 607; 

б) 107 523; 

в) 130 000; 

г)  120 775. 

 

88. Жеке тұлгалардың мүлкінің қүны 900 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын есептеу керек: 
а) 450; 

ə) 900;                                                                                        

б) 500;                                                                                        

в) 650;                                                                                        

г) 550. 
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89.  ТОЙОТА-ЛЕНДКРУЗЕР автокөлігі 2006 жылы шығарылған. Дви-

гатпель көлемі ДК = 4200 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 120 510;  



ə) 113 607; 

б) 107 523; 

в)  130 000; 

г)  120 775. 

 

90.  Жеке тұлғалардың мүлкінің қүны 2 000 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын есептеу керек: 
а)  1 300;  

ə) 1 200; 

б)  1 500; 

в) 2 500; 

г)  1 550. 

 

91.  МЕРСЕДЕС  G500 автокөлігі 2003 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 5000 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  120 510;  

ə) 113 607; 

б)  107 523; 

в) 130 000; 

г)  120 775. 

 

92.  Жеке тұлғалардың  мүлкінің  қүны 4 000 000 теңге. 2006 жылы мүлік 

салығын есептеу керек: 

а) 3 800;  

ə) 4 800; 

б)  7 500; 

в) 3 600; 
г) 4 550. 

 

93.  МЕРСЕДЕС  G400DI ГЕЛЕНДВАГЕН автокөлігі 2002 жылы шы-

ғарылған. Двигатель көлемі 4000 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу 

керек: 

а) 29 660;  

ə) 20 762; 

б) 27 523; 
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в) 30 000; 

г) 20 775. 

 

94.  Жеке тұлғалардың мүлкінің қүны 6 000 000 теңге. 2006 жылы мүлік 

салығын есептеу керек: 
а)  8 300;  

ə) 8 800; 

б)  16 500; 

в)  10 600, 



г)  10 550. 

 

95.  НИССАН-ПАТФАЙНДЕР автокөлігі 1998 жылы  шығарылған. 

Двигатель көлемі 3300 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек; 

а)  17 332; 

ə) 25 460; 

б) 24 760; 

в) 26160, 

г) 26 860. 

 

96.  МЕРСЕДЕС 210 ЭЛЕГАНС автокөлігі 1995 жылы шығарылған. 

Двигатель колемі 2300 см3 
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  7 230;  

ə) 14 460; 

б)  9 805; 

в)  7580; 

г)  10 505 

 

97.  Жеке тұлғалардың мүлкінің құны  8 000 000 теңге. 2006 жылғы МУЛІК 

салығын есептеу керек: 
а)  14 800;  

ə) 15 800; 

б)  18 500, 

в)  15 600; 

г)  16 550. 

 

98.  ШЕВРОЛЕТ-НИВА автокөлігі 2004жылы шығарылған.Двигатель 

көлемі 1700 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 8 610; 

ə) 5 005,                                                                                      
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б) 9 805; 

в)  7 580;  

г) 9 310. 

 

99. ТОЙОТА-СТАРЛЕТавтокөлігі1998жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 1300 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 3 090;  

ə)7 910, 

б)  6 180; 

в)  7 580; 

г) 5 005. 

 

100. МЕРСЕДЕС-СМАРТ автокөлігі 2001 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 600 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу  керек: 



а) 4 120;  

ə) 2 910; 

б) 3 090; 

в) 2 580; 

г) 2 060. 

 

 

II вариант 

 

1. Салық суверинитеті — бүл... 

а) салықтарды бекітуге жəне енгізуге мемлекеттің айрықша  құқы; 

ə) салық  элементін бекіту туралы тиісті құқық  актін қабылдау; 
б) мемлекеттің  өзіне қажетті ақша қаржыларын алуын қамтамасыз 

ету; 
в) мемлекет бекіткен салық  əрекетінің  бағыты; 

г) мемлекет пайдасына ақша қаржыларын қайта үлестіру  құралы. 

 

2. Салық салудың бұл  принципінің өрнектелуі, яғни салық төлеу 
бойынша міндетті осы салықтар  салық  кодексімен қарастырылған  

жағдайда ғана пайда болады: 
а) салық кодексінің басқару принципі; 
ə) салықтарды бекіткендегі заңдылықтың  сақталу принципі; 
б) салық  салудың максималдылық  принципі; 
в) салық салудың тепе-теңдік принципі; 
г) шындық  принципі. 

578  

3.  Салық  салудың шындық принципі болып табылады: 
а)  салық салудың  экономикалық  принципі; 
ə) салық  салудың  заңды принципі;                                                
б) салық  салудың  үнемді принципі;                                                
в) салық  салудың  қолайлы принципі; 
г)  салық  салудың анықталу принципі.                                          , 

4. Салық салудың келесі принципіне сəйкес əрбір адам өз табысына сай 

мемлекетті қолдауға қатысуы қажет: 
а) шындық приниипі;  
ə) анықталу прииципі; 
б) қолайлылық принципі; 
в) үнемділік принципі; 
г) тиімділік принципі. 

 

5.   Салық  салудың келесі принципіне сəйкес салық  жинау ең төменгі 
шығындарда  жүргізілуі қажет: 

а) үнемділік принципі;  
ə) өлшемділік принципі; 
б) қолайлылық  принципі; 



в) шындық  принципі; 
г)  анықтылық  принципі. 

 

6.    Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіндегі салық-

тардың үлесі қандай? 

а)  70%;  

ə) 80%; 

б) 90%; 
в)  100%; 

г) 50%. 

 

7.   Бұл салықтар - тауарлар мен қызметтердің бағасы арқылы алынады: 
а) жанама   салықтар;  

ə) тікелей салықтар; 

б) нақты  салықтар; 

в) жеке салықтар; 

г) жалпы салықтар. 
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8.    Бұл салықтарда  тек табысы  ғана емес, сонымен  қатар салық 

төлеушінің қаржылық  күйі  де ескеріледі: 
а) дербес салықтар;  

ə) нақты салықтар; 

б) жалпы салықтар; 

в) жанама салықтар; 

г)  арнайы салықтар. 

 

9.    Бұл салықтар мүмкіндіктерінен  жəне сыртқы белгілеріне қарап 

алынады, яғни салық  салуда салық объекті назарға  алынады: 
а) нақты салықтар;  

ə) жанама салықтар; 

б) жеке салықтар; 

в) жалпы салықтар; 

г) арнайы салықтар. 

 

10.   Объектінің экономикалық  белгілеуі бойынша ерекшеленуі: 
а) табысқа жəне тұтынуға  салық;  
ə) жалпы жəне арнайы салық; 
б)  нақты жəне жеке салық; 
в) тікелей жəне жанама салық; 
г) мемлекеттік жəне жергілікті салық. 

 

11. Салықтарды алудың келесі тəсілі салықты есептеу мен алу табыс 
келтіру нормалары көрсетілген салық  алынатын объектілерді тіркеу 
негізінде жүзеге асырылады: 

а) кадастрлық;  



ə) нормативті; 
б) декларация  бойынша; 

в) патент негізінде; 
г) куəлік негізінде. 

 

12.  Салық  алудың келесі тəсілінде салық төлеуші табыс мөлшерін, 

қажетті  жеңілдіктерді,  шегерімдерді көрсетеді жəне салық сомасын 

есептейді: 
а)  салық  төлеушініц декларациясы бойынша;  

ə) патент негізінде; 
б) кадастрлық; 
в) табыс алу көзінен; 

г) куəлік негізінде. 
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13.   Салықтарды алудың осы тəсілінде салық  табыс алу орнында 

төлеуші жұмыс істейтін заңды тұлғаның есепшісі есептейді жəне 
төлейді: 

а) төлем көзінен салық ұстау;  
ə) кадастрлық, 
б) декларация бойынша; 

в) куəлік негізінде; 
г) патент негізінде. 

 

14.  Салық қайсы тəсілмен кəсіпкерлік қызметтің түрлеріне рұқсат беру 
негізінде төленеді? 

а) патент негізінде;  
ə) кадастрлық; 
б) төлем көзінен салық үстау; 
в) декларация  бойынша;                          

г) шегеруді анықтау көзінен. 

 

15.  Іс жүзінде салық  ауыртпалығы  түсетін жеке тұлғалар, соңғы салық 

төлеушілер, яғни мемлекет азаматтары: 
а) салық  тасымалдаушылар;  

ə) салық  субъектісі; 
б) салық  объектісі; 
в) салық  көзі; 
г) салық алу бірлігі. 

 

16.  Салық объектісін олшеу бірлігі: 
а) салық  алу бірлігі;  
ə) салық  ставкасы; 

б) салық объектісі; 
в) салық  субъектісі; 
г) салық  тасымалдаушысы. 



 

17.  Бұл  ставкалар табыс мөлшеріне қарамастан салық алу  бірлігіне 
абсолютті жиынтықпен бекітіледі: 

а) тұрлаулы ставка;  

ə) пайызды ставка; 

б) тең ставка; 

в) жоғарылатылған  ставка; 

г) төмендетілген ставка. 
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18.  Салық алудан толығымен босатылатын салық объектісінің ең аз 
бөлігі қалай аталады? 

а) салық  алынбайтын минимум;  

ə) салықтық  өсу; 
б) салықтық  сынақ; 
в) салық  жеңілдіктері; 
г) преференциялар. 

 

19.  Салық  бойынша заңмен бекітілген жеңілдік жарайтын уақыт 

мерзімі: 
а) жеңілдік кезеңі;  
ə) салық  кезеңі; 
б)  салық алу кезеңі; 
в) салық мерзімі; 
г) төлем мерзімі. 

 

20.   Салықтың  қандай түрлері тауар  алмастырғанда, тапшылық 

болмаған  жағдайда тұтынушыларға  таңдау құқығын  қалдырады? 
а) жанама салық; 
ə) нақты  салық; 
б) тікелей салық; 
в) жеке салық; 
г)  арнайы салық. 

 

21.Алып келінген, сыртқа шығарылатын сондай-ақ транзитті  тауар-

лар, бұйымдар  мен қызметтерден алынатын салықтар: 
а)  баж салығы; 

ə) мемлекеттік баж салығы; 

б)  акциздер; 

в) қосылған құн салығы; 

г) жеке табыс салығы. 

 

22. Бағаға  енетін жəне сатып алушы төлейтін тауарлардың салық- 

тары: 
а) акциздер; 

ə) мемлекеттік баж салығы; 



б) жер салығы; 

в) мүлік салығы; 

г) əлеуметтік салығы 
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23.  Оларды өзі арнайы қасиеттерінде монополиялық  жоғары  бағасы 

мен тұрақты  сұранысы  күшіндегі  тауар өндірушілер төлейді: 
а) акциздер; 

ə) қосылған  құн  салығы; 

б) жер салығы; 

в) əлеуметтік салық; 
г) мүлік салығы. 

 

24. Қандай төлем төленетін қызмет тізімі заңды жəне  жеке  тұлғалар 

мүддесі үшін жасалатын əрекеттерді  іздену арыздарын қамтиды? 
а) мемлекеттік баж салығы; 

ə) қосылған  құн салығы; 

б) төлем; 

в) баж салығы; 

г) тұтыну салығы.                            

 

25.  Салықтардан қашу себептері болуы мүмкін: 
а) барлық  жауабы дұрыс; 
ə) елеулі салық ауыртпалығы; 

б) салық  заңының  айқынсыздығы; 

в) субъектілердің саналы түрде алдын-ала  салық мөлшерін төлемеуге 
ұмтылуы; 

г) салық  қызметін ұйымдастырудағы  кемшіліктер. 

 

26.  Қандай салықтар бойынша салықтардан қашу оларды салық алу 
ерекшеліктеріне бола қиындатылған? 

а) жанама салық;  
ə) тікелей салық; 
б) жеке салық; 
в) əлеуметтік  салық; 
г) жалпы салық. 

 

27.  Табыстарға  салық  салу бойынша қашуға  тəн сипаттамасы болып 

табылатын жағдай: 
а) табыс мөлшерін төмендетіп көрсету; 
ə) салық  қызметтеріне өзгертілген мəліметтерді беру; 
б) салық  заңын сақтамау; 
в) салық  бақылауын ұйымдастырудағы  кемшіліктер; 

г)  "көлеңке экономикаға  өту". 
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28. Бюджет табыстарын қалыптастырудың тұрақты көзі ретінде 
қаржылардың тусу түрі: 

а)  бекітілген салық,  
ə) реттеуші салық; 
б)  тұтынуға салық; 
в) табысқа  салық; 
г) жанама салық. 

 

29. Мемлекеттің өзі бекіткен салық  салу ережелерімен принциптерін 
бұзуы: 

а) салық  тəртібінің  бұзылуы;  

ə) салық  механизмі  бұзылуы; 

б) салық  ауыртпалығы; 

в) салық жеңілдіктері; 
г)  салық  режимі. 

 

30. Салық жиналуының жалпы мөлшерінің бірлескен ұлттық  өнімге 
қатынасы ретінде анықталатын көрсеткіші: 

а)  салық  ауыртпалығы; 

ə) салық  тəртібін бұзу; 
б)  салық  жүгі; 
в)  салық  шексіздігі; 
г)  салық  механизмі. 

 

31. Салықтың қай қызметі арқылы əлеуметтік топтардың  табыстары 

арасындағы  қатынастарды  өзгерту  жолымен  əлеуметтік  тепе-
теңдікті ұстап тұрады? 

а) қайта бөлу;  
ə) қазыналық; 
б) бақылау; 
в) ынталандырушы; 

г) түсіруші. 
 

32. Əлеуметтік салықтыц объектісі болып табылады: 
а) жұмыс беруші төлейтін табыстар;  

ə) кəсіпорын табысы; 

б) материалдық шегеру; 
в) таза табыс; 
г) жинақтау қоры. 
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33.  Нарықты экономика мен мемлекеттің салық саясатының негізгі 
мақсаты қандай? 

а)  бюджеттің кіріс бөлігін қаржы ресуртарымен қамтамасыз ету;  
ə) тиісті норматив актілерін қабылдау; 
б) мемлекеттің қаржы ресурстарын қайта үйлестіру; 



в) экономша реттегіші ретіндегі салықты пайдалану; 
г) экономикалық  процестерге  əсер ету. 

 

34.   Олар қайтарымды сипатқа ие мемлекеттің шартты жəне 
уақытша табыстары ретінде қатысады: 

а) заемдар;  

ə) салықтар; 

б) шығындар; 

в) қаржылар;                                      

г) гранттар. 

 

35. Мемлекеттің салықтық əрекеті процесінде пайда болатын қогам- 

дық қатынастарды реттейтін  құқықтық нормалардың   жиынтығы: 
а) салық құқығы;  

ə) салық  бақылауы; 

б) салық  режимі; 
  в) салық механизмі; 

г)  салық жүйесі. 
 

36. Корпоративті  табыс салығы  бойынша төлем көзінен салық салы- 

натын табыстардың түрлеріне жататындар: 
а) барлық  жауабы дұрыс;                                                               
з) дивиденттер; 

б)  салымдар бойынша сый ақы; 

в) ұтыстар; 

г) резидент емес тұлғалардың  Қазақстан  Республикасындағы  көз-
дерден алған табыстары. 

 

37.  Салықтың  материалдық  белгісі болып табылады: 
а)  салық төлеуші белгілі бір соманы мемлекетке міндетті түрде 

беруі; 
ə) қоғамдық  жиынтық өнімді мемлекетке бөліп беру; 
б)  салық  төлеу кезінде меншік формасы ауысады; 
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в) құқыққа  сəйкестік мəні ақша айыру салық  қаржы төлеуі; 
г)  салық  төлеу  қайтарымсыз ақшаны өндіріп алуды білдіреді. 

 

38. Белгіленген салық  қандай салық міндеттемесін туғызады: 
а) заңды; 

ə) материалдық; 
б) экономикалық; 
в) қаржылық; 
г)  ақшалай. 

 

39. Салық  — бұл кімнің белгіленімі болып саналады? 



а) мемлекеттің; 

б) салық төлеушінің;  

с) салық комитетінің; 

д) салық агентінің; 

е) уəкілетті органдардың. 

 

40. Заңды іс-əрекеттерді жасау  жəне уəкілетті мемлекеттік ұйым-

дардың  құжаттарын беру үшін қандай төлем алынады? 
а) мемлекеттік баж; 

б) мемлекеттік алым;  

с) салыц; 

д) төлем; 

е) міндетті аударым. 

 

41. Анықталған  құқықтың мəртебені бергені үшін қандай төлем 

алынады? 
а)  алым; 

б) төлем;  

с) салық; 
д) баж; 

е)  айыппұл. 
 

42. Белгілі бір қызметті жүзеге асыру құқығын бергені үшін алынған 

төлем: 
а) алым; 

б) төлем; 

с) салық; 
д) баж; 

е) айыппұл.  
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43. Ағымды салық кезеңі үшін ҚР-да тұрақты болатын жеке тұлға деп 

танылу үшін жеке тұлға кемінде ҚР-да неше күн болуы тиіс: 
а)  183; 

б)  180;                                                                                          

с) 90;                                                                                           

д) 30;                                                                                           

е)7. 

 

44. Салық пəні дегеніміз не? 
а)  салық  объектісінің  материалдық  көрсетілуі; 
б) салық  бірлігінің материалды түрі; 
с) заңды дəйек, пайда  болған заңмен салық міндеттері келіседі; 
д) салық объекті өлшенген параметрі заңмен бекітілген ; 

е) дұрыс жауап жоқ.                            



 

45.  Салық масштабы қандай элемент? 
а) заңмен бекітілген салық  пəнінің  өлшеу параметрі;  
ə) салық  объектісінің материалды түрі; 
б) заңды дəйек пайда болған  заңмен салық міндеттері келіседі; 
в) салық  пəнінің сандық мəні; 
г)  сандық пəнінің сапалық  мəні. 

 

46.   Салық  пəнінде бірлік салық салу санын көрсететін көрсеткіш қалай 

аталады? 
а) салық базасы;  

ə) бірлік; 
б) салық  ауыртпалығы; 

в)  салық  қысымы; 

г) салық жеңілдіктері. 
 

47.   Түрлі субъетілер  табысының бір бөлігі мемлекет пайдасына өтеді. 
Бұл салықтардың қай қызметі? 

а) қазыналық;  
ə) реттеу; 
б) қайта бөлу; 
в) ынталандыру; 
г) бақылау. 
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48. Салықтардың  қандай белгісіне қарай салықтар тікелей жəне 
жанама болып бөлінеді? 

а)  салық  салу объектісіне байланысты;  

ə) қолдануына қарай; 

б) салық салу ортасына қарай; 

         в) экономикалық  ерекшеліктеріне  байланысты;        

г) салық  салу объектісін бағалау дəрежесіне қарай. 

 

49. Салық  салынатын табыстың  өсуіне сəйкес ұдайы өсіп отыратын 

салық ставкалары:                                       
а) үдемелі салық;  
ə) үйлесімді салық; 
б) кемімелі салық; 
в) тікелей салық; 
г) жанама салық. 

 

50. Салық төлеушінің белгілі бір салық  объектісінен төлейтін салық 

сомасы салықтың қай  элементі? 
а)  салық  төлемі; 
ə) салық  жеңілдіктері; 
б)  салық  төлеу мерзімі; 



в)  салық  объектісі; 
г) салық  субъектісі. 

 

51. ҚР-да салық салу жалпыға бірдей жəне міндетті болуы салық 

салудың қай принципі? 
а) салық салудың əділдігі принціпі; 
ə) салық  заңдарының  жариялығы  пршципі; 
б) салық  салудың айқындылығы принципі; 
в) салық  жүйесінің  біртұтастығы; 

г) салық салудың міндеттілігі принципі. 
 

52. Салық салудың  мəселелерін реттейтін нормативтік құқықтың 

актілер ресми басылымдарда міндетті жариялануға тиіс. Бұл 

қай принцип? 
а) салық заңдарының жариялығы принципі;  
ə) салық  жүйесінің біртұтастығы; 

б)  салық  салудың  əділдігі принципі; 
в) салық  салудың  айқындылығы принципі; 
г) салық  салудың міндеттілігі принципі. 
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53.   Тузетілген жылдық  жиынтық  табыстан шегерімдерден  асып 

түсуі:                                                                                         
а) залал;                                                                                     
ə) табыс;                                                                                     
б) зиян; 

в) аванс; 
г) пайда. 

 

54. Негізгі өндіріс қүралы жер болып табылатын салық төлеушілерге 
корпорациялық табыс салығы бойынша қанша пайыз көлемінде салық 

салынады? 

а)  10%,  

ə) 30%; 

б)  15%; 
в)20%;                                            

г) 16%. 

 

55.  Адвокаттар мен нотариустардың табыстарына қанша пайыз 
көлемінде салық  салынады? 

а)  10%;  

ə) 30%; 

б)  15%; 

в) 20%; 

г)  16%. 

 



56. Қазақстан Республикасының заң  актісінде 2005 жылғы белгіленген 

бір айлық  есептік корсеткіші сомасы: 
а) 971; 

ə) 870, 

б)  1030; 

в) 919; 

г)  775. 

 

57. Қазақстан Республикасының заң актісінде 2006 жылғы белгіленген 

бір айлық есептік көрсеткіші сомасы: 
а)  1030; 

ə) 971; 

б)  1020; 

в) 919; 

г)  1050. 
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58. Заңды тұлғаның жылдық  жиынтық табысына не кіреді? 

а) барлық жауап дұрыс;  
ə) дивидендтер; 

б)  бағамдық оң айырма; 

в) күмəнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар; 

г) мүлікті жалға беруден түскен табыстар. 

 

59.  Тауар өндіру, жұмыс орындау немесе қызмет көрсету мен олардың 

айналымы процесінде қосылган құн  өсімінің бір бөлігінің бюджетке 
аударымы. Бұл қандай салық? 

а) қосылған  құн салығы;  

ə) жеке табыс салығы; 

б)  акциз салығы; 

в) корпорациялық  табыс салығы; 

г) көлік құралдарына салынатын салық. 
 

60. ҚҚС-да салық салынатын айналымға не жатады: 
а) барлық  жауап  дұрыс;  
з) тауар сату, тиеу; 
б) тауарға алмастыру; 
в) тауар экспорты; 

г) тауарды тегін  беру. 
 

61. ҚҚС-нан қандай айналымдар босатылады: 
а)  барлық  жауап дұрыс; 
ə) пошталық  ақы төлеудің мемлекеттік белгілері; 
б) уəкілетті органдар жүзеге асыратын қызметтер; 

в) адвокаттық қызметтер; 

г) нотариаттық  қызметтер. 



 

62. Барлық ҚҚС толеушілер үшін міндетті құжат бвлып табылады: 
а) шот фактура; 

ə) салық салынбайтын минимум; 

б) салық жөніндегі құжат; 

в) барлық жауап дұрыс емес; 
г) барлық жауап дұрыс. 

 

63.  Заңга сəйкес салық төлеушіні біртіндеп немесе салық төлеуден түгел 

босату бүл саліықтың қай элементі? 
а) салық  жеңілдіктері; 
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ə) салық  объектісі; 
б)  салық  субъектісі; 
в) салық  төлеу мерзімі; 
г) барлық  жауап дұрыс. 

 

64.   Салық  салу объектісінің өлшеміне байланыссыз тұрақты бір 

пайызбен тағайындалатын салық ставкасының қай түрі? 
а) үйлесімді ставкалар;  

ə) үдемелі ставкалар; 

б) кемімелі ставкалар; 

в) нольдік ставкалар; 

г) барлық  жауап дұрыс. 
 

65.  Өнімнен алынатын жəне тауардың бағасына қосылатын қандай 

салық?                                                   
а) акциз салығы; 

ə) жеке табыс салығы; 

б) жер салығы; 

в) көлік салығы; 

г) барлық  жауап дұрыс. 
 

66. Акциз ставкаларын кім  бекітеді? 
а) ҚР-ның Үкіметі; 
ə) ҚР-ның Ұлттық банкі; 
б) ҚР-ныц Президенті, 
в) ҚР-ның Парламенті; 
г) барлық  жауап дұрыс. 

 

67. Қай тауарлар турлеріне акциз салығы салынады? 
а)  барлық  жауап дұрыс;  
ə) алькоголь өнімдері; 
б) темекі бұйымдары; 

в) спирттің барлық  түрі; 



г)  бензин жəне дизель отыны. 

 

68. ҚР-дағы салық  жүйесі туралы заңы қай жылы қабылданды? 
а)  1991 ж. 25 желтоқсан; 

ə) 1990 ж. 10 сəуір; 

б) 1992 ж. 2 қараша; 
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в)  1993 ж. 31 желтоқсан; 

г)  1994 ж. 2 ақпан. 

 

69. Корпорациялық  табыс салығы  үшін салық кезеңі: 
а) күнтізбелік жыл;  
ə) күнтізбелік ай; 

б) күнтізбелік күн; 

в) күнтізбелік тоқсан; 

г)  барлық  жауап  дұрыс. 
 

70.  Салыктарды жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті тө-

лемдерді төлеу, жөніндегі барлық  салық міндеттемелерін есептеу 
кезінде салық  төлеуші қолданатын  салық  заңдары нормаларының 

жиынтыгы: 
а) салық  режимі; 
ə) салық   тұтқалары; 

б) салық  агенті; 
в)  салық  жүйесі; 
г) салық  объектісі. 

 

71. Пайдалы қазбаларды өндіру жəне техногендік  құрылымды  қайта 

өңдеу процесінде жер қойнауын пайдалану  құқығы үшін төленетін 

төлем: 
а) роялти;  

ə) акциз; 
б) бонус; 
в) рента; 

г)  аренда. 

 

72. ҚҚС-ның салық кезеңі тоқсан болып табылады, егер: 
а)  алдыңғы тоқсан үшін бюджетке тиіс ҚҚС-ның орташа айлық  
     сомасы 1 000 айлық есептік көрсеткіштен кем болса; 

ə) алдыңгы тоқсан үшін бюджетке тиіс ҚҚС-ныц орташа айлық 
    сомасы 2 000 айлық  есептік  көрсеткіштен кем болса; 

б)  алдыңғы  тоқсан үшін бюджетке тиіс ҚҚС-ның орташа айлық 
    сомасы 1 500 айлық  есептік көрсеткіштен кем болса; 

в) алдыңғы тоқсан үшін бюджетке тиіс ҚҚС-ның орташа айлық 
    сомасы 10 000 айлық есептік көрсеткіштен кем болса; 



г)  алдыңғы  тоқсан үшін бюджетке тиіс ҚҚС-ның орташа айлық 
сомасы 5 000 айлық  есептік көрсеткіштен кем болса 
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73.  Ойын бизнесі саласында қызметті жүзеге асыру   акциз салығының  

       несі болып  табылады? 
а) салық  объектісі; 
ə) салық операциясы;                                                                   

б)  салық субъектісі; 
в) салық ставкасы; 

г) салық шегерімі. 
 

74.  Төлем көзінен салық салынатын табысқа жатпайды: 
а) мүліктік табыс; 
ə) борыштың  бағалы қағаздар бойынша төленетін сыйақы; 

б) дивидендт; 

в) ұтыстар; 

г)  салымдар бойынша сыйақы.                                                      

 

75.  Төлем көзінен ұсталған  салық сомаларын қанша күннен кешіктірмей 

аудару керек? 
а) 5 күннен; 

ə) 4 күннен; 

б) 3 күннен;                                                                                 

в) 8 күннен;                                                                                  

г)  1 күннен. 

 

76. Шегерімге жатпайтын шығыстар: 
а) барлық  жауабы дұрыс; 
з) жылдық жиынтық табыс алуға байланысты емес шығыстар; 

б) кəсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын  объектілерді салу,  
   пайдапану мен күтіп-ұстау жөніндегі  шығыстар; 

в) салық  төлеушінің өтеусіз негізінде берген мүлкінің құны; 

г) мемлекеттік бюджетке енгізуге жататын айыппұлдар мен өсім- 

             пұлдар. 

 

77. Активтердің қайсысы амортизациялауға жатады? 
а) спорт-сауықтыру  ғимараттары;  

ə) жер; 

б) сəулет-өнер ескерткіштері; 
в) өнім беретін мал; 
г) аяқталмаған күрделі құрылыс. 
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78. Салықтар пайдалану мақсаттарына қарай қалай бөлінеді? 

а) жалпы жəне мақсатты; 

ə) тікелей жəне жанама; 



б) мемлекеттік  жəне жергілікті; 
в) мақсатты жəне мақсатты емес; 
г) дұрыс жауабы жоқ 

 

79. Салықты реттеудің тетіктері, бұл: 
а) барлық жауабы дұрыс;  
з) салық  түрлері; 
б) салық  ставкалары; 

в) салық жеңілдіктері; 
г) салық  саяу əдістері. 

 

80.  Бюджетке түскен соң  жұмсалатын шараларға қарай салықтар 

қалай болінеді? 
а) жалпы  жəне арнайы;  

ə) тікелей жəне жанама; 

б) мемлекеттік жəне жергілікті; 
в) қайта бөлу жəне бөлу; 
г) мемлекеттік жəне мемлекеттік емес. 

 

81.  Салық саясатының басты мақсаты: 
а)  салық  жүйесін құру жəне  оның  тиімді қызмет етуіне мүмкіндік  
     беретпін салық механизмін іске асыру; 
ə) салық  стпавкасын тұрақты түрде белгілеу, яғни осы өлшем бір- 

    лігінен алынатын салық  мөлшерін бекіту; 
б) салық объектісінен түскен табыстардың мөлшеріне байланыссыз 
     өлшем бірлігімен тұрақты сомамен тағайындалу; 
в) салық  төлеудегі дəйектілікті  заң  жүзінде бекіту; 
г) салық  комитетіне уақытылы тіркелуді  бақылау. 

 

82. Үдемелі салық  ставкасы — бұл: 

а) салық  салынатын табыстың өсуіне сəйкес ұдайы өсіп отырады;  

ə) салық салынатып табыстың  төмендеуіне сəйкес салық ставкасы 

             азайып отырады; 

б)  салық  төлеушінің белгілі бір анықталған салық  ставкасы; 

в) салық  салу ставкасынан мүлде босату; 
г) салық  акттеріне байланысты тағайындалатын ставка. 
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83.  Салық салудың əділдігі принципі, бүл: 
а) ҚР-да салық салу жалпыға  бірдей жəне міндетті болып табылады; 

ə) ҚР-да салық  жəне бюджетке төленетін міндетті төлемдері 
    айқын болып табылады; 

б) салық  салу мəселелерін реттейтін нормативті құқықтық актілер 

   ресми басылымдарда міндетті түрде жариялануы  тиіс; 
в) салық  төлеуші  белгіленген міндеттерді толық  орындауы тиіс; 
г) барлық  салық  төлеушілерге біртұтас балып табылады. 



 

84.  Корпоративті табыс салығында салық салынатын табыс қалай 

анықталады? 
а)  салық салынатын табыс = жылдық  жиынтық  табыс — барлық  
     шегерімдер; 

ə) салық  салынатын табыс = барлық шығындар + жалпы табыс; 
б) салық  салынатын табыс = бір қалыпты есептік табыс / жалпы  

    табыс; 
в) садық  салынатын  табыс = жалпы табыс — бір айлық есептік  
   көрсеткіш; 

г)  салық  салынатын табыс = амортизация + жалпы жиынтық  
   табыс. 

 

85. Шот фактура дегеніміз: 
а)  барлық  қосылған  құн салығын төлеушілер үшін міндетті құжат; 

ə) акциздік тауарларды тіркеу құжаты; 

б) пайыздық ставканы есептеу  құралы; 

в) декларация түрі; 
г) барлық  жауабы дұрыс. 

 

86. Акцизделетін қызмет түрлері: 
а)  ойын бизнесі жəне лотереяны ұйымдастыру мен өткізу; 
ə) алкоголь өнімдері мен спирт түрлері; 
б) алтын, платина жəне күмістен жасалынған зергерлік  бұйымдар; 

в) бензин жəне дизель  отындары; 

г) газ конденсатын қоса алғанда шикі мұнай. 

 

87. ДОДЖ-МАГНУМ автокөлігі 2005 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 5700 см3
2006 жылғы  көлік салығын есептеу керек: 

а)  120 510;  

ə) 113 607; 

б) 107 523; 
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в)  130 000; 

г)  120 775. 

 

88. Жеке тұлғалардың  мүлкінің  құны  1 000 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын есептеу керек: 
а) 500;  

ə) 900; 

б) 450; 
в)  1 000; 

г) 550. 

 



89. ЛЕХСУС- RХ400Н  автоколігі 2006 жылы шығарылған. Двигателъ 

көлемі 3300 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 24 760;  

ə) 25 460;  

б)27 523; 

в) 26 160; 

г) 26 860. 

 

90. Жеке тұлғалардың  мүлкінің  қуны 2 600 000 теңге. 2006 жылғы  мүлік 

салығын есептеу керек: 
а)  1 900;  

ə) 1 800; 

б) 2 500; 

в) 2 600; 

г) 2 550. 

 

91.  ТОЙОТА-ЛЕНД  КРУЗЕР  ПРАДО автокөлігі 2005 жылы шыға- 

рылған. Двигатель  көлемі 2700 см3 
 2006 жылғы  көлік салығын есептеу 

керек: 
а)  18 910;  

ə) 10 155; 

б) 9 805; 

в)  16 842; 

г)  10 505. 

 

92. Жене тұлғалардың  мүлкінің құны  4 500 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын  есептеу керек: 
а) 4 800;  

ə) 5 800; 
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б) 6 500; 

в) 5 600; 

г)  6 550. 

 

93. ЛЕХСУС-430 автокөлігі 2004 жылы шығарылған. Двигатель көлемі 
      4300 см3

2006 жылғы  көлік салығын есептеу  керек: 
а)  120 510;  

ə) 113 607: 

б)  107 523; 

в)  130 000; 

г)  120 775; 

 

94.  Жеке тұлғалардың мүлкінің  құны 6 600 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын есептеу керек:            

а) 9 900;  



ə) 9 800; 
б) 16 500; 

в)  10 600; 

г)  10 550. 

 

95.  ИСУЗУ-МУ автокөлігі 1996 жылы шығарылған. Двигатель көлемі 
3100 см3 

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 
а)  16 352;  

ə) 25 460; 

б) 24 760; 

в)  16 842; 

г) 24 060. 

 

96.  ПОР-КАЙЕН-ШЕ автокөлігі 2006 жылы шығарылған. Двигатель  

көлемі 3200 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 24 060; 

ə) 25 460; 

б) 24 760; 

в) 26 160; 

г) 26 860. 

 

97.  Жеке  тұлғалардың мүлкінің  құны  8 800 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын есептеу керек. 
а) 18 000; 
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ə) 18 800; 

б)  18 500; 

в)  18 600; 

г)  18 550. 

 

98.  ЛИНКОЛН-ЛИМО автокөлігі 1998 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 4800 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  120 510;  

ə) 113 607; 

б)  107 523; 

в)  130 000; 

г)  120 775. 

 

99. ДЖИП-ЧЕРОКИ автокөлігі 1999 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 4000 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 20 762;  

ə) 20 775;  

б) 27 523; 

в) 30 000; 

г) 29 660. 



 

100. Жеке тұлғалардың мүлкінің  қүны 10 000 000 теңге. 2006 жылғы 

мүлік салығын есептеу керек: 
а) 23 300;  

ə) 24 000; 

б) 24 500; 

в) 24 600; 

г) 24 550. 

 

 

Ш вариант 

 

1.  ҚР-да салық  салу жалпыға бірдей жəне міндетті болып табылады,  

     бұл салық салудың қай принципі? 
а) салық  салудың əділдігі; 
ə) салық  жүйесінің біртұтастығы; 

б) салық  салудың  айқындылығы; 

в) салық салудың міндеттілігі; 
г)  салық заңдарының  жариялығы. 
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2. Мемлекеттік бюджетке заңды жəне жеке тұлғалардан белгілі бір 

молшерде түсетін төлемдер: 
а)  салықтар; 

ə) трансферттер; 

б) преференциялар; 

в) зейнетақы аударымдары; 

г) табыстар. 

 

3. Салық объектісіне жатпайтындар: 
а) жеке жəне заңды тұлғалар; 

ə) мүлік;                                                                                       
б)  ақшамен жасалынатын операциялар; 

в) қосылған құн;                                                    

г) табыс. 
 

4. Корпоративті табыс салығының ставкалары: 
а)  10-15-30 пайыз;  
ə) 5-15-30 пайыз; 
б)  10-20-30 пайыз; 
в)  10-15-35 пайыз; 
г)  10-15-25 пайыз. 

 

5. Қосылған құн салығының салық  салу объектілері: 
а)  салық  салынатын айналым жəне салық салынатын импорт;  

ə) тұлғалардың жасаған  операциялары; 



б) мүліктер; 

в) əлеуметтік төлемдер; 

г)  ақшамен жасалатын операциялар. 

 

6. Инвестициялық  салық преференциялары: 
а) корпоративті табыс салығы бойынша қосымша шегерімдер беру;  
ə) импорт  бойынша жеңілдік беру; 
б) инвестициялық  қызметке салынатын салық; 
в) салық  төлеу мерзімі; 
г) ақшамен жасалатын операциялар. 

 

7. Қосылған  құн салығы, бұл: 
а) қосылған  құн  өсімінің бір  бөлігін бюджетке аудару;  
ə) салық  салу əдістеріне сəйкес салық  ставкасы; 
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б) жылдық жиынтық  табыс; 
в) салық  декларациясы бойынша  төлем; 

г) жеке тұлғадан  алынатын табыс. 
 

8. Акциз, бұл: 
а) өнімнен алынатын жанама салық;  
ə) тікелей салық  түрі; 
б) корпоративті табыс салық; 
в) өнімнен алынатын тікелей салық; 
г)  сатушы төлейтін салық. 

 

9. Зейнетақы қорына қанша пайыз шегінде жарна төленуге тиіс? 

а) 10;  

ə) 12; 

б) 15; 
в) 08;  

г) 20. 

I0. Келесі аталғандардың  қайсысы салық салу принципі болып табы- 

лады? 
а)  салық  жүйесі  біртұтас болуы тиіс;  
ə) ер азамат салық  төлеуі тиіс; 
б)  салық  төлеушілер үшін салық төлемі анық болуы тиіс; 
в) салық  мемлекетке қолайлы уақытта алынуы тиіс; 
г) əрбір азамат үкіметті қоғамға  қатысуға  міндетті. 

 

11. Салық  қызметінің міндеті: 
а) салық  қызметі— бюджеттің табыс бөлігінің орындалуына жауап  

    беретін бірден бір мемлекеттік орган; 

ə) салық  қызметі — мемлекеттік орган, мемлекет табысын бөлуге,  
   қайта бөлуге жауапты орган; 



б) салық  қызметі — салық  заңдылығының тиімділігіне жауап беретін 

              орган; 

в) салық  қызметі — салық  заңдарының орындалуын бақылайтын 

             мемлекеттік орган; 

г)  бəрі де дұрыс. 
  

12. Жеке тұлғаларға  салынатын табыс салығы ставкасы: 

а) 5%-тен 20%-ке дейін; 
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ə) 10% тен 40% ке дейін; 

б) табысқа  салық  салуы 15% тінен 35% ке дейін; 

в) 5% тен 50% ке дейін; 

г) 5% тен 25% ке дейін. 

 

13. Заңды тұлғаларға  салынатын табыс салығы: 
а) қызмет түріне қарамастан 10%, 15%, 30%;  

ə) қызмет түріне қарамастан 10%, 40%, 30%; 

б) қызмет түріне қарамастан 50%, 40%, 30%; 

в) барлық  заңды тұлғалар үшін бірыңғай 30%; 

г) қызмет түріне қарамастан 20%, 30%. 

 

14. Жұмысқа  жарамды отбасы мүшелерімен бірге тұратын II топ-тағы 

мүгедек үй иесі, бұл азаматқа жер салығы салына ма? 
а)  салынбайды; 

 ə) салынады; 

б) жартылай салынады; 

в) жеңілдік жасалынады; 

г) салық  салудан  толығымен босатылады. 

 

15. Дивиденд дегеніміз не? 
а)  бағалы қағаздан түскен табыс;  
ə) ақша қоры жинағы; 

б)  істелген жұмыстарға контракт; 

в) еркін айналымдағы қаржы қоры; 

г)  бəрі де дұрыс. 
 

16. Жұмысқ а жарамды  ІІ топтағы  мүгедек жеке үй меншік иесі жанұя 

мүшелерімен бірге тұратын, ол жер салығынан босатылады ма? 
а) босатылады;  

ə) босатылмайды; 

б) босатылады бірақ жартылай; 

в) жұмысқа  жарамды жанүя  мүшелеріне салынады; 

г)  бəрі дүрыс. 
 

17.  Салықтың жиналатын орны: 



а) бəрі де дұрыс; 
ə) базарда;                                                                                  

б)  сатушы мен сатып алушылардан; 

в) үй шаруашылығынан; 

г) табыс көзінен, шығын статьяларынан. 
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і8. Жер қойнауын пайдаланушыларға  салынатын  салықтар мен арнайы 

төлемдерге жататындар: 
а) роялти, бонус, үстеме пайдаға салынатын салық;  
ə) табыс салығы: 

б) роялти, бонустар; 

в) бонустар, үстеме пайдаға салынатын салық; 
г) роялти, табыс салығы. 

 

19. Салық  ставкасы ол: 
а)  салық өлшемі, 
ə) салық сомасы; 

б) табыс алғаннан кейінгі салық сомасы; 

в) салық  сомасы, салық  өлшемі; 
г)  салық  төлуге мəжбүр  ету. 

 

20. Жеке тұратын зейнеткердің мүлік салығына жеңілдік бар ма? 
а)  1000 айлық есептік көрсеткішке дейін; 

 ə) жеңілдік жоқ; 
б)  салық  салу  минимумы заң қарастырылғаннан төмен болса салын 

байды; 

в)  бəрі дұрыс; 
г)  бəрі дұрыс емес. 

 

21. Қандай жағдайда мемлекеттік бюджет тапшылығы болады? 
а) мемлекеттік шығын табыстан артып түссе; 
 ə) салық қысқартылса; 

б)  салық  ұлғайса; 

в) мемлекеттік шығын өссе; 
г)  бəрі де дұрыс емес. 

 

22. Бонус - ол: 

а) жер қойнауын пайдаланушының тіркелген тəлемі;  
ə) жер қойнауын пайдалануға  құқығы үшін төлем; 

б) патенттерді пайдалану заңды түрде қолдануға  құқығы  үшін 

төлем; 

в) бəрі де дұрыс емес; 
г) бəрі де дұрыс. 
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23.  Резидент емес жеке тұлғалардың ҚР-да салық  салынатын  табысы: 



а) табыс көзі тек Қазақстан Республикасы;  

ə) табыс түсетін жеріне байланыссыз; 
б) өнімді сатудан түсетін табыс;                                     
в) Қазақстанмен басқа  мемлекет арасында тасымалмен айналысудан 

түсетін табыс; 
г)  бəрі де дұрыс. 

 

24.  Салық салуға  қандай  құжат негіз болады? 
а) бəрі де дұрыс;  
ə) декларация; 
б) салық органдары жүргізген жеке тұлғалар қызметін тексеру ма-

териалдары; 

в)  табыс салыгын төлеушілерінің салықты төлегені туралы кəсіп-

орын ақпараты; 

г) ағымдағы төлемдерді төлегені туралы  құжат.     

 

25. Жеке кəсіпкер дегеніміз: 
а)  заңды тұлға  құрмай кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын ре- 
    зидентп немесе резидент емес жеке тұлга; 

ə) тұрақты  жұмыс орны жоқ  азаматтар қызметі; 
б) белгілі тəртіп бойынша жеке тəжірибемен айналысатын тұлға; 

в) кəсіпкерлікпен айналысуға  қабілеті  бар заңды білімі жоқ азамат; 

г)  келісімшартпен əр түрлі жұмыстармен айналысып жүрген аза-

мат. 

 

26.  Жеке тұлғалардың  жер салығы қандай мерзімге дейін есептелуі 
тиіс? 

а)  1 тамыздан кешіктірмей;  

ə) 1 қаңтарда; 

б)  1 наурызда; 

в) 1 қыркүйекте; 
г) есепті жылдың соңында жүргізіледі. 

 

27.  Салың төлеушінің тіркеу нөмері дегеніміз:                                   
а) салық  қызметінде заңды жəне жеке  тұлғаларды тіркегені  үшін 

    берілетін куəлік;  
ə) сатушыларға берілетін реттік номер;               
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б) салық  төлеу міндеттемелерін орындаушылар саны; 

в) шетел азаматтарына берілетін номер; 

г) тек қана ҚР-сы азаматтарына ұсынатын номер. 

 

28. Ойын бизнесіне салынатын акциздің объектісі: 
а) ойын столы; 

ə) ойын бизнесінен түсетін таза пайда; 



б) заңды тұлғалар салығынан түсетін түсім; 

в) ойын бизнесінен түсетін ұтыс сомасы; 

г) ойын бизнесіне салынатын  салық сомасы. 

 

29. Жер қойнауын пайдаланушылардың үстеме пайдасы: 
а) жер қойнауын пайдаланушылардың нормативтен жоғары алынған 

    қосымша табысы; 

з) заңды жəне жеке тұлғалардың əр түрлі пайда көзінен жыл бойы 

              тапқан  табысы; 

б)  жер қойнауын пайдаланушылардың жыл соңындағы  таза пай- 

   дасы; 

в) жер қойнауын пайдаланушылардың дивидент түріндегі табысы; 

г) бəрі де дұрыс. 
 

30. Салық  жылы: 
а) күнтізбелік жыл; 
ə) жыл бойғы салық  айпары жинағы; 

б) жыл сайын үкімет  белгілеп берген салық айлары; 

в) салық салынатын жыл; 
г) салық  салынбайтын жыл. 

 

31. Жылдық  есепшік көрсеткіш: 
а) бір жылдағы айлық  есептпік көрсетпкіштің  қосындысы; 

ə) жарты жылдағы айлық  есептік көрсеткіштің  қосындысы; 

б) бір тоқсандағы  айлық есептік көрсеткіштің қосындысы; 

в) 8230; 

г)  1030. 

 

32. Резидент жеке тұлғалар: 

а) ҚР-да тұрақты болатын жеке  тұлғалар;  

ə) ҚР-да  183 күннен аз тұрған шетел азаматы;  

б)Қазақстан Республикасының азаматтары; 
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в) Қазақстан Республикасында тұрып жатқан  барлық  шетел жəне  
    ҚР-сы азаматтары; 

г)  бəрі де дұрыс. 
 

33.  Салықтың негізгі элементтері: 
а)  салық  салу объектісі, төлеушілер, төлеу мерзімі, ставкасы, ба-

засы; 

ə) көлік құралдары, жер, мүлік; 
б) салықтардың түрі; 
в) салық  салу ставкалары; 

г) салық  тарифі. 
 



34. Жанама салыққа жататындар:                                                   
а) ҚҚС, акциз;                                         
ə) корпорациялық  табыс салығы;                                                  

б) мүлік жəне меншік салығы; 

в) жеке табыс салығы; 

г) табысқа салынатын салық. 
 

35.  Табысқа жəне мүлікке салынатын салықтар: 
а) тікелей салықтар; 

ə) жалпы салықтар;                                                                     

б) арнайы салықтар;                                                                     

в) жанама салықтар;                                                                     

г) нақты салықтар.                                                                        

 

36. Заң бойынша салық  төлеуші  жеке адам немесе заңды ұйым  болса, 

салық элементтерінің  қай түріне жатады?                               
а)  салық  субьектісі;                                                                       
ə) салық  объектісі; 
б)  салық ставкасы; 

в) салық өлшем бірлігі; 
г) салық  төлемі. 

 

37.  Табыс, мүлік, қызмет көрсету, ақша операциялары, заттар, т.б. 

салық  элементтерінің қай түрі?                                                 
а)  салық  объектісі;  
ə) салық  көзі; 
б)  салық  өлшем бірлігі; 
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в) салық  субъектісі; 
г)  салық  төлемі. 

 

38. Кəсіпорын немесе ұйым бір объектіден төлейтін салық сомасы, бұл 

салық  элементтерінің қай түрі? 
а)  салық  төлемі; 
ə) салық  салу бірлігі; 
б) салық  көзі; 
в) салық  ставкасы; 

г)  салық  жеңілдіктері. 
 

39. Корпорациялық  табыс салығының объектісі: 
а)  бəрі дұрыс; 
з) салық  салынатын табыс; 
б) төлем көзінен салық  салынатын табыс; 
в)  ҚР-да қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын ре –  

   зидент емес заңды тұлганың таза табысы; 



г)  бəрі де дұрыс емес. 
 

40. Бонустар келісімшарт бойынша қандай нысанда төленеді: 
а)  ақшалай;  

ə) заттай; 

б)  ақшалай-заттай; 

в) бағалы металдар түрінде; 
г) роялти түрінде. 

 

41. Бонустың түрлері: 
а) қол қойылатын, коммерциялық  табу; 
ə) жасалған келісімшарттар  бойынша; 

б) пайдалы қазбаны табу бойынша; 

в) каммерциялық табу бойынша; 

г)  бəрі де дұрыс. 
 

42. Жеке кəсіпкерлердің əлеуметтік салық салу объектісі: 
а) өзін қоса алғанда, қызметкерлер саны;  

з) жеке кəсіпкердің  өзі; 
б)  айлық  есептік көрсеткіш; 

в) еңбекақы қоры; 

г) зейнетақы қоры. 
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43.  Жеке табыс салығы  бойынша салық  салынуға  жатпайтын та-

быстар: 
а)  бюджет қаражаты есебінен төленетін арнаулы əлеуметтік кө-

мек, жəрдемақы; 

ə) дивидендтер, стипендиялар; 

б) біржолғы төлемдерден алынған  табыс; 
в) ұтыстар; 

г) купон түріндегі сыйақы. 

 

44. Акциз салығы салықтың  қай түріне жатады? 
а) жанама салық;  
ə) тікелей салық; 
б) прогрессивті салық;                            
в) регрессивті салық; 
г)  бəрі де дұрыс. 

 

45. Роялти қандай төлем түріне жатады? 
а) жер қойнауын пайдалану құқығы үшін төленетін төлем; 

ə) ауыл шаруашылығымен айналысу  қуқығы үшін төленетін төлем; 

б) су, орман қорын пайдаланғаны үшін төленетін төлем; 

в) жерді пайдаланғаны үшін төленетін төлем; 

г) консервацияда түрған мүліктерге төленетін төлем. 



 

46.  Салық  салынатын айналым мен салық  салынатын импорт қай  

       салықтың объектісі болып табылады? 
а) қосылған құн салығы;                                                                 

ə) акциз салығы; 

б) корпоративті табыс салығы; 

в) жеке табыс салығы; 

г) кеден салығы. 

 

47.  Күнтізбелік жыл қай салық үшін салық  кезеңі болып табылады? 
а) корпорациялық  табыс салығы;  

ə) роялти: 

б) дұрыс жауабы жоқ; 
в) акциз салығы; 

г) коммерцыялық  табу бонусы.                                                       
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48. Инвестициялық жоба шеңберінде жаңадан пайдалануға берілетін 

негізгі құралдар бойынша мүлік салығын төлеуден босату дегеніміз, 
ол: 

а) инвестициялық салық преференциялары;  

ə) мүлік салығы бойынша преференциялары; 

б) корпоративті салық  бойынша преференциялары; 

в) жеке табыс бойынша преференциялары; 

г)  салық төлемі. 
 

49. Корпорациялық  табыс салығын  төлеуден кімдер босатылады? 
а)  Ұлттық  банк пен мемпекеттік мекемелер; 

ə) ҚР-дағы көздерден табыс алатын  шетелдік заңды тұлғалар; 

б) ҚР-ның резидент жəне резидент емес заңды тұлғалары; 

в)  отандық  тауарларды шығарумен айналысатын заңды жəне жеке 
              тұлғалар; 

г) банктік  жəне банктік  емес ұйымдар. 

 

50. Резидент заңды тұлғалардың  салық  кезеңі  ішінде ҚР-сы жəне одан 

тыс жерлерден алынуға  тиісті табыстардан  тұрады, ол: 
а) жылдық  жиынтык, табыс;  
ə) жалпы таза табыс; 
б) жалпы жиынтық табыс; 
в) жылдық  жеке табыс: 
г) жалпы  ұлттық  табыс. 

 

51. Заңға  сəйкес  кейбір  салық төлеушілер салық  төлеуден толық немесе 
ішінара босатылады, бұл, салық  элементтерінің  қай түрі? 

а)  салық  жеңілдіктері; 
ə)  салық  төлемі; 



б) салық  ставкасы; 

в)  салық  төлеу мерзімі мен тəртібі; 
г)  салық төлеуін  бақылау. 

 

52. Салық салу  өлшем  бірлігіне  тура келетін салық мөлшері бұл салық 

салу элементтерінің қай түрі? 
а)  салық  ставкасы;  

ə) салық  өлшемі; 
б)  салық  салу  бірлігі; 
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в) салық  объектісі; 
г) салық төлемі. 

 

53.   Есептеу үшін салық  объектісін өлшеу бірлігі, бұл  салық  салу 
элементтерінің қай түрі? 

а) салық  ставкасы;  

ə) салық  объектісі; 
б) салық  көзі; 
в) салық салу кезеңі; 
г)  салық  төлемі. 

 

54.  Салық  салынатын табыстың  2%-ы шегінде қандай шығыстар 

алынып тасталады: 
а) коммерциялық  емес ұйымдарға  өтеусіз  берілген мүлік;  
ə) мүгедектердің  салық  салынатын табысы; 

б) өтеусіз алынған  активтердің құны; 

в)  мемлекеттік кəсіпорындарда  жұмыс істейтін  қызметкерлердің  

   еңбекақысы; 

г)  бəрі де дұрыс. 
 

55. Көлік  құралдары салығынан кімдер босатылады? 
а) мемлекеттік мекемелер; 

ə) жеке тұлғаның жеке автокөлігі; 
б) қалалық қызмет көрсету көліктері; 
в) кəсіпкерлік қызметте қолданылатын бір автокөлік, 
г) тұрмыстық қызметте қолданылатын көліктер. 

 

56.  Əлеуметтік салықтың салық салу объектісі: 
а) жұмыс берушінің қызметкерлерге төлейтін төлемдері;  
ə) еңбекақы  қоры; 

б) спорт, байқау конкурстарда берілген ақшалай жүлделер; 

в) пайданылмаған еңбек демалысы үшін төленген төлем; 

г) жинақтаушы зейнетақы қоры 

 

57. Нөлдік ставка бойынша салық  салынатын айналымдар: 



а) тауарлар экспорты; 

э) бағалы зергерлік тастар; 

б) түсті металдар; 

в) қызыл балықтар;                      

г) тамақ өнімдері.                       
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58 Қосылған  құн салығын  төлеуші ретінде есепке қойылу қандай 

құжатпен расталады ? 

а) есепке қойылғаны туралы куəлік;  
ə) салық  төлеушінің тіркеу нөмірі; 
б) декларация; 
в) төлем тапсырысы құжаты; 

г) салық  төлеушінің  өтініші. 
 

59. Қосылған құн салығы бойынша ең томенгі  көрсеткіш: 
а)  белгіленген айлық  есептік көрсеткіштің 10 000 еселенген шамасы; 

ə) 1030 тенге (айлық  есептік көрсеткіш); 

б) белгіленген айлық  есептік көрсеткіштің  1000 еселенген шамасы; 

в)  1030 х 100 =- 103 000 ден жоғары: 

г) ешқандай есептік көрсеткіш қолданылмайды. 

 

60.  Тұлға  қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы өтініш 

бергеннен кейін қай уақыттан бастап салық  төлеуші болып саналады? 
а) өтініш  берген айдан кейінгі айдың алғашқы  күнінен бастап;  

ə) өтініш бермей-ақ  салық төлеуші болып саналады; 

б) мемлекеттік тіркеуден өткен күні; 
в) өтініш берген күннен бастап; 

г)  өтініш берген салық  жылынан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан 

бастап. 

 

61. Адвокаттар мен жеке нотариустардың жеке табыс салыгын төлеу 
мерзімі: 

а) есепті ай үшіп, есепті айдан кейінгі айдың 5-інен кешіктірмей;  

ə) есепті айдың 25-не дейін; 

  б) күнтізбелік жыл ішінде; 
в) əр күнтізбелік айдан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей; 

г) əр күнтізбелік айдың  3, 13, 23 күндері. 
 

62. Жер салығы  бойынша қандай жер санаттарына салық  салын- 
Байды? 

а) орман, су қоры, запастағы жер; 

  ə) елді мекен түрлері 
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в) жеке тұлғаның  учаскесі; 
г)  бау-бақша, саяжай, гараж т.б. орналасқан жерлер. 



 

63. Жер салығынан кімдер босатылады? 
а)  бірыңғай жер салығын төлеушілер, 

ə) жеке меншік құқығындағы жері барлар; 

б)  ерекше қорғалатын табиғи  аумақтағы  жерлерді пайдаланушы; 

в)  елді мекен жерлерінде тұратындар; 

г) жерді жалға берушілер. 

 

64. Жер салығын төлеушілер: 
а)  жеке меншік жəне тұрақты пайдалану құқығындағы  салық  салу  
   объектісі бар тұлғалар? 

ə) бірыңғай жер салығын төлеушілер; 

б)  ¥лы Отан соғысына қатысушылар мен оған теңестірілгендер; 

в) бала кезінен мүгедек адамның ата-аналары; 

г)  бəрі де дұрыс. 
 

65.  Шетелдік əкімшілік-басқарушы, инженер-техник қызметкерлер 

үшін əлеуметтік салық  ставкасы: 

а)  11-5%;  

ə) 21-5%; 

б)  6,5%; 

в)  10%; 
г) 20-5%, 

 

66.  Əлеуметтік салықты  есептеу тəртібі: 
а) əр ай сайын; 

ə) əр тоқсан сайын; 

б) жылына 1 рет; 

в) күнтізбелік айдан кейінгі айдан бастап; 

г) жарты жылда 1 рет. 

 

67.  Əлеуметтік салық жөніндегі декларацияны тапсыру мерзімі: 
а)  есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-не дейін;  

ə) əр айдың соңында; 

б)  есепті жарты жылдан кейінгі айдың 15-не дейін; 

в)  салық жылынан кейінгі жылдың наурызына дейін; 

г)  бəрі де дұрыс емес. 
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68. Орманды пайдаланғаны үшін  төлемақы  қандай жағдайда алы- 

нады? 
а)  ағаш, ағаш шырындарын  дайындау;  
ə) жануарлар дүниесін пайдалану; 
б) қоршаған ортаны ластау; 
в)  орманды күтіп-баптау кезіндегі кесілген ағаштарды пайдалану; 
г)  бəрі де дұрыс. 



 

69. Аукциондардап  алынатын алым  объектісі: 
а) сатылған  мүліктің  аукцион өткізу нəтижесі бойынша белгіленген 

құны; 

ə) мемлекеттік мүлік бойынша уəкілетті орган өткізген аукциондық 
алым; 

б)  сот шешімі бойынша өткізілген аукциондық алым; 

в) мемлекетке өткен мүлікті сату жөніндегі аукциондық  алым; 

г)  банкрот кəсіпорындардың конкурстық  массасын сату жөніндегі   
   аукциоидық алым. 

 

70. Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем-

ақының салық  салу объектісі: 
а)  бəрі де дұрыс; 
ə) жер үсті су көзінен алынған судын көлемі; 
б) өндірілген электр энергияның  көлемі; 
в) су көлігімен тасымалдау көлемі; 
г) балық аулау көлемі. 

 

71. Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы 

ставкасы: 
а) ставканы ҚР-ның Үкіметі белгілейді; 
з) пайдаланылған су көлемі құнының 3% -ы; 

б) пайдаланылған су көлемі қүныныц 5% -ы; 

в) өндірілген электр энергиясы көлемі құнының 10%-ы; 

г)  бəрі де дұрыс. 
 

72. Ерекше қорғалатын табиғи  аумақтарды пайдаланғаны үшін 

төлемақы ставкасы: 
а) ҚР-ның Үкіметі жəне жергілікті уəкілетті орган белгіпейді;  
ə) жергілікті  уəкілетті орган белгілейді; 
б)  салық  төлеуші өз еркімен жер көлемі бойынша есептейді; 
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в) бонитет балл бойынша есептеледі; 
г) ҚР-ның өкіметі белгілейді. 

 

73.   Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны  үшін 

төлемақыны төлеушілер: 
а)   ерекше қорғалатын табиғи  аумактарды пайдаланатын жеке 

жəне заңды тұлга; 

ə) қолдарында төлем төленген құжаты бар кез келген тұлга; 

б) үкімет шешімімен рұқсат алған тұлға; 

в) резидент жəне резидент емес заңды тұлға; 

г) Қаржы министрлігінің рұқсаты бар заңды тұлға. 

 



74.   Көлік салығының ставкасын есептеу қандай көрсеткіштерді негізге 
ала отырып белгіленеді? 

а)  айлық  есептік көрсеткіштермен;  

ə) жылдық жиынтық  табыс негізінде; 
б) жылдық есептік көрсеткіштермен; 

в)  10 еселенген айлық есептік көрсеткіштермен; 

г) 10 еселенген жылдық  жиынтық  көрсеткішпен. 

 

75. Көлік салығын бюджетке төлеу мерзімі: 
а)  салық кезеңінің 5 шілдесінен кешіктірмей; 

э) əр ай сайын; 

б) əр  тоқсан сайын; 

в) есепті кезеңнен кейінгі жылдың 20 ақпанына дейін; 

г) салық  кезеңінің 1 қазанынан кешіктірмей. 

 

76. Корпорациялық  табыс салығын толеушілер: 
а) резидент заңды тұлғалар;  

ə) ҚР Ұлттық  банкі; 
б) ҚР-дағы мемлекеттік мекемелер; 

в) резидент жеке тұлғалар; 

г) жеке кəсіпкерлер. 

 

77. ИНФИНИТИ-QХ56 автокөлігі 2006 жылы шығарылған. Двигателъ 

көлемі 5600 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  120 510; 

ə) 113 607; 

б)  107 523; 
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в)  130 000; 

г)  120 775. 

 

78. Жеке тұлғалардың  мүлкінің  құны 1 200 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын есептеу керек: 
а)  660; 

ə) 900; 

б)  500; 

в)  700; 

г)  550. 

 

79.  МЕРСЕДЕС S320 автокөлігі 1999 жылы шығарылған. Двигатель  

көлемі 3200 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  16 842;  

ə) 25 460; 
б) 24 760; 

в) 26 160; 



г) 24 060. 

 

80.  Жеке тұлғалардың мүлкінің  құны  5 000 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын есептеу керек: 
а) 2 300; 

ə) 2 800; 

б) 4 500; 

в) 2 600; 

г) 2 550. 

 

81. БМВ-523 автокөлігі 1999 жылы шығарылған. Двигатель көлемі 2500 

см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 
а)  7930;  

ə) 15 860; 

б) 9 805; 

в)  16 842; 

г)  10 505. 

 

82. Жеке тұлғалардың  мүлкінің  құны  5 000 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын есептеу керек: 
а)  5 800;  

ə) 6 800; 

б)  11 500; 
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в) 5 600; 

г)  6 550. 

 

83.  БМВ-Х5 LI автокөлігі 2002 жылы шығарылған. Двигатель колемі 
4400 см3

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  120 510;  

ə) 113 607; 

б)  107 523; 

в)  130 000; 

г)  120 775. 

 

84.  Жеке тұлғалардың мүлкінің  құны 7 000 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын  есептеу  керек: 

а)  11 300;  

ə) 12 800; 

б)  16 500; 

в)  11 600; 

г)  11 550. 

 

85.  НИССАН-КУБ автокөлігі 2002 жылы шығарылған. Двигатель көлемі 
1400 см3

 2006 жылғы көлік салығын есептеу  керек: 



а)  6 180;  

ə) 7 910; 

б) 3 090; 

в)  7 580; 

г) 9 310. 

 

86.  ТОЙОТА-ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО автокөлігі 1997 жылы шығарылған. 

Двигатель көлемі 3400 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 17 822;  

ə) 25 460;  

б)27 523; 

в) 28 260; 

г) 26 860. 

 

87.  Жеке тұлғалардың мулкінің құны 9 000 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын есептеу керек: 

а) 18 800;  

ə) 18 000; 
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б)  18 500; 

в)  18 600; 

г)  18 550. 

 

88. ВОЛЬВО -ХС90АWDТ6  автокөлігі 2004 жылы шығарылған. Дви-

гатель көлемі 2900 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 20 310; 

ə) 21 010;  

б) 19 310;  

в) 16 842;  

г) 10 505. 

 

89. ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ IV аетокөлігі 1998 жылы шығарылған. 

Двигатель көлемі 1600 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек? 

а) 3955;  

ə) 7 910; 

б) 9 805; 

в)  7 580;  

г )9 310. 

 

90. Жеке тұлғалардың мүлкінің құны 10 500 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын  есептеу  керек: 

а) 25 800; 

ə) 25 000; 

б) 25 500; 

в) 25 600; 



г) 25 550. 

 

91. ЛЕХСУС-LХ470 автокөлігі 2004 жылы шыгарылған. Двигателъ көлемі 
4700 см3

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  120510;  

ə) 113 607; 

б)  107 523; 

в)  130 000; 

г)  120 775. 

 

92. МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО автокөлігі 2005 жылы шығарылған. 

Двигатель көлемі 3800 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 28 260; 
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ə) 27 560;  

б) 27 523; 

в) 30 000; 

г) 29 660. 

 

93. АУДИ-А6 автоколігі 1996 жылы шығарылған. Двигатель колемі 2600 

см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  9 105;  

ə) 18 210; 
б) 9 805; 

в)  16 842; 

г)  10 505 

 

94. МЕРСЕДЕС G36 БРАБУС автокояігі 1998 жылы шығарылған. 

Двигатель көлемі 3600 см}
 2006 жылғы көлік салығын есептеу 

керек: 
а)  18 802;  

ə) 27 560; 

б) 27 523; 
в) 28 260; 

г) 26 860. 

 

95. ТОЙОТА-ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО автокөлігі 2005 жылы шығарылған. 

Двигатель көлемі 3400 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 25 460;  

ə) 26 160;  

б)27 523; 

в) 28 260; 

г) 26 860. 

 



96. БМВ-ХЗ LI автокөлігі 2006 жылы шығарылған. Двигатель көлемі 2800 

см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 
а) 19 610;  

ə) 10 155; 

 б)20 310; 

в)  16 842; 

г)  10 505. 
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97. ТОЙОТА-ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО автоколігі 1997 жылы шығарылған. 

Двигатель көлемі 2700 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 9 455;  

ə) 10 155; 

б) 9 805; 

в)  16 842; 

г)  10 505. 

 

98. МЕРСЕДЕС 180 С автокөлігі 1997 жылы шығарылған. Двигателъ 

колемі 1800 см3
2006 жылғы  көлік салығын  есептеу керек: 

а)  4 655;  

ə) 5 005; 

б)  9 805; 

в)  7 580;  

г) 9 310. 

 

99. ХОНДА СR-Y  автокөлігі 1998 жылы шығарылған. Двигатель көлемі 
2000 см3

 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  5 355;  

ə) 6 880; 

б) 9 805; 

в)  7 580; 

г)  10 505. 

 

100. ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ IV автокөлігі 2003 жылы шығарылған. 

Двигателъ көлемі 2300 см? 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 
а)  14 460;  

ə) 15 160; 

б)  9 805; 

в)  7580; 

г)  10 505. 

 

IV вариант 

 

1.   Жеке табыс салығы бойынша төлем көзінен салық салынбайтын 

табыстарға жататындар: 



а) адвокаттар мен жеке нотариустардың табысы;  

ə) заттай нысандағы  еңбекақы1
; 

618 
б) стипендиялар; 

в) қызметкердің табысы; 

г)  еңбекақы. 

 

2.    Жеке табыс салығы бойынша декларацияны табыс ететіндердің 

тізіміне жатпайтындар: 
а) ҚР шегінен тыс жерлерден табыстар алатын заңды тұлғалар; 

д) КР Парламентінің  депутаттары; 

б) судъялар; 

в) ҚР шегінен тыс жерлерден табыстар алатын жеке тұлгалар; 

г) жеке нотариустар мен адвокаттар. 

 

3.   Мүлік салығын төлеушілер: 
а) меншік құқығында салық салу объектісі бар тұлғалар; 

ə) ҚР-ның  Үкіметі белгілі қажеттілік нормативтері шегінде салық 
    салу объектісі бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер; 

б) мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын салық салу объектісі 
бар  

   тұлғалар; 

в) ҚР-ның Ұлттық  Банкі; 
г)  бəрі дұрыс. 

 

4.    Мүлік салығы бойынша салық салу объектісі: 
а) негізгі құралдар мен материалдық  емес активтер;  

з) жер объектілері; 
б)  автомобилъ жолдары; 

в) консервациядағы негізгі құралдар; 

г) бəрі де дүрыс. 
 

5. Мүлік салығын төлеуден босатылатын жеке тұлғалар: 
а) əскери қызметшілер мерзімді қызметтен өту кезеңінде;  
з) меншік құқығында салық  салу объектісі бар тұлға; 

б) резидент емес ҚР-ның тұрғыны; 

в) меншік құқығында 1 000 000 теңгеге дейін мүлкі бар тұлға; 

г) меншік құқығында 1 000 000 теңгеден жоғары мүлкі бар тұлға. 

 

6.    Жеке тұлғалардың мүлік салығы  бойынша салық  базасы болып 

табылады: 
а) уəкілетті орган белгілейтін салық  салу обьектілерінің  құны;  

ə) ҚР-ның аумағындағы  аяқталмаған  құрылыс құны; 
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б)  ҚР-ның аумағындағы бірлескен ортақ меншіктегі негізгі құралдар; 



в)  салық  салу объектісіндегі орташа  жылдық  қалдық  құны; 

г) діни бірлестік құқығындағы  объектілер құны. 

 

7.  Арнаулы салық режимдерін  қолданатындар: 
а) шағын бизнес субъектілері; 
ə) ҚР-ның  Ұлттық Банкі; 
б) ауыл шаруашылық  мақсаттағы  жерді пайдаланушы; 

в)  акцизделетін тауар өндірушілер; 

г)  бəрі де дұрыс. 
 

8.  Өндірістік кəсіпорынның  жалпы айналымы 200 мың теңгені құрайды. 

Қосылған құн салығының сомасын табу керек: 
а)  30 000;  

ə) 40 000; 

б)  32 000; 

в) 35 000; 

г) 28 000. 

 

9. Заңды тұлғаның салық  салынатын  табысы 1 500 000 теңге. Кор-

порациялық табыс салығының сомасын, таза табыс сомасын 

табу керек: 
а)  450 000, 1 050 000;  

ə) 150 000, 1 350 000; 

б)  300 000, 1 200 000; 

в)  150 000, 1 400 000; 

г)  500 000, 1 000 000. 

 

10. Негізгі  табыс көзі  жер болып табылатын заңды тұлғаның көр-

сеткіші томендегідей: жылдық  жиынтық  табысы - 2 280 000 теңге; 
ондірістік шығыны -1 250 000 теңге. Табу керек: а) салық салынатын 

табысты; ə)корпорациялық  табыс салығының  сомасын; б) таза 

табысты: 
а)  1 030 000, 103 000, 927 000;  

ə) 2 280 000, 1 030 000, 309 000; 

б)  1 250 000, 125 000, 1 125 000; 

в)  3 530 000, 1 059 000, 2 471 000; 

г)  3 530 000, 2 471 000, 1 059 000. 
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11. Иелігінде двигателінің  көлемі 1500 см3
 жеңіл автокөлігі бар жеке 

тұлғаның 2006 жылғы  көлік салығының сомасын анықта: 
а)  6180; 

ə) салық  салудан босатылады; 

б)  4650; 

в)  7210; 

г)  5425. 



 

12.  Иелігінде 20 орындықты автобусы бар заңды тұлғаның 2005 жылғы 

көлік салығының сомасын анықтау керек: 
а)  14420;  

ə) 13594; 

б) салық  салынбайды; 

в)  12 400; 

г)  бəрі де дұрыс емес. 
 

13.І топтағы мүгедектің еңбек ақысы қаңтарда 1200, ақпанда 13 000, 

наурызда 13 484. Жеке табыс салығының сомасын табу керек: 
а)  салық  салынбайды;  

ə) 429; 

б) 520; 

в)  180; 

г) 380. 

 

14.  Оңайлатылған декларацияны тапсыратындар: 
а)  кəсіпкерліктің қызметтің жекелеген түріне арналған арнаулы  

     салық режимі бойынша салық  төлеушілер; 

з) заңды тұлғалар; 

б) корпорациялық  табыс салығын төлеушілер; 

в)  бірыңғай  жер салығын төлеушілер; 

г) ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлға. 

 

15. Өнеркəсіптік кəсіпорын салықкөлемін 500мың  теңгеге  төмендеткен. 

Бюджетке төленетін өтемақы көлемін анықта (өтемақы 50%). 
а) 250 000;  

ə) 220 000; 

б)  50 000; 

в) 500 000; 

г) 25 000. 
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16. Жеке тұлғаның кəсіпкерлік  қызтетте пайдаланылатын мүлкі 4 000 

000 теңгені құрайды. 2006 жылғы мүлік салығының сомасын анықта: 
а) 20000;  

ə) 40 000; 

б)  400 000; 

в)  7000; 

г)  70 000. 

 

17. II топтағы мүгедектің мүлігі 750 000 теңгені құрайды. Мүлік 

салығының сомасын табу керек: 
а)  салық салынбайды;  

ə) 1850; 



б)  18 500; 

в)  19 500; 

г)  3775. 

 

18. Жеке тұратын зейнеткердің мүлкінің қүны 620 000 теңге, мүлік 

салығын сомасын табу керек: 
а)  салық  салынбайды;  

ə) 620; 

б)  7750; 

в)  6200; 

г)  775. 

 

19. Заңды тұлғаның мүлкі 15 млн. теңгеге бағаланған. Табу керек: мүлік 

салығының сомасын жəне төлеу мерзімін: 
а)  150 000; 20.02, 20.05, 20.08, 20.11;  

ə) 15 000; 20.01, 20.05, 20.08, 20.11; 

б) 23 500; 10.03, 20.05, 20.08, 20.11; 

в) 2350; 15.03, 20.05, 20.08, 20.11; 

г)  11 538; 31.03, 20.05, 20.08, 20.11. 

 

20. ¥лы Отан соғысына қатысушының мүлкі 750 000 теңгеге бағаланған. 

Мүлік салығының  сомасын анықтау керек: 
а)  салық  салынбайды;  

ə) 7500; 

б)  750; 

в)  6500; 

г) 5500. 
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21. Жеке тұлганың  кəсіпкерлік қызметте пайданылмайтын мүлкінің 

құны 1 000 000 теңге. 2006 жылғы мүлік салығы сомасын анықта; 
а) 500,  

ə) 1 000, 

б)  100; 

в) 2500 

г)  1500. 

 

22.  Сатып алыну бағасы 200 000 теңге, сатылу бағасы 288 000 теңге, 
салық ставкасын табу керек, салық салынатын айналымды жəне салық 

сомасын табу керек: 
а)  15%, 88 000, 13200;  

ə) 15%, 288 000, 43200; 

б)  15%, 200 000; 30000;                       

в)  15%, 488 000, 73200,  

г) 0%, 88 000, 0 

 



23.  III топтағы мүгедектің жылдық табысы 150 000 теңге. САЛЫҚ, 

салынатын табыс пен табыс салығын анықтау керек: 
а)  салық  салынбайды;  

ə) 7500 

б)  75 000; 

в) 21 000; 

г)  12 000 

 

24.  10 000 теңгеге материал сатып алынды. Қосылған құн салығы 16 000 

теңге, сатылған материалдың қүны 180 000 теңге, қосылған құн салығы 

28 800 теңге. Бюджетке қосылған құн салығының  қандай мөлшері 
аударылады: 

а)  12 800,  

ə) 28 800; 

б)  16 000; 

в) 44 800; 

г)  17 000 

 

25. Жеңіл  автокөліктің двигателі 1200 см3
. Табу керек: 2006 жылғы көлік 

салығының сомасын: 
а) 6180;  

ə) 5826, 
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б) 5425; 

в)  4850; 

г)  5675 

 

26. Салық төлеуші фермердің  иелігіндегі жердің қүны 1 200 000 теңге. 
Жер салығының сомасын  табу керек: 

а)  1200,  

ə) 12 000; 

б)  1500; 

в)  1720; 

г)  120. 

 

27. Аукционда сатылған заңды тұлғаның мүлігінің құны 270 000 теңгені 
құрады. Сатылған мүліктің алым ставкасын, алым сомасын табу керек: 

а)  3% 9000; 

ə) 10%; 27 000; 

б)  5%; 11 500; 

в)  1%; 2700, 

г) 2%, 5400. 

 

28. Кəсіпорынның иелігінде: 1) жүк көтергіштігі 20 тонналық жүк 

автотранспорты; 2) жүк көтергіштігі 10 тонналық жүк автотранспор-



ты; 3) жүк көтергіштігі 45 тонналық  карьерлік автосамосвал көлік 

құралдарына салық салуды есептеу керек: 
а)  1) 15 450, 2) 15 450, 3) 0; 

ə) 1)10 250, 2) 11 625, 3) 11 625; 

б)  1) 9220, 2) 9220, 3) 0; 

в)  1) 15 340, 2) 15 340, 3) 15 340, 

г)  1) 9300, 2) 9300, 3) 0. 

 

29. ТМД елінде шығарылған двигателінің көлемі 1300 куб.см жеңіл 

автокөлік жəне 20 орындық автобусы бар көлік құралдарының 2006 

жылғы  салығын есепте: 
а)  6180, 14420;  

ə) 5425, 15 500; 

б)  6975, 4650; 

в)  7750, 12 575; 

г)  6350, 7225. 
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30. Жеке тұлғаның мүлік салығының  салық базасы: 

а) салық  салу объектілерінің құны;  

ə) КР-ң  үкіметі айқындайды; 

б) уəкілетті органда есепте тұрған мүліктер; 

в) бəрі де дұрыс 
г)  бəрі де дұрыс емес. 

 

31. Жеке кəсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алымды төлеудеп 

босатылады: 

а) шаруа қожалықтары, І-ІІ-ІІІ топтағы мүгедектер, оралмандар,  

ə) тек I топтағы  мүгедектер; 

б)  ¥лы Отан соғысына  қатысқандар; 

в) бөлек тұрып жатқан зейнеткерлер, 11 топтағы мүгедектер; 

г)  бəрі де дұрыс. 
 

32. Патент негізіндегі арнаулы салық  режимдерін  қандай талаптарға 

сай  келетін жеке кəсіпкерлер қолданады: 

а)  бəрі де дұрыс; 
з) жалдамалы қызметкердің еңбгін пайдаланбайтын жеке кəсіпкер, 

б) жеке кəсіпкерлік нысанындағы қызметті жүзеге асыратын жеке  
   кəсіпкер; 

в)  жыл ішіндегі табысы 2,0 миллион теңгеден аспайтын жеке кə- 
   сіпкер; 

г)  бəрі де дұрыс емес. 
 

33.   Мүлік салығы  бойынша жекелеген  жағдайлардағы салық то-

леушілер: 

а) сеиімгер басқарушы немесе жалга алушы; 



ə) мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын ұйым; 

б) зейнеткерлер; 

в) резидент емес заңды тұлғалар; 

г) бəрі де дұрыс емес. 
 

34. Бонус пен роялти арасындағы ерекшеліктері: 
а)  бонус тек ақшалай нысанда төленеді; 
ə) бонус та роялти де ақшалай нысанда төленеді; 
б)  бонус заттай жəне ақшалай нысанда  төленеді; 
в) роялти тек заттай нысанда төленеді; 
г) бəрі де дұрыс емес. 
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35.  ЛИНКОЛЬН-НАВИГАТОР  авткөлігі  2005 жылы шығарылған. 

Двигатель  көлемі  5400 см3
 2006 жылғы көлік салығын  есептеу керек: 

а)  120 510:  

ə) 113 607; 

б)  107 523; 

в)  130 000; 

г)  120 775. 

 

36.  Жеке тұлғалардың  мүлкінің құны 1 800 000 тенге. 2006 жылғы мүлік 

салығын  есептеу керек: 

а)  1140,  

ə) 1 200: 

б)  1 300; 

в)  1 900; 

г)  1 550. 

 

37.  ЛЕХСУС-RХ300 автоколігі 2005 жылы шығарылған. Двигатеяъ 

көлемі 3000 см3
2006 жылғы  көлік салығын  есептеу  керек: 

а) 20 010;  

ə) 25 460; 

б) 24 760; 

в)  16 842; 

г) 24 060. 

 

38.  Жеке тұлғалардың мүлкінің құны  3 400 000 теңге. 2006 жылғы мулік 

салығын  есептеу  керек: 

а) 2 900;  

ə) 2 800; 

б) 4 500; 

в) 2 600; 

г) 2 550. 

 

39.  Салық  несиесі- бұл: 



а)  салықты төлеу мерзімінің  өзгеруін өрнектейтін жеңілдік; 
з) салық салудан  салық салудың жеке бұйымдарын шығарып алу; 
б)  салықтық  базаны қысқарту; 
в) салық  салу субъектілерін қысқарту; 
г)  салык салу объектілерін қысқарту. 
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40.  Салық көзі- бұл: 
а)  салық  төлеуге арналған  немесе қолданылатын ақша қаржылары; 

з) салық  заңымен бекітілген салық салу объектілері; 
б) мемлекеттік меншікті пайдаланғаны үшін мемлекетке төлеу; 
в)  заңды елеулі іс-əрекеттерді жасағаны үшін алынатып міндетті  
     төлем; 

  г) заңды елеулі іс-əрекеттерді  жасағаны үшін мемлекетке төлем. 

 

41.  Осыныц есебінен салық толеуге болатын салықтың  негізгі көзі: 
а) табыс; 
ə) амортизациялық  аударым; 

б) несиелік ресурстар;                           

в) негізгі капитал; 
г) айналым  қаражаттары. 

 

42.  Салықтың келесі көзі тек мəселенің қысңа мерзімде шешілуін 

көрсетеді; 
а) заемдық қаржылар;  

ə) табыс; 
б) жинақ пен қор; 

в) айналым қаражатарының қоры; 

г) негізгі құралдар. 

 

43.  Макроэкономикалық  деңгейде салық  төлеудің  негізгі көзі ретінде 
қатысады: 

а) ұлттық  табыс;  
ə) жалпы ішкі өнім; 

б) жалпы ұлттъщ өнім; 

в) ортақ  қоғамдық  өнім; 

г) еңбекақы қоры. 

 

44.  Əрекеті немесе қаржыларынан табыс алынатындарға төленетін 

салық түрі: 
а) тікелей салықтар;  

ə) жанама салықтар; 

б) қызметақылы салықтар; 

в) қызметақылысыз салықтар; 

г) үдемелі салықтар. 
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45. Салық маңызымен қызметі  туралы ғылыми білім  немесе ұғымдардың 

жүйесі жəне мемлекеттік қаржы  тізіметіндегі олардың  ролі: 
а) салық  теориясы;  

ə) салық саясаты: 

б)  салықты реттеу; 
в)  салық ставкалары; 

г) салықты бақылау. 
 

46. БМВ - 745 LI автокөлігі 2003 жылы шығарылған. Двигатель көлемі 
4500 см3

2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 
а)  120 510: 

ə) 113 607, 

б)  107 523; 

в)  130 000; 

г)  120 775. 

 

47. Жеке  тұлғалардың  мүлкінің  құны 5 700 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын есептеу керек: 
а)  7 550;  

ə) 7 800; 

б) 8 500; 

в) 9 600; 

г)  10 550. 

 

48. РЕЙНДЖ-РОВЕР автокөлігі 1997 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі  ДК = 4600 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  120510;  

ə) 113 607; 

б)  107 523; 

в) 130 000; 

г) 120 775. 

 

49. Жеке тұлғалардың  мүлкінің құны 7 700 000 теңге. 2006 жылғы мүлік 

салығын есептеу керек: 
а) 13 750;  

ə) 13 800; 

б)  18 500; 

в)  14 600; 

г) м 550. 
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50.  МЕРСЕДЕС 51500 автокөлігі 2004 жылы шығарылған. Двигатель  

көлемі 3700 см3 
2006 жылғы  көлік салығын есептеу керек: 

а) 27 560,  

ə) 19 292, 

б) 27 523, 



в) 28 260; 

г)  29 660. 

 

51.  БМВ-735І автокөлігі 1999 жылы шығарылған. Двигатель көлемі 3500 

см3
2006 жылгы көлік салығын есептеу керек: 

а) 18 312,  

ə) 26 160;  

б)27 523; 

в) 28 260; 

г) 26 860. 

 

52.  Жеке тұлғалардың мүлкінің құны 9 500 000 теңге. 2006 жылғы мулік 

салығын есептеу керек: 

а) 21 050; 

ə) 22 000; 

б) 21 500; 

в) 21 600; 

г) 21 550 

 

53.  МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО автокөлігі 2003 жылы шығарылған. Дви-

гатель көлемі 3600 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 26 860,  

ə) 27 560; 

б) 27 523; 

в) 28 260; 

г)  18 802. 

 

54.  МЕРСЕДЕС W2ІО автокөлігі 1998 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 2900 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  10 155;  

ə) 21 010; 

б) 20 310; 

в)  16 842; 

г)  10 505. 
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55. Жеке тұлғалардың мүлкінін құны 15 000 000 теңге. 2006 жылғы 

мүлік салығын есептеу керек: 

а) 48 300;  

ə) 45 000; 

б)  55 500; 

в) 45 600; 

г) 55 550. 

 

56. ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ автокөлігі 2002 жылы шығарылған. 

Двигатель көлемі 2000 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 



а)  10 710;  

ə) 6 880; 

б) 9 805; 

в)  7 580; 

г)  10 505. 

 

57. МЕРСЕДЕС С260 W203 АВАНГАРД автокөлігі 2001 жылы шығарыл-

ған. Двигатель көлемі 2600 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  18 210,  

ə) 10155; 

б) 9 805; 

в)  16 842; 

г)  10 505. 

 

58. ХЮНДАЙ-АКЦЕНТ автокөлігі 2002 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 1500 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  6 180;  

ə) 7910, 

б) 9 805, 

в) 7 580; 

г) 9 310. 

 

59. ТОЙОТА-КАМРИ 35 автокөлігі 2006 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 2400 см3
2006 жылғы  көлік салығын  есептеу керек: 

а)  15 160;  

ə) 15 860; 

б) 9 805,  
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в)  16 842; 

г)  10 505. 

 

60.  ХОНДА-ОДИССЕЙ автокөлігі 1996 жылы шығарылған.Двигатель 

көлемі 2100 см3
2006 жылы көлік салығын есептеу керек: 

а)  6 530;  

ə) 6 880; 

б) 9 805; 

в)  7 580; 

г)  10 505. 

 

61.  МЕРСЕДЕС-СМАРТ автокөлігі 1999 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 600 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек; 

а) 2 060;  

ə) 2 910; 

б) 3 090; 



в) 2 580; 

г) 4 120. 

 

62.  МИЦУБИСИ-ДЖУНИОР автокөлігі 1996 жылы шығарылған.Дви-

гатель көлемі 1100 см3 
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 4 120;  

ə) 7 910; 

б) 3 090; 

в)  7 580; 

г)  6180. 

 

63.   ТОЙОТА-РАУМ автокөлігі 1998 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 1500 см3
2006 жылғы  көлік салығын есептеу керек: 

а) 3 090;  

ə) 7 910; 
б)  6180; 

в)  7 580; 

г) 9 310. 

 

64.  МАЗДА-6 автокөлігі 2003 жылы шығарылған. Двигатель көлемі 1800 

см3
2006 жылғы көлік салығын  есептеу керек: 
а) 9 310;  

ə) 6 880; 
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б) 9 805; 

в) 7 580; 

г)  10 505. 

 

65. Қосылған құн салығының ставкасы: 

а)  15%;  

ə) 16%; 

б) 20%; 

в) 21%; 

г)  10%. 

 

66. Бюджетке түскен соң ешқандай дербессіз барлық мақсатқа жұм-

салатын салық: 
а) жалпы салық;  
ə) арнайы салық, 
б)  тікелеп  салық; 
в) жанама салық; 
г) мемлекеттік салық. 

 

67. Бюджетке түскен соң алдын ала белгіленген міндеттер бойынша 

нақтылы шараларға  жұмсалатын салық: 



а)  арнайы салық;  
ə) тікелей салық; 
б) жанама салық; 
в) жалпы салық; 
г)  бюджеттік салық. 

 

68. Салықтың бұл  қызметі арқылы мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігі 
құралып, салықтың  қоғамдық  міндеті артады: 

а) қазыналық қызметі;  
ə) қайта бөлу қызметі; 
б) реттеушілік қызметі; 
в) бақылау қызметі; 
г)  біртұтастың  қызметі 

 

69. Келесі тауарлардың қай түріне акциз салығы салынбайды? 
а)  авиациялық  бензин; 

ə) темекі  бұйымдары; 

б) жеңіл  автомобильдер; 
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в) бензин жəне дизел отыны; 

г) алкоголь өнімері. 
 

70. Корпорациялық  табыс салығы  үшін салық кезеңі: 
а) күнтізбелік жыл;  
з) күнтізбелік күн; 

б) тоқсан; 

в) күнтізбелік ай; 

г) барлық   жауабы дұрыс. 
 

71. Қазақстан  Республикасы салық салу принциптеріне жатпайды: 

а) салық  салудың мақсаттылығы; 

ə) салық  салудың міндеттілігі;              
б) салық салудың  айқындылығы; 

в) салық  салудың  біртұтастылығы; 

г) салық  салудың жариялығы. 

 

72. Қосылған құн  салығының объектісі: 
а) салық  салынатын импорт; 

ə) төлем көзінен салық  салылатын табыс; 
б) төлем көзінен салық салынабайтын табыс; 
в) қызмет жəне тауардың бағасы; 

г) барлық жауабы дұрыс. 
 

73. Акциз салығын төлеушілерге жататындар: 

а)  барлық  жауап дұрыс; 



ə) ҚР-да акцизделетін тауарлар  шығаратын  тұлғалар; 

б) акцизделетін тауарларды ҚР-на  импорттайтын тұлғалар; 

в) ҚР-да бензин жəне дизель отынның көтерме жəне бөлшек  
    саудасын жүзеге асыратын тұлғалар; 

г)  ҚР-да қызметтің  акцизделетін  түрін жүзеге асыратын тұлға- 

   лар. 

 

74. Жанама салықтың түрлері: 
а) акциздер, қосылған  құн салығы; 

ə) табыс, жер, мүлік салықтары;  

5) көлік салықтары; 

в) əлеуметтік салық; 
г)  бəрі дұрыс. 
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75. Салық төлеушінің  құқығы  болып табылады: 
а) салық  салуға  қатыссыз  ақпарат пен құжаттарды тапсырмау;  
ə) белгіленген кезеңге салық  декларациясын тапсыру; 
б)  салық  төлеу тəртібін  қатаң сақтау; 
в) уақтылы  салық  комитетіне  тіркелу; 
г)  салық  заңдарын  қатац  сақтау. 

 

76. ҚР Салық кодексі қашан қабылданды? 
а) 2001 ж. 12 маусым;  

ə) 2002 ж. 1 қантар; 

б) 2001 ж. 12 шілде; 
в)  1995 ж. 24 сəуір; 

г)  1999 ж.12 ақпан. 

 

77. ЛЕХСУС-RХ300 автокөлігі 1999 жылы шығарылған. Двигателъ көлемі 
3000 см3

2006 жылгы көлік салығын есептеу керек: 
а)  10 505;  

ə) 21 010; 

б) 20 310; 

в)  16 842; 

г) 24 060. 

 

78. ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ В5 авпюкөлш 1999 жылы шығарылған. 

Двигатель көлемі 1900 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу  керек: 

а) 5 005;  

ə) 6 880; 

б) 9 805; 

в)  7 580; 

г)  10 505. 

 



79. СУБАРУ-АУТБАК автокөлігі 2006 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 2500 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  15 860;  

ə) 18 210; 

б) 9 805; 

в)  16 842; 

г)  10 505. 
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80.  АУДИ-А8 КВАТРО автокөлігі 1996 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 3700 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 19 292;  

ə) 27 560;  

б)27 523; 

в) 28 260; 

г) 29 660. 

 

81.  ХАММЕР-НЗ  автокөлігі 2005 жылы  шығарылған. Двигатель көлемі 
3500 см3

2006 жылғы көлік салығын  есептеу керек: 
а) 26 160;  

ə) 27 560;  

б)27 523; 

в) 28 260; 

г) 26 860. 

 

82.  ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО автокөлігі 1997жылы шығарылған.Двига-

тель  көлемі 1400 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  3 090;  

ə) 7 910; 
б)  6 180; 

в)  7 580; 

г) 5 005. 

 

83.  НИССАН-ПАТРУЛ автокөлігі 1999 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 2800 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 9 805;  

ə) 10 155; 

б) 20 310; 

в)  16 842; 

г)  10 505. 

 

84.  МЕРСЕДЕС Е240 ЭЛЕГАНС автокөлігі 1999 жылы шығарылған. 

Двигатель  көлемі 2400 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  7580; 

ə) 15 160; 

б) 9 805; 



в)  16 842; 

г)  10 505. 
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85. ТОЙОТА-КАМРИ 25 автокөлігі 2001 жылы шығарылған. Двигатель 

колемі 2200 см3
 2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  13 760;  

ə) 14 460; 

б)  9 805; 

в)  7580; 

г)  10 505. 

 

86. ДАЙХАТ-СУ-ШАРАДА автокөлігі 1989 жылы шығарылған. Двига-       

тель  көлемі 1000 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 2 060;  

ə) 2 910; 

б)  3 090;  

е) 2 580; 

         г) 6 180. 

 

87. Корпорациялық табыс салығы бойынша салық салынатын табыс - 
бұл: 

а)  кəсіпорынның жылдық  жиынтық  табысымен шегерімдер ара- 

сындағы  айырма;  

ə) кəсіпорынның  жылдық  жиынтық табысы; 

б)  кəсіпорынның айлық  жиынтық табысымен шегерімдер арасын- 

дағы айырма; 

в) кəсіпорынның  айлық жиынтық  табысы, 

г) жеке кəсіпкердің  жылдық  жиынтық  табысы. 

 

88. Заңды тұлғалардың  жылдық  жиынтық табысының құрамына 

аталғандардың  қайсысы енбейді: 
а) қызметкерлердің  жеке табыстары;  

ə) дивидендтер, ұтыстар, сыйақылар; 

б)  борышты талап етуді басқаға  беруден түсетін табыстар; 

в) роялти; 

г) мүлікті жалға беруден түсетін табыстар. 

 

89. Кəсіпорынның  тауарларды өткізуден түсетін табысы - бұл: 

а)  қосылған  құн салығы мен акцизді  қоспағанда, өткізілген тауар- 

лардың құны;  

ə) қосылған  құн салығымен қосып  өткізілген тауарлардың құны; 

б)  акциз салығымен қосып өткізілген тауарлардың құны; 

636 

в) тауарларды өткізуде сервистік қызметтен түсетін табыс; 
г)  бəрі де дұрыс. 



 

90. Амортизациялауға жататын активтерге: 
а) өндірістегі құрал-жабдықтар; 

ə) жер учаскелері; 
б)  орнатылмаған жабдық; 
в) бағалы қағаздар; 

г) кітапхана  қорлары. 

 

91.  Сақтандыру  ұйымдарына салынатын корпорациялық  табыс са-

лығының ставкалары: 
а)  1%, 2%-дық  жəне 4%-дық  ставка; 

ə) О-дік ставка;                                      

б)  10%-дық  ставка; 

в) ҚР Үкіметінің  шешімімен; 

г)  15%-дық  ставка. 

 

92. Корпорациялық  табыс салығын  төлеуде аванстық  төлемдер салық 

кезеңі ішінде қалай төленеді? 
а) тең үлестермен; 

ə) əр түрлі үлестермен; 

б) ҚР Үкіметі шешімінің тгізінде белгілеген үлестермен; 

в) төленбейді; 
г) салық  жылынан кейінгі жылдық  31 наурызына дейін. 

 

93.  Корпорациялық  табыс салығы  бойынша тапсырылғаннан кейін 

төлеуге тиіс аванстық  төлемдер сомаларының есебін салық төлеуші 
декларацияны тапсырған  күннен бастап қанша жұмыс күні ішіне табыс 
етеді? 

а) 20 жұмыс күні; 
ə) 10 жұмыс күні; 
б)  15 жұмыс күні; 
в) 30 жұмыс күні; 
г) декларация тапсырылған күні. 

 

94.  Салық  төлеушілер корпорациялық  табыс салығы бойынша аванс-
тық  төлемдерді бюджетке қандай мерзімде төлеп  тұруы міндетті? 

а) ағымдағы  айдың 20-нан  кешіктірмей, ай сайын; 
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ə) ағымдағы  айдың 15-нен кешіктірмей, ай сайын; 

б)  ағымдағы айдың 10-нан кешіктірмей, ай сайын; 

в)  ағымдағы айдың  30-нан кешіктірмей, ай сайын; 

г) əр тоқсан сайын. 

 

95. Негізгі өндіріс қүралы жер болып табылатып салық төлеушінің салық 

салынатын табысына қандай  ставкада  салық  салынады? 



а)  10%-дық ставка;  

ə)  20%-дық ставка; 

б)  30%-дык ставка: 

в)  0%-дық  ставка; 

г)  16%-дық ставка 

 

96. Салық  толеуші белгіленген тəртіппен шеккен залалдар сомасына 

азайтылған  салық  салынатын табысынан қандай ставка бойынша 

корпорациялық табыс салығын төлейді? 
а)  30%-дық ставка;  

ə) 40%-дық  ставка, 

б)  10%-дық  ставка; 

в)  15%-дық ставка; 

г) 20%-дық  ставка. 

 

97. Резидепт еместердің ҚР-дағы көздерден алатын табыстарын 

қоспағанда, төлем көзінен салық салынатын табыстарға  қандай ставка 

бойынша корпорациялық табыс салығы салынады? 
а)  15%-дық ставка;  

ə)  0%-дық  ставка; 

б) 30%-дық ставка; 

в)  10%-дық  ставка; 

г) 20%-дық ставка. 

 

98. Жеке табыс салығын төлеушілер: 
а)  салық  салу объектілері  бар жеке тұлғалар;  

ə) салық  салу объектілері  бар заңды тұлғалар; 

б) ұлттық  банк жəне оныц бөлімшелері; 
в) мемлекеттік мекемелер; 

г) жеке  кəсіпкерлер. 
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99.  Жеке табыс салығы бойынша салық төлеушінің салық ішіндегі салық 

салынатын табыстары 15 еселенген жылдық  есептік көрсеткішке дейін 

болса, онда: 
а) 5%-дық  ставка бойынша салық  салынады;  

ə) 7%-дық  ставка бойынша салық  салынады; 

б) 6%-дық  ставка бойынша салық  салынады; 

в)  10%-дық  ставка бойынша салық салынады; 

г)  16%-дық ставка бойынша салық  салынады. 

 

100. Жеке табыс салығы  бойынша салық  салынуға  жатпайтын та-

быстар: 
а)  балаларға  жəне асырауындағы  адамдарға алынған алименттер,  

ə) біржолғы төлемдерден алынған  табыс; 
б) дивиденттер, ұтыстар; 



о) қызметкерлердің табысы;                             

г) еңбекакы. 

 

 

                                                   V вариант 

 

1.  Жеке табыс салығы бойынша салық төлеушініц төлем көзінен 

салық  салынатын табыстарына жататындар: 
а) жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табысы;  

ə) мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған  операциялардан түс-
кен табыстар, 

б) лотерея бойынша 5 айлық  есептік көрсеткіш шегіндегі ұтыстар, 

в)  ізгілік, қайырымдылық  көмек түріндегі алынған мүліктің құны, 

г) діни бірлестіктердің табыстары. 

 

2.  Салық  агенті жеке табыс салығы  бойынша есеп-қцсапты салық 

органына қай мерзімде табыс етеді? 
а)  əрбір тоқсан үшін  есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-нен ке- 
     шіктірмей; 

ə) əрбір тоқсан үшін есепті тоқсаннан кейінгі алдың 10-нан ке- 
              шіктірмей; 

б) əрбір ай соңында; 

в)  əрбір тоқсан үшін есепті тоқсаннан кейінгі айдың  5-нен  ке-
шіктірмей; 

г) жылына бір рет. 
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3. Жеке табыс салығы бойынша қызметкерлердің төлем көзінен салық 

салынатын табысы - бұл: 

а) салық  шегерімдері сомасына азайтылған табыстары; 

ə) қызметкерлердің  барлық  табыстары;         

б) кəсіпорынның  барлық табыстары;         

в) мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен төленетін  біржолғы 

   төлемдер;  

г) жеке  кəсіпкердің жылдық  табысы 

 

4. Қызметкердің заттай нысандағы табысы — бұл: 

а) заттай  нысандағы  еңбекақы  жəне басқа да табыстары; 

ə) балаларға  жəне асырауындағы адамдарға алынған алименттер; 

б) мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған операциялардан түс- 
    кен табыстар. 

в) гранттар  қаражаты есебінен төленетін төлемдер; 

г)  бюджет есебінен берілген түрлі төлемдер. 

 

5. Қызметкерлердің материалдық  пайда түріндегі табыстарына 

жатпайды: 



а) заттай нысандағы  еңбекақы; 

ə) жұмыс берушінің  шешімі бойынша қызметкердің оның алдындағы  

қарызының   немесе міндеттемесінін  сомасын  есептеп  шығару, 
б)  жұмыс  берушінің  қызметкерлерінің  мүліктік сақтандыру  шарт-

тары  бойынша сақтандыру сыйақыларын  төлеуге жұмсаған шығыстары; 

в)  қызметкерге сатылатын тауардың құны жəне осы тауарларды 

сатып алу  бағасы немесе олардың  өзіндік құны арасындағы теріс айырма; 

г)  бəрі де дұрыс. 
 

б. Жеке  табыс салығын  есептеуде шегерімдерге жататындар: 
а) ҚР-ның заң актісінде табысты есептеудің тиісті айға белгіленген 

бір айлық  есептік көрсеткіш  мөлшеріндегі  сома;  

ə) ҚР-ның аумағынан  тыс жердегі көздерден тапқан табыстары; 

б) заттай нысандағы еңбекақы; 

в) дивидендтер, сыйақылар 

г)  еңбекақы. 
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7.    ТОЙОТА-КАМРИ автокөлігі 1997 жылы шығарылған. 

Двигатель көлемі 2200 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 6880,  

ə) 13 760, 

б) 9 805; 

в)  7580; 

г)  10 505. 

 

8.    ДЭУ-МАТИЗ  автокөлігі  1999  жылы   шығарылған.  Двигатель 

көлемі 800 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а) 2 060;  

ə) 2 910; 

б) 3 090; 

в) 2 580; 

г)  6180. 

 

9.    НИССАН-МАРЧ автокөлігі 2002 жылы шығарылған. Двигатель 

көлемі 1200 см3
2006 жылғы көлік салығын есептеу керек: 

а)  6180;  

ə) 7 910; 

б) 3 090; 

в) 7 580;  

г) 9 310. 
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 4.1. ҚОСЫМША 

 

Жеке табыс салығы бойынша декларацияны жасау ЕРЕЖЕЛЕРІ 



                                          (200.00-нысан) 

 

1. Жалпы ережелер. 

1. Осы Ережелер "Салық жəне бюджетке төленетін  басқа да  мін- 

детті  төлемдер туралы" Қазақстан  Республикасының  Кодексіне (Салық 

кодексі) сəйкес əзірленген жəне жеке тұлғалардың  ірі сатып алуларын 

мəлімдеулеріне. Қазақстан Республикасының  шегінен тыс кіріс алатын 

жəне  шетелдік банктердің  шоттарында ақшалары бар жеке кəсіпкерлерді 
қоспағанда, жеке тұлғалардың  төлем көзінен салық  салынбайтын сондай- 

ақ  кірістерінің  мөлшері осында белгіленген шектерден асатын ¥лы Отан 

соғысына катысушылардың  жəне оларға теңестірілетін адамдардың, 

I жəне II топтағы  мүгедектердің, сондай-ақ бала кезінен мүгедек адамның 

ата-аналарының біреуінің  табыстары; III топтағы мүгедектердің бір жыл 

ішіндегі - айлық есептік корсеткіштің 240 еселенген шегіндегі табысы 

жеке тұлғалардың жеке табыс салығын есептеулеріне арналған  жеке та- 

быс салығы бойынша декларация (бұдан əрі — Декларация) жасау тəртібін 

айқындайды. 

2.  Декларация Декларацияның озінен (200.00-нысан) жəне жеке табыс 

салумен байланысты объектілер мен салық салу объектілері туралы 

ақпаратты ашу бойынша оған қосымшалардан (200.01 жəне 200.04-ны- 

сандар) тұрады. 

3. Декларацияны жасау кезінде: 

1)    кағаз тасығышта - қалам немесе каламұшпен, қара немесе көк 

сиямен, баспа əріптерімен немесе баспа кұрылғысын пайдалана отырып 

толтырылады; 

2)    электрондық тасығышта - Салық кодексінің 69-бабына сəйкес 

толтырылады, 

4.  Декларацияны  толтыру кезінде түзетуге, өшіруге жəне тазалауға 

жол берілмейді. 
5. Корсеткіштер болмаған кезде тиісті тор көздер толтырылмайды. 

6. Қосымшаларда корсетуге тиісті деректер болмаған жағдайда, кор-

сетілген қосымшалар берілмейді. 
7.  Декларацияға косымшаның  парағында бар жолдардағы көрсет-

кіштер саны асып  түскен жағдайында, қосымшаның осындай парағы 

толтырылалы 
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8.  Тиісті косымша нысанның  көрсеткіштерін  ашуды талап ететін 

жолдарды толтыру кезінде, көрсетілген қосымша нысандар міндетті тəртіпте 

толтыруға жатады. 

9. Қосымшалар мен косымша нысандардың  "Салык толеуші  туралы 

жалпы ақпарат" болімдерінде Декларацияның "Салык төлеуші туралы жалпы 

ақпарат" болімінде көрсетілген тиісті  деректер көрсетіледі. 
10.  Сомалық  теріс мəні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол  тор 

кезінде "-" белгісімен белгіленеді. 
11. Декларацияны беру кезінде: 



1)    келу тəртібімен екі данада жасалады, бір данасы салық органының 

белгісімен салық төлеушіге қайтарылады; 

2)    хабарламамен  тапсырысты хатпен қағаз тасығышта почта арқылы 

салық  төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының  хабарламасын 

алады; 

3)    Салық толеуші өзі келу тəртібімен электрондық түрде немесе 

электрондық  почта бойынша Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады. 

12. Декларацияға салық төлеуші қол қояды жəне ол  мөрмен раста-

лады. 

2. Декларацияны  жасау (200.00-нысан). 

13. "Салық толеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші 

мынадай деректерді көрсетеді: 
1)    салық төлеушінің тіркелу нөмірі; 
2)    Декларация берілетін салық  кезеңі. 
Декларацияны беру үшін салық кезеңі салық жылы болып табылады. 

Салық кезеңі араб сандарымен көрсетіледі. Егер салық кезеңінін  ұзақтығы 

мынаны құраса: 

•     күнтізбелік жылдан аз болса — онда "Ай" тор көзінде Декларация 

берілетін айлар саны көрсетіледі, ал "Жыл" тор көзінде ағымдағы салық 

жылы көрсетіледі; 
•     толық күнтізбелік жыл болса, онда "Ай" тор көзі толтырылмайды, 

ал "'Жыл" тор көзінде Декларация берілетін салық жылы көрсетіледі. 
Салық кезеңі араб сандарымен көрсетіледі. 
3) салық толеушінің аты-жөні. 
4) ЭҚЖЖ коды. 

ЭКЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым 

қызметінің түрлері бойышпа олардың үлес салмағының кему тəртібімен 
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керсетілуі тиіс. «Үлес салмағы, %» ұлшықтарында осы қызмет түрінің ұлес 

салмағын (бір ондык белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 

100%-ке тең болуы міндетті емес). 

ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін  салық төлеуші №1-ӨН (ток-

сандық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан əрі — МСЕ) 1 

бөлімінің («Өнім») 100-жолында  көрсететін деректерді пайдалану қажет 

ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың 

сəйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады. 

Мысалы, қызметінің  негізгі түрі ғимараттар кұрылысы болып табы-

латын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), № 1 -ӨН (тоқсандық) есептің I бөлімінің 

100 жолында мынадай деректерді көрсетті: 
 

              1-кесте 



                                   
 

Онда ЭҚЖЖ бойынша мəліметтер кестесі мынадай түрде болады: 

                                         
 

Бұл ретте, мысалы құрылыстың  үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-

бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған 

ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген. 

№2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кəсіпкерлік 

субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мəліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының  II 

бөлімінің («Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару жəне оларды 

өндіру үшін шығыстар туралы мəліметтер») –шаруашылық қызметінің 

нəтижесі") 100-107-жолдарының  деректерін негізге ала отырьш, жоғарыда 

көрсетілген  тəсілмен толтырады.  
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№ СОЦФИН (денсау.сак.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық 

сақтау (əлеуметтік қызмет) ұйымдары жəне № СОЦФИН (білім) нысанының 

МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар 

есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық  жəне 

бюджеттік ұйымдар, жеке кəсіпкерлер  ЭҚЖЖ  мəліметтерінде тек ғана 

негізгі кызметтін ЭҚЖЖ кодын көрсетеді; 
5) Декларация түрі. 
Декларацияның туріне байланысты тиісті торкөз белгіленеді: 
•     "бастапқы" торкөзі егер салык төлеуші ретінде тіркелгеннен кейін 

алғаш рет Декларация берілгенде белгіленеді. 
•     одан  кейінгі Декларациялар беру кезінде. "Кезекті" торкөзі бел-

гіленеді. 
•     бұрын  берілген Декларацияларға өзгерістер  мен толықтыруларды 

енгізу  кезінде, "Қосымша" тор көзі белгіленеді. 
•     «Хабарлама бойынша» тор  көзі, егер  салық  толеушімен Салык 

кодексінін 31-бабының  2-тармағы 7) тармақшасында  қарастырылған 

хабарлама алынса, соның  негізінде  бұрын көрсетілген  Декларацияға 

өзгерістер мен толықтырулар  енгізуді  қажет  ететін  жағдайда белгіленеді. 



Бұл  жағдайда салық төлеушімен «Хабарлама бойынша» жəне «Қосымша» 

торкездері бір уақытта белгіленеді. 
•     салық толеушіні тарату жағдайында (қайта құру) "Тарату" торкөзі; 

белгіленеді. 
6)  Хабарламаның  нөмірі  мен күні. ¥яшықтар  хабарлама бойнша 

қосымша Декларация  тапсырылған жағдайда толтырылады. 

7)  Берілген қосымшалар. 

Берілген қосымшалардың  тиісті  тор көзі белгіленеді; 
14. "Кірістердің  түрлері" бөлімінде: 

1)    200.00.001 жолына 200.01.001В жолында көрсетілген сома көші-
ріледі; 

2)    200.00.002 жолында 200.00.002 А жəне 200.00.002В жолдарындағы 

сома ретінде  айқындалатын, төлем көзінен салық салынбайтын кірістердің 

жалпы сомасы көрсетіледі; 
3)    200.00.002А жолына 200.02.001 жолында көрсетілген сома кө-

шіріледі; 
4)    200.00.002В жолына 200.02.018В жолында көрсетілген сома ко-

шіріледі. 
15. "Салық  салынбайтын  кірістер" бөлімінде: 

1) 200.00.003 жолында 200.02.022В жəне 200.02.012 жолдарынын 

сомасы ретінде айқындалатын салық салуға жатпайтын кірістер сомасы 

көрсетіледі; 
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2) 200.00.004 жолына 200.02.026 жолында көрсетілген сома көші- 
ріледі.  

16. "Салықты есептеу" бөлімінде: 

1) 200.00.005 жолында 200.00.002,200.00.003 жəне 200.00.004 жол-

дарының айырмасы ретінде айқындалатын, төлем козінен салык салын-

байтьш кірістер бойынша салық салуға жататын кірістер сомасы корсетіледі; 
2) 200.00.006 жолына 200.01.001С жолында көрсетілген сома коші- 

ріледі; 
3)    200.00.007 жолында Салық кодексінің 164-бабына сəйкес есеп-

телген төлем көзінен салық салынбайтын кірістер бойышпа жеке табыс 

салығының сомасы көрсетіледі; 
4)    200.00.008 жолында Қазақстан Республикасының шегінде тө-

ленген жəне Кодекстің 173-бабына сəйкес салықты төлеу кезінде есепке 

алынатын жеке табыс салығының сомасы көрсетіледі. Есепке алынатын 

салықтың сомасын есептеу үшін жеке тұлғалар 100.28-нысанын 

(Корпорациялык табыс салығы бойынша декларацияға №28 қосымша 

(100.00-нысан) жасайды; 

5)    200.00.009 жолында төлем көзінен салық салынбайтын кірістер 

бойынша салық кезені ушін төлеуге жататын жеке табыс салығының сомасы 

корсетіледі. Салық сомасы 200.00.007 жəне 200.00.008 жолдарының 

айырмасы ретінде айқындалады; 



6)    200.00.010 жолында аванстык төлемдер сомасын қоса, төлем кезіне 

салық салынбайтын кірістер бойынша төленген салық сомасы,  сондай-ак 

Кодекстің 39-бабына сəйкес жеке табыс салығын төлеу есебінен жүргізілген 

есептер көрсетіледі. Жеке табыс салығын төлеу Кодекстін 164, 165, 191-

баптарына сəйкес жүргізіледі; 
7)    200.00.011 жолында 200.00.009 жəне 200.00.010 жолдарының 

айырмасы ретінде айқындалатын  төлеуге тиісті салық сомасы 

корсетіледі; 
8)    егер 200.00.010 жолында көрсетілген сома 200.00.009 жолында 

көрсетілген сомадан артық болған жағдайда, онда 200.00.012 жолында 

200.00.010 жəне 200.00.009 жолдарының  айырмасы ретінде айқындалатын 

артык төленген салық сомасы көрсетіледі. 
17. "Қазақстан Республикасының шегінде орналасқан шетел банк-

терінің есебіндегі ақша" бөлімінде: 

1)   200.00.013 жолында Қазақстан Республикасының  шегіндегі орна-

ласқан шетел банктерінін, есебіндегі ақша сомасы көрсетіледі. 
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18. "Адвокаттың, жеке нотариустын кірістерінен салық есептеу" 

бөлімінде: 

1)    200.00.014 жолына 200.04.001 немесе 200.05.001 жолында көр-

сетілген сома кешіріледі; 
2)    200.00.015 жолында 200.00.014 немесе 200.00.003 жолдарының 

айырмасы ретінде айқындалатын салық салуға жататын адвокаттың  немесе 

жеке нотариустың кірістер сомасы көрсетіледі; 
3)    200.00.016   жолында   Кодекстің   145-бабының   3-тармағында 

белгіленген жеке табыс салығының ставкасы көрсетіледі (адвокаттардың 

жəне  нотариустардың табыстарына  10 пайыздык ставка бойынша салық 

салынады); 

4)    200.00.017  жолында 200.00.015  немесе  200.00.016  жолдары 

ретінде айқындалатын есепті салык кезеңі үшін төлеуге тиісті жеке табыс 

салығының  сомасы көрсетіледі; 
5)    200.00.018 жолында Кодекстің 39-бабына сəйкес жеке табыс 

салығын  төлеу есебінен төленген салық жəне жүргізілген есептер сомасы 

көрсетіледі. Салықты төлеу Кодекстің 168-бабына сəйкес жүргізіледі; 
6)    200.00.019 жолында 200.00.0017 немесе 200.00.018 жолдардың 

айырмасы ретінде айқындалатын төлеуге тиісті салық сомасы көрсетіледі; 
7)    егер 200.00.018 жолында көрсетілген сома 200.00.017 жолында 

көрсетілген сомадан артық  болған жағдайда, онда  200.00.020 жолыңда 

200.00.018  немесе 200.00.017 жолдары сомасының  айырмасы ретінде 

айкындалатын артық төленген салық сомасы көрсетіледі. 
3. Төлем  козінен салық  салынатын кірістер - 200.01-нысанын  

жасау, 
19.  Осы нысанды кіріс мөлшерлері осы тармақшада көрсетілген 

шектен  асатын Салық кодексінің 144-бабының 1-тармағының 12) тар-

мақшасында көрсетілген  жеке тұлғалар (¥лы Отан соғысына қатысушы-



лардың  жəне оларға  теңестірілетін адамдардың, I жəне II топтағы 

мүгедектердің, сондай-ақ бала кезінен мүгедек адамның ата-аналарының 

біреуінің табыстары; III топтағы мүгедектердің бір жыл ішіндегі — айлық 

есептік көрсеткіштің 240 еселенген шегіндегі табысы) толтырады. 

20. "Есептік көрсеткіштер" бөлімінде: 

1) 200.01.001В жолында 200.01.002В - 200.01.005В жолдарының 

сомасы ретінде айқындалатын төлем көзінен салық салынатын есептелген 

кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі. 200.01.001В жолында көрсетілген 

сома 200.00.001 жолына кошіріледі; 
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2) 200.01.001С жолында 200.01.002С - 200.01.005С жолдарының 

сомасы ретінде айкындалатын төлем козінен салық салынатын кірістерден 

ұсталған салыктың жалпы сомасы көрсетіледі. 200.01.001С   жолында  

көрсетілген  сома  200.00.006   жолына  көшіріледі; 
3)    200.01.002А - 200.01.005А жолдарында қызметкердің төлем 

козінен салық салынатын табысынан басқа, төлем көзінен салық салынатын 

кірістердің есепті кезеңі үшін есептелген түрлері көрсетіледі. Есептелген 

кірістердің түрлері салық агенттері берген кұжаттар негізінде көрсетіледі; 
4)    200.01.002В - 200.01.005В жəне 200.01.002С - 200.01.005С 

жолдарында салық  агенттері берген кұжаттар негізінде төлем кезінен салық 

салынатын есептелген кірістер мен ұсталған жеке табыс салығының сомасы 

көрсетіледі. 
4. Мүліктік жəне өзге де кірістер - 200.02-нысанын жасау. 
21. Осы нысан жеке тұлғалардың мүліктік жəне озге де кірістерін 

мəлімдеуге, сондай-ақ жеке тұлғалардың  салық салуға жатпайтын кірістері 
мен төлем көзінен салық салынатын кірістерге салық салу кезінде бұрын 

ескерілгеннен басқа, Кодекстің 144 жəне 152-баптарына сəйкес айқындалған 

салык шегерімдерін мəлімдеуге арналған.  

22. "Мүліктік кіріс" бөлімінде: 

1)   200.02.001 жолында 200.02.002Б, 200.02.012, 200.02.013 жəне 

200.02.014С жолдарының сомасы ретінде айқындалатын мүліктік кірістің 

жалпы сомасы көрсетіледі. 200.02.001 жолында көрсетілген сома 200.00.002А 

жолына көшіріледі.  
23. "Кəсіпкерлік кызметте пайдаланылмаған бағалы қағаздардан басқа, 

мүлікті өткізу кезіндегі құнның өсуі" бөлімінде: 

1)    200.02.002D жолында200.02.003D жəне200.02.006D жолдарының 

сомасы ретінде айқындалатын, кəсіпкерлік қызметте пайдаланылмаған 

мүлікті өткізу кезіндегі  құн өсуі түрінде алынған кірістің жалпы сомасы 

көрсетіледі; 
2)    200.02.003А - 200.02.006А жолдарында бағалы қағаздардан басқа, 

Кодекстің 166-бабының 1-тармағындағы 1-тармақшаға сəйкес құн осуінен 

өткізу кезінде алынған кəсіпкерлік қызметте пайдаланылмаған мүліктің 

атауы көрсетіледі; 
3)    200.02.003В-200.02.006В жолдарында өткізілетін мүліктің,бірақ 

оны сатып алу құнынан төмен емес бағалау құны көрсетіледі; 



4)    200.02.003С - 200.02.006С жолдарында мүліктің өткізу кұны 

көрсетіледі; 
648 

5) 200.02.003D - 200.02.006D жолдарында кəсіпкерлік қызметте 

пайдаланылмаған, мүлікті өткізу кезінде алынған құнның  өсуінен кіріс 

айқындалады. 

24. "Бағалы кағаздарды өткізу кезіндегі құнның  өсуі" бөлімінде: 

1)    200.02.007жолына салық  кезеңі  үшін  200.02.007 жолына 

қосымша нысанның 001Е жолында көрсетілген сома көшіріледі; 
2)    200.02.008 жолына салық кезеңі үшін 200.02.008 жолына қосымша 

нысанның  001Е жолында көрсетілген сома көшіріледі; 
3)    200.02.009 жолына салық кезеңі үшін 200.02.009 жолына қосымша 

нысанның  ОО11 жолында көрсетілген сома көшіріледі; 
4)    200.02.010 жолына салық кезеңі үшін 200.02.010 жолына қосымша 

нысаннын 0011 жолында көрсетілген сома кешіріледі; 
5)    200.02.011 жолына салық кезеңі үшін 200.02.011 жолына қосымша 

нысанның 0011 жолында көрсетілген сома көшіріледі; 
6)    200.02.012 жолында кор биржасының "А" жəне "В" ресми тізім-

дерінде болып табылатын акциялар мен облигацияларды жəне 200.02.007, 

200.02.009 жəне 200.02.010 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын 

мемлекеттік бағалы кағаздарды өткізуден кіріс көрсетіледі; 
7)    200.02.013  жолында 200.02.008 жəне 200.02.011  жолдардың 

сомасы ретінде  айқындалатын  басқа да бағалы  қағаздарды өткізуден кіріс 

көрсетіледі. 
25.  200.02.007, 200.02.008 жолдарына қосымша нысандар берешек 

бағалы қағаздардан басқа, бағалы қағаздарды өткізу кезіндегі құнның осуін 

айқындауға арналған. 

26. Ағымдағы беттің  нөмірі көрсетіледі. 
27.  "Қор биржасының "А" жəне "В" ресми тізімдерінде болып та-

былатын акцияларды өткізу" жəне "Басқа да бағалы қағаздарды өткізу' 

бөлімдерінде: 

1)    А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі; 
2)    В бағанында өткізілген бағалы қағаздардың  атауы көрсетіледі, 
3)    С бағанында бағалы қағаздарды сатып алу  құны  көрсетіледі; 
4)    Б бағанында бағалы қағаздарды өткізу қүны көрсетіледі; 
5)    Е бағанында В жəне С бағандары сомасының айырмасы ретінде  

        айкындалатын бағалы қағаздарды өткізуден кіріс көрсетіледі. 
200.02.007 жолына қосымша нысанның 001Е жолы 200.02.007 жолына, 

200.02.008 жолына қосымша нысан 001Е жолы - 200.02.008 жолына 

көшіріледі. 
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28. 200.02.009, 200.02.010, 200.02.011 жолдарына қосымша нысандар 

қор биржасының "А" жəне "В" ресми тізімдерінде болып табылатын 

облигацияларды, мемлекеттік бағалы кағаздар мен басқа да берешек бағалы 

кағаздарды өткізу кезіндегі құнның өсуін айқындауға арналған. 



29. Қор биржасының "А" жəнс "В" ресми тізімдерінде болып табы-

латын облигацияларды өткізу", "Мемлекеттік бағалы қағаздарды өгкізу" жəне 

"Басқа да берешек бағалы қағаздарды өткізу" болімдерінде: 

1)    А бағанында жолдың рет  нөмірі көрсетіледі; 
2)    В бағанында  өткізілген берешек бағалы кағаздардың  атауы 

        көрсетіледі; 
3)    С бағанында берешек бағалы кағаздардың  саны көрсетіледі 
4)    Б бағанында берешек бағалы кағаздардың  айналыс мерзімі 
       (күнмен) көрсетіледі. 
5)   Е бағанында берешек бағалы кағаздардың  атауы  қүны көр- 

                 сетіледі; 
6) Ғ бағанында купон сомасын енгізетін кұн бойынша сатып алынған 

      берешек бағалы кағаздардан басқа, берешек бағалы кағаздарды   

      сатьш алу құны көрсетіледі. Купон сомасын енгізетін құн бойынша  

      сатып  алынған берешек бағалы қағаздар сатушыға сатып  алушы  

      төлеген купон сомасына кемітілген сатып алу құны бойынша  

      көрсетіледі;  
7) G  бағанында берешек бағалы кағаздарды сатып алған  кұн 

көрсетіледі; 
8)  Н бағанында Е жəне Ғ бағандарының  айырмасы ретінде айқында- 

     латын, дисконт не сыйақы сомасы көрсетіледі; 
9)  I бағанында олар бойынша сыйақы төлемі күніне дейін оларды  

      өткізу кезінде сатып алушыдан алынған купонның есебінсіз бағалы  

     берешек қағаздарды өткізу құны көрсетіледі. Осы бағанда   көрсе- 

     тілмеген купон сомасы 200.02-нысанының "Өзге де кірістер"  

     бөлімінің  тиісті жолдарында көрсетіледі; 
10)  J бағанында берешек бағалы кағаздарды  өткізу күні көрсетіледі; 
11)  К бағанында мынадай ретінде  есептелетін берешек бағалы қағазды  

      иелену кезеңі үшін дисконттың немесе сыйақының амортизация  

      сомасы көрсетіледі: 
К = (Н/D) х(J-G),  

онда: (J-G) — күндердегі берешек бағалы кағазды иелену кезеқі; 
12) L бағанында L = (I - (Ғ + К)) х С) формуласы бойынша айқын-

далатын берешек бағалы  бағаздарды өткізуден кіріс көрсетіледі. 
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200.02.009 жолында  қосымша  нысанның  001L жолы 200.02.009 

жолына, 200.02.010 жолына қосымша нысанның  001L жолы 200.02.010 

жолына. 200.02.011 жолына қосымша нысанның 001L жолы 200.02.011 

жолына к-шіріледі 
30 "Мүлікті жал5а беруден кіріс" бөлімінде: 

1)    200.02.014С жолында 200.02.015С - 200.02.017С жолдарының  

       сомасы ретіyде айқындалатын  мұлікті жалға беруден алынған  

       кірістің  жалпы сомасы көрсетіледі; 
2)    200.02.015А - 200.02.017А жолдарында оның орналасқан жерін  

       корсете отырып, жалға берілген мүлік көрсетіледі; 



3)    200.02.015В - 200.02.017В жолдарында есепті салық кезеңінде  

       мүлікті жалға беру кезеңі  көрсетіледі; 
4)    200.02.015С - 200.02.017С жолдарында мүлікті жалға беруден  

       алынған кіріс көрсетіледі.                            
31. "Өзге де кірістер" бөлімінде: 

1)    200.02.018В жолында 200.02.019В - 200.02.021В жолдарының 

сомасы ретінде айқындалатын алынған өзге де кірістердің жалпы сомасы 

көрсетіледі. 200.02.018В жолында көрсетілген сома 200.00.002В жолына 

көшіріледі; 
2)    200.02.019А - 200.02.021А жолдарында салык төлеуші алған өзге 

де кірістердін  түрлері көрсетіледі; 
3)    200.02.019В - 200.02.021В жолдарында алынған өзге де кірістердің 

сомасы көрсетіледі. 
32. "Салық салуға жатпайтын кірістер" бөлімінде "А" жəне "В" қор 

биржаларының ресми тізіміндегі акциялар мен облигацияларды, сондай-ақ 

мемлекеттік бағалы қағаздарды сатудан кірістерден басқа салық  салуға 

жатпайтьш кірістер көрсетіледі: 
1)    200.02.023В жолында 200.02.024В - 200.02.026В жолдарының 

сомасы ретінде айқындалатын, салық салуға жатпайтын кірістердің  жалпы   

сомасы  көрсетіледі.  200.02.023В  жолында көрсетілген сома 200.00.003 

жолына көшіріледі; 
2)    200.02.024А - 200.02.026А жолдарында салық салуға жатпайтын 

жəне төлем көзіне салық салынбайтын кірістердің түрлері көрсетіледі; 
3)    200.02.024В - 200.02.026В жолдарында салық салуға жатпайтын 

кірістер сомасы көрсетіледі. 
Салық толеуші Кодекстің 144-бабының 1-тармағының 12-тармақ-

шасында көрсетілген жеке табыс салығы бойынша жеңілдікті алу үшін осы 

Ережелердің 19-тармағында белгіленген құжаттарды салық органына береді. 
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33. '"Салық шегерімдері" бөлімінде: 

1)    200.02.027 жолында 200.02.028 - 200.02.030 жолдарының сомасы 

ретінде айқындалатын, Кодекстің 164-бабына сəйкес төлем көзіне   салық  

салынбайтын  кірістерден  шегерімге   жататын жалпы сома көрсетіледі. 
200.02.027 жолында көрсетілген сома 200.00.004 жолына көшіріледі; 

2)    200.02.028  жолында Қазақстан Республикасының зейнеткерлік  

заңнамасына  сəйкес   айқындалатын  міндетті   зейнетақы жарналарының 

сомасы көрсетіледі; 
3)    200.02.029 жолында айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі салық 

шегерімінің сомасы көрсетіледі; 
4)    200.02.030 жолында асырауындағы отбасы мүшелеріне салық 

шегерімдерінің сомасы көрсетіледі. 
5. Ірі бір жолғы сатып алулар жасауға  пайдаланылған  ақша 

-200.03 нысанын жасау. 
34.  Осы нысан Кодекстің 171-бабына сəйкес үй кұрылысы жəне 

осындай кұрылыс үшін  құрылыс материалдарын сатып алудан басқа, 2000 



айлык есептік көрсеткіштен астам сомаға салық кезеңінде салық төлеуші 
жасаған ірі бір жолғы сатып алуды мəлімдеуге арналған. 

35. "Сатып алынған мүлік" бөлімінде: 

1)   200.03.001С жолында 200.03.002С - 200.03.005С жолдарының  

      сомасы ретінде айкындалатын, салық кезеңінде жасалған ірі бір  

      жолғы сатып алулардың  құны көрсетіледі; 
2) 200.03.002В - 200.03.005А жолдарында сатып алынған мүліктің 

     атауы көрсетіледі; 
3) 200.03.002В - 200.03.005В жолдарында сатып алынған мүліктің 

               күні көрсетіледі; 
4) 200.03.002С - 200.03.005С жолдарында сатып алынған мүліктің 

     кұны көрсетіледі.  
36. "Ірі бір жолғы сатып алу жасауға пайдаланылған ақша көздері" 

                бөлімінде. 

1) 200.03.006В  жолында ірі бір жолғы сатып алулар жасауға 

      пайдаланылған  ақшаның  жалпы сомасы көрсетіледі; 
2)    200.03.007А - 200.03.018А жолдарында ірі бір жолғы сатып алулар  

      жасауға пайдаланылған акшаның жалпы сомасы көрсетіледі; 
3)   200.03.007В -200.03.018В жолдарында ақша сомасы көрсетіледі.  
6. Адвокаттың кірісі- 200.04-нысанын жасау. 
37. Осы нысан адвокаттық кызметтерде айқындалатын кірістерді 

адвокаттардың  мəлімдеуіне арналған. Кірістер көрсетілген қызметтер 

бойынша  айқындалады 
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38. "Кірістің барлығы" бөлімінде: 

1) 200.04.001 жолында  есепті  салық  кезеңінде адвокаттың, оның  

ішінде есепті салық  кезеңінің əрбір айы үшін  алынған кірістерінің жалпы 

сомасы көрсетіледі. 200.04.001 жолы 200.04.002-200.04.005 жолдарына 

сəйкес келетін сома ретінде айкындалады. 

39. "Көрсетілген қызметтер бойынша кіріс" бөлімінде: 

1)    200.04.002—200.04.004 жолдарында есепті салық кезеңі үшін, 

оның ішінде есепті салық кезеңінің əрбір айы үшін алынған кірістердің 

сомасын көрсете отырып, адвокат көрсеткен қызмет көрсетулердің  түрі 
көрсетіледі; 

2)    200.04.005  жолында 200.04.002-200.04.004 жолдарында көр-

сетілмеген қызмет көрсетулердің  басқа түрлері бойынша адвокаттардың 

кірістері көрсетіледі. 200.04.005 тиісті жолына есепті салық  кезеңі үшін 200. 

04. 005 жолына қосымша  нысан 01 жолында көрсетілген сомалар көшіріледі. 
40.200.04.005 жолына қосымша нысан 200.04 нысанының  200.04.002 

— 200.04.004 жолдарында көрсетілмеген қызмет көрсетулердің басқа түрлері 
бойынша адвокаттардың кірістерін көрсетуге арналған. 

41. Ағымдағы парақ нөмірі көрсетіледі. 
42. "Көрсетелген қызмет көрсетулер бойынша кірістер" бөлімінде: 

1)    01 жолында  есепті  салық  кезеңінің 200.04.002—200.04.004 жол-

дарында көрсетілмеген, оның ішінде тиісті жолдардын сомасы ретінде 



айқындалатын əрбір ай үшін қызмет көрсетулердін басқа түрлерінен адвокат 

алған кірістердің жиынтық сомасы көрсетіледі. 01 жолында көрсетілген сома 

200.04 нысанынын 200.04.005 тиісті жолдарына көшіріледі; 
2)    одан  кейінгі жолдарда  жолдың  кезекті  рет  нөмірі  қойылады 

жəне алынған кірістердің тиісті сомасы көрсетіледі. 
7. Жеке нотариустың  кірісі — 200.05 нысанын жасау. 

43. Осы нысан нотариаттық  қызметті жүзеге асырудан айқындалатын 

кірістерді жеке нотариустардың  мəлімдеуіне арналған. Кірістер көрсетілген 

қызмет көрсетулердің түрлері бойынша айқындалады. 

44. "Кірістің барлығы" бөлімінде: 

1) 200.05.001 жолында есепті салық кезеңі үшін, оның  ішінде есепті 
салык кезеңінің  əрбір айлары үшін жеке нотариус алған кірістердің жалпы 

сомасы көрсетіледі. 200.05.001 жолы 200.05.002-200.05.005 жолдарына 

сəйкес келетін сома ретінде айқындалады. 
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45. 'Көрсетілген қызмет көрсетулер бойынша кіріс" бөлімінде: 

1)    200.05.002-200.05.004 жолдарында есепті салық кезеңі үшін, оның 

ішінде, есепті салық  кезеңінің əрбір айы үшін алынған кірістердің сомасын 

көрсете отырьш, жеке нотариустар көрсеткен қызмет корсетулердің  түрлері 
корсетіледі; 

2)    200.05.005 жолында 200.05.002-200.05.004 жолдарында көрсе-

тілмеген қызмет көрсетулердің басқа түрлері бойынша жеке нотариустардың 

кірістері көрсетіледі. 200.05.005 тиісті жолына есепті салық кезеңі үшін 

200.05.005 жолына қосымша нысан 01 жолында көрсетілген сома көшіріледі. 
46.   200.05.005 жолына косымша 200.05 нысанының 200.05.002-

200.05.004 жолдарында көрсетілген қызмет көрсетулердің  басқа түрлері 
бойынша жеке нотариустардың  кірістерін көрсетуге арналған. 

47. Ағымдағы  беттін нөмірі көрсетіледі. 
48. "Көрсетілген қызмет көрсетулер бойынша кіріс" бөлімінде: 

1)    01-жолында есепті салық кезеңі үшін, соның ішінде тиісті жол-

дардың сомасы ретінде айқындалатьш, əрбір ай үшін 200.05.002 — 

200.05.004 жолдарында көрсетілмеген қызмет көрсетулердің басқа 

түрлерінен жеке нотариустар  алған  кірістердің  жиынтық    сомасы 

көрсетіледі. 01 жолында көрсетілген сома 200.05 нысанының  200.05.005 

тиісті жолына кошіріледі; 
2)    одан кейінгі жолдарға жолдың кезекті рет нөмірі қойылады жəне 

алынған  кірістердің тиісті сомасы көрсетіледі. 
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     6.1. ҚОСЫМША 

 

Қосылған құн салығы бойынша декларацияны жасау ЕРЕЖЕЛЕРІ 
                                                    (300.00-нысан) 

 

1. Жалпы ережелер. 

1. Осы Е режелер "'Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленген жəне  қосылған құн салығын дұрыс есептеу мен уақтылы 

төлеуге арналған Қосылған құн салығы бойынша декларацияны (бұдан əрі - 
Декларация) жасау тəртібін  айқындайды. 

2. Декларация Декларацияның  өзінен (300.00-нысан) жəне қосылған 

құн салығы бойынша салық салуға байланысты объектілер мен салық салу 

объектілері туралы ақпаратты ашу бойынша оған қосымшалардан (300.01-

300.11-нысандар) жəне қосымшалардың ажырамас белігі больш табылатын 

косымша нысандардан тұрады. 

3. Декларация жасау кезінде: 

1)    қағаз түрінде — қара немесе  көк сиялы қаламмен немесе қала-

мұдппен, баспа əріптермен немесе баспа құрылғысымен толтырылады; 

2)    электронды түрде — Салық кодексінің 69-бабының 1-тармағына 

сəйкес толтырылады. 

4.  Декларацияны толтыру кезінде түзетуге, өшіруге жəне тазалауға 

жол берілмейді. 
5. Көрсеткіштер болмаған кезде тиісті тор көз толтырылмайды. 

6.  Тиісті косымшаларда жəне қосымша нысандарда ақпаратты ашуды 

талап ететін жолдарды толтырғанда көрсетілген қосымшалар жəне қосымша 

нысандар міндетті түрде толтыруға жатады. 

7.  Қосымшаларда  көрсетілуге тиісті деректер болмаған жағдайда, 

көрсетілген қосымша берілмейді. 
8.   Қосымша нысандардың «Жалпы ақпарат» бөлімін жəне Дек-

ларацияға косымшадағы «Қосылған кұнға салық төлеуші туралы жалпы 

ақпарат» боліміи толтырғанда СТН жəне салық кезеңі көрсетіледі. 
9. Соманың теріс  мəні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол жақтағы 

тор көзінде « — » белгісімеи белгіленеді. 
10. Декларацияны  беру кезінде: 

1) Декларация қағаз түрінде келу тəртібінде екі данада жасалады, бір 

данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады; 
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2)    салық төлеуші хабарламаны почта арқылы хабарламалы тап-

сырысты хатпен  қағаз түрінде почта немесе өзгелей байланыс ұйымы 

арқылы алады;  

3)    салык толеуші  өзі кслу тəртібімен немесе электрондық почта 

бойынша электрондық түрде Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық  органында немесе электрондық почта бойьнша алады. 

 



2. Декларация жасау (300.00-нысан). 

11.  "Қосылған  кұн  салығын  төлеуші  туралы  жалпы  ақпарат" 

бөлімінде салық толеуші мынадай деректерді көрсетеді: салық төлеушінің 

тіркеу нөмірі; 
2)  Декларация берілетін есепті салық кезеңі. Салық кезеңі Салык 

кодексінін 246-бабына сəйкес айкындалады. Егер салық кезеңі токсан болса, 

онда айды көрсету үшін торкөздер толтырылмайды. Салық кезеңі араб 

сандарымен көрсетіледі. 
Егер ай номірінде екі белгіден кемі бар болса, онда ол оң торкөзде 

көрсетіледі; 
3) кұрылтай құжаттарына сəйкес қосылған құн салығын төлеушінің 

толық атауы немесе жеке кəсіпкердін аты-жөні; 
4)  ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктемесі 

бойынша қызмст түрінің коды мен олардың үлес салмағы  көрсетіледі. 
ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым 

қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тəртібімен 

көрсетілуі тиіс. «Үлес салмағы, %» ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес 

салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың  сомасы 

100%-ке тең болуы міндетті емес). 

ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші №1-ӨН (тоқсандық) 

мемлекеттік статистикалық  есептілігінің (бұдан əрі - МСЕ) I бөлімінің 

(«Өнім») 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес 

салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сəйкес 

бағаны деректерінің қатынасы ретінде  айқындалады. 

Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табы-

латын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), № 1-ӨН (тоқсандық) есептің I бөлімінің 

100 жолында мынадай деректерді көрсетті: 
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Бұл  ретте, мысалы құрылыстың  үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-

бағаны) / 250 000,0 (І-кестеніц З-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған 

ЭҚЖЖ  кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген. 

№2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға — шағын кəсіпкер-

лік субъектілері  ЭҚЖЖ бойынша мəліметтерді 2-ШК (тоқсандық) 

нысанының II болімінін («Тауарлар (жұмыс, қызмет көрсету, бұдан əрі та-

уарлар) шығару жəне оларды өндіру үшін шығыстар туралы мəліметтер») - 

шаруашылык қызметінің  нəтижесі") 100— 107-жолдарының деректерін 

негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тəсілмен толтырады. 

№ СОЦФИН (денсау.сак.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық 

сақтау (əлеуметтік қызмет) ұйымдары жəне № СОЦФИН (білім) нысанының 

МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген  нысандар 

есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдык жəне 

бюджеттік ұйымдар, жеке кəсіпкерлер ЭҚЖЖ мəліметтерінде тек ғана негізгі 
қызметтің ЭҚЖЖ кодын көрсетеді; 

5)  валюта коды; 

6)  Декларацияның түрі. Декларацияның түріне байланысты тиісті 
торкөзде белгі койылады: 

"бастапқы" торкөзінде белгі, егер қосылған құн салығын төлеушілер 

ретінде оны тіркегеннен кейін алғаш рет Декларацияны  беретін  салық 

төлеуші жүргізгсн жағдайда белгіленеді; 
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• одан кейінгі декларацияларды беру кезінде, "Кезекті" тор көзіне 

белгі қойылады; 

• бұрын берілген декларацияларға арифметикалық, техникалық жəне 

басқа да қателердің  нəтижесінде пайда болған өзгерістер мен 

толықтыруларды енгізу кезінде "Қосымша" торкөзіне белгі  жасалады. 

•      «Хабарлама бойынша» тор көзі, егер салық  төлеуші Салық ко-

дексінің 31-бабының 2-тармағы 7-тармақшасында қарастырылған хабарлама 

алса, соның негізінде бұрын көрсетілген Декларацияға өзгерістер мен 

толықырулар енгізуді қажет ететін жағдайда белгіленеді. Бұл жағдайда салық 

төлеуші «Хабарлама бойынша» жəне «Қосьмша» торкөздерін  бір  уақытта 

белгілейді; 
•      тарату, қайта ұйымдастыру немесе қосылған құн салығы бойынша 

есептен  шығару жағдайында "Тарату" торкөзінде белгі жасалады. 

9)    хабарламаның нөмірі мен кұні көрсетіледі, Декларация түрі баға-

нында  хабарлама бойынша қосымша Декларацияны тапсырған жағдайда 

толтырылады; 

10)  жер  койнауын пайдаланушылармен белгіленеді.  Декларация 

жасалғаи қызмет белгісі көрсегіледі: 
8А - жер қойнауын пайдалану шарты шегінен шығатын қызмет 

бойынша; 

8В - жер қойнауын пайдалаиу шарты шегінде жүзеге асырылып 

жатқан қызмет бойынша; 



9)    жер  қойнауын пайдалану шарты шегінде жүзеге асырылып жатқан 

қызмет бойынша Декларация жасау кезінде жер қойнауын пайдалану-

шылармен жасалған шарт нөмірі жəне жасалған куні  көрсетіледі; 
10)  қосылған кұн салығын  толеуді есепке жатқызу Салық кодексінің 

239-бабына сəйкес таңдалады. Таңдап алынған əдістен шығу, сəйкес тор 

көзге белгі  қойылады, 

11)  қосылған  күн салығы бойынша есепке қойылғандығы туралы 

куəліктің  сериясы  жəне нөмірі; 
12)  берілген қосымшалар. Қосылған  құн салығын төлеуші берілген 

қосымшалардың  сəйкес яларын  белгілейді. 
12. "ҚҚС есептеу" бөлімінде. 

1) 300.00.001 жолы ЗОО.ОО.ООІА жəне ЗОО.ОО.ООІВ жолдарынан 

тұрады. 300.00.001А жолына 300.01.009 жолының  шамасы көшіріледі. 
ЗОО.ОО.ООІВ жолында 300.00.001А жолының шамасын 15 пайызға көбейту 

жолымен айқындалатын шама көрсетіледі. 
658  

Қызметтерін жер қойнауын пайдалануға берілген келісімшартпен 

белгіленген салык режиміне сəйкес жүзеге асыратын, косылған құн салығына 

өзге салық ставкасы қолданылатын, жер қойнауын пайдаланушы-лар 

300.00.001В жолында 300.00.001А жолының шамасын  келісімшартқа сəйкес 

қолданылатын салық ставкасына көбейту жолымен айкындалатын шаманы 

көрсетеді; 
2)    300,00.002 жолына 300.02.006 жолының шамасы көшіріледі; 
3)    300.00.003 жолы 300.00 ООЗА жəне 300.00.003В жолдарынан 

тұрады. 300.00.003А жолына 300.03.006А жолының шамасы кошіріледі. 
ЗОО.ОО.ООЗВ жолына 300.03.006В жолының шамасы көшіріледі 

4)    300.00.004 жолында қосымша құн  салығын төлеушінің салық 

кезеңі кезінде жүзеге асыру орны Қазакстан Республикасы болып 

табылмайтын  жұмыстар мен кызметтерді жүзеге асыру жөніндегі айналымы 

көрсетіледі; 
Жұмыстар мен қызметтерді жүзеге асыру орны Салық кодексінің 215-

бабына сəйкес айқындалады. 300.00.004 жолында атқарылған жұмыстардың, 

көрсетілген қызметтердің  құны  көрсетіледі; 
5)   300.00.005 жолына 300.04.003 жолының  шамасы көшіріледі; 
6)   300.00.006 жолында өзіне салық салынатын айналым көлеміне 

енгізілген түзетулер сомасын да қосатын салық кезеңі кезінде жүзеге 

асырылған тауарларды сату жөніндегі айналымның жалпы сомасы 

көрсетіледі. Осы жолдың  шамасы 300.00.001А + 300.00.002 + (-) 300.00.003А 

+300.00.004 +300.00.005 формуласы бойынша айкындалады. 

7)   300.00.007 жолында (300.00.001 А + 300.00.002 + (-) 

ЗОО.ОО.ООЗА)/ 300.00.006 х 100% формуласымен айқындалатын сату 

бойынша жалпы айналымдағы салық салынатын айналымның үлесі 
көрсетілсді; 

8)   3 00.00.008 жолында салық салынатын жалпы айналымдағы нөлдік 

ставка бойынша салық салынатын айналым үлесі көрсетіледі. Осы ставканың 



шамасы 300.00.002 / (300.00.001А + 300.00.002 +(—) 300.00.003А) х 100% 

формуласымен айкындалады; 

9)   300.00.009 жолында Салық кодексінің 250-бабына сəйкес салық 

кезеңі мерзіміиде жүзеге асырылған тауар импорты бойынша қосылған құн 

салығына есепке алу əдісімен салық төлегені туралы мəліметтер көрсетіледі. 
•     300.00.009 жолына 300.09.001В жолының  шамасы көшіріледі; 
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9) 300.00.010 жолында ЗОО.ОО.ООІВ + (-) 300.00.003В + 300.00.009 

формуласымен айқындалатын есепті салық кезеңінде қосылған кұн салығына 

есептелген салықтың толык шамасы көрсетіледі. 
13. «Есепке жатқызылатын  ҚҚС сомасы» бөлімінде: 

•     300.00.011  жолы 300.00.011А жəне 300.00.011В жолдарынан 

тұрады; 

•     есепке жатқызудың бара-бар əдісін колданғанда 300.00.011А жо-

лына 300.05.0ЮА жолында көрсетілген сома, 300.00.011В жолына - 3 

00.05.010С жолында көрсетілген сома кошіріледі.  
•     есепке бөлек жатқызу əдісін  қолданғанда 300.00.011А жолына 

300.06.031А жолында көрсетілген сома, 300.00.011В жолына  , — 

300.06.031С жолында көрсетілген сома кө0шіріледі;  
2) 300.00.012 жолында:                                                 

•     Ресей Федерациясынан алынған газ конденсатын қоса алғандағы 

табиги газ, мұнайдан; 

•     халықаралық шарттарға сəйкес қосылған құн  салығынан боса-

тылған импортталатын тауарлардан;         

•     қосылган құн салығына салықты есепке алу əдісімен төлеп им-

портталатын тауарлардан; 

•     салық төлеу мерзімі өзгертілген тауарлардан басқа импорт бойын-

ша сатып алынған тауарлар жөніндегі мəліметтер көрсетіледі; 
•     есепке барабар жатқызу əдісін қолданғанда осы жол жүк кедендік 

декларацияларында көрсетілген мəліметтер негізінде толтырылады. Бұл 

ретте 300.00.012А жолында салық салынатын импорт көлемі, 300.00.012В 

жолында жүк кедендік декларацияларына сəйкес төленген косылған құн 

салығының көлемі көрсетіледі; 
•     есепке жатқызудың болек əдісін қолданған кезде, 300.00.012А 

жолына 300.06.035А жолында көрсетілген сома, 300.00.012В жолына 

ЗОО.О6.О35С жолында көрсетілген сома кешіріледі; 
3)    300.00.013 жолында халықаралық шарттарға сəйкес қосылған құн 

салығыиан босатылған импортталатын тауарлардың құны көрсетіледі. Жол 

жүк кедендік декларацияларында көрсетілген мəліметтер негізінде 

толтырылады; 

4)    300.00.014 жолы жүк кедендік декларациялары негізінде тол-

тырылады. Осы жолға салық органдары салық төлеу мерзімін өзгерту туралы 

шешім қабылдаған импортталатын тауарлардың  құны еңгізіледі; 
5)    300.00.015 жолы 300.00.015А жəне 300.00.015В жолдарынан 

тұрады. 
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Есепке жатқызудың барабар əдісін  қолданғанда 300.00.015А жолына 

300.09.001А жолының  шамасы, ЗОО.ОО.О15В жолына - 300.09.001В 

жолының шамасы көшіріледі; 
Есепке бөлек жатқызу əдісін колданғанда ЗОО.ОО.О15А жолына 

300.06.039А жолының шамасы, 300.00.015В жолына - 300.06.039С жолының 

шамасы кешіріледі. 
6)   300.00.016 жолының  шамасы 300.00.011А, 300.00.012А, 300.00.013, 

300.00.014 жəне 300.00.015А жолдарының сомасы сияқты айқындалады; 

7)  300.00.017 жолына 300.08.009 жолында көрсетілген сома кешірі-
леді: 

8)   300.00.018 жолында салық  төлеу мерзімі  өзгертілген импорт-

талатьш тауарларға қосылған кұн салығының бюджетте  нақты төленген 

сомасы корсетіледі.           
Есепке жатқызудың  барабар əдісін қолданғанда 300.00.018 жолына 

300.07.003D  жолының  шамасы көшіріледі. 
Есепке бөлек жатқызу əдісін қолданғанда 300.00.018 жолына 

300.06.043В жолының шамасы көшіріледі; 
9)    300.00.019 жолында салық кезеңіне жатқызылатын, 300.00.011В + 

300.00.012В + ЗОО.ОО.ОІ5В + (-) 300.00.017 + 300.00.018 формуласымен 

айқындалатын  қосылған құн салығының жалпы сомасы көрсетіледі; 
10)  300.00.020 жолы қосылған  құн салығын есепке бөлек жатқызу 

əдісін  қолданғанда толтырылады. Осы жолда 300.00.019 жолында 

көрсетілген сома көрсетіледі. 
11)300.00.021 жолы қосылған құн салығын есепке жатқызудың 

бара-бар əдісін қолданғанда толтырылады. 

Осы жолдың  шамасы 300.00.019 жолының  шамасын 300.00.007 жо-

лында көрсетілген шамаға көбейту жолымен айқындалады.  

14. «Салық кезеңі үшін ҚҚС бойынша есептер» бөлімінде:  

1)   300.00.022 жолында «Қосылған құн салығын төлеуші туралы жалпы 

ақпарат» бөлімінде көрсетілген есепті салық кезеңінде төлеуге жататын 

салық сомасы көрсетіледі. Осы сома  айқындалады: 

•      есепке  жатқызудың  бөлек  əдісі  кезінде — 300.00.010  жəне 

300.00.020 жолдарының айырмашылығы ретінде; 

•      есепке жатқызудың барабар əдісі кезінде — 300.00.010 жəне 

300.00.021 жолдарының  айырмашылығы ретінде; 
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•      егер  есепке  жатқызылатын  қосылған  құн салығының сомасы 

есептелген  салық сомасынан артық  болса 300.00.022 жолы тол- 

тырылмайды; 

2) 300.00.023 жолы есепке жатқызылатын қосылған құн салығының 

сомасы есептелген салық  сомасынан артық болған жағдайда толтырылады. 

Осы жолдың шамасы айқындалады: 

•      300.00.020 жəне 300.00.010 жолдарының айырмасы ретінде-есепке 

жаткызудың  бөлек əдісі кезінде; 



•      300.00.021   жəне 300,00.010 жолдарының айырмасы ретінде-

есепке жатқызудың  барабар əдісі кезінде. 

3)    300.00.024 жолына 300.10.003 жолының  шамасы көшіріледі 
4)    300.00.025 жолында 300.00.022 жолы мен 300.00.024 жолының 

айырмашылығы  ретінде айкындалатын, өткен  салық  кезеңдерінен 

кешірілетін, есептерді ескере отырып бюджетке төлеуге жататын қосылған 

құн  салығының сомасы көрсетіледі; 
5)    300.00.026   жолы   барлық   түзетулерді   енгізген   соң   есепке 

жатқызылатын қосылған құн салығының сомасы есептелген салық 

сомасынан артық  қалған жағдайда толтырылады. Осы жол толтырылғанда 

300.00.025 жолы толтырылмайды. 

300.00.026 жолының    шамасы 300.00.023 жəне 300.00.024 

жолдарының  сомасы ретінде, немесе 300.00.024 жолы мен 300.00.022 

жолдарының   айырмашылығы ретінде  айқындалады; 

6)  300.00.027 жолына 300.02.012 жолында көрсетілген сома кө-

шіріледі. Егер 300.02.012 жолының  шамасы 300.00.026 жолында көрсетілген 

шамадан артық болса 300.00.027 жолына 300.00.026 жолының шамасы 

көшіріледі. 
Декларация жасау кезінде  қосылған  құн  салығына салық төлеуші 

Салық кодексінің  251-бабының 2-тармағында қарастырылған шарттарды 

орындаса, осы жолға 300.00.026 жолында көрсетілген сома көшіріледі. 
15. Декларацияға Салық кодексінің 69-бабына сəйкес қол қойылады 

жəне куəландырылады. 

3. Тауарларды сату  бойынша қосылған  құн салығы салынатын 

айналым — 300.01 нысанып жасау. 
16.  300.01 нысанында есепті салык кезеңі ішінде жүзеге асырылған 

жəне нөлдік ставкамен салық салынатын  айналымнан басқа, қосылған құн 

салығы салынған тауарларды сату бойынша айналым туралы барлық 

мəліметтер  көрсетіледі. Осы  нысанда жүзеге асыру бойынша көрсетілетін 

айналым мөлшері Салық кодексінің  217-бабына сəйкес айқындалады.  
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Осы нысанға 300.00 нысанның "Қосылған кұн салығын төлеуші туралы жал-

пы ақпарат" бөлімінде көрсетілген жасалған куні есепті салық кезеңіңе 

келетін тауарларды сату бойынша айналымдар енгізіледі. Айналымның 

жасалған күні Салык кодексінің 216-бабына сəйкес айкындалады.  

17. "Салық салынатын айналым мөлшері" бөлімінде:  

1)   300.01.001 жолында тауарларды сату бойынша Қазақстан Рес-

публикасының  шегінде жүзеге асырғанда, оны жасағанда тауарларға меншік 

құқығын  сатып алушыға өткізу болғанда жалпы айналым  мөлшері 
көрсетіледі. 

Осы бағанда тауарларды отеусіз беру бойынша айналым есепке 

алынбайды. 

•      300.01.001 жолының  мөлшері  300.01.001А, 300.01.001В, 300.01. 

001С, 300.01.001D, ЗОО.О1.ООІЕ жəне 300.01.001Ғ жолдарының сомасы 

ретінде айқындалады, оларда: 



•      300.01.001А жолында - тауарлар  алу-сату шарттары бойынша 

жасалған, жүзеге асыру жөніндегі айналым; 

•      300.01.001В жолында — айырбас шарттары бойынша жасалған, 

тауарлар салу бойынша айналым; 

•      300.001.001С жолында — кепілдікке қойылған мүлікті (тауарды) 

беру бойынша айналым; 

•      300.001.001D жолында—қосылған құн салығымен сатып алынған 

тауарларды сату кұны  мен баланстык құны арасындағы, Салык кодексінің 

236-бабына сəйкес есепке жатқызылмайтын болып табылатын, оң 

айырмашылық; 

•      300.001.01Е жолында-жұмыс беруші қызметкерге жалақы есебінен 

тауарларды беру, жұмыстар орындау, қызмет көрсетулер жүргізу бойынша 

айналым; 

•      ЗОО.ОО1.ООІҒ жолында 300.01.001А, 300.01.001В, ЗОО.ОІ.ООІС, 

300.01.001D жəне 300.01.001Е жолдарында көрсетілмеген жағдайларда 

тауарларды өткізу жөніндегі айналымдар көрсетіледі. 
2)    300.01.002 жолы қаржы лизингіне мүлікті беру жөніндегі айна-

лымдарды көрсетуге арналған. 

3)    300.01.003 жолы комиссияның шарттары бойышна жасалған та-

уарларды сату бойынша айналымды көрсетуге арналған; 

4)    300.01.004 жолы қосымша құн салығының  нөлдік ставкасы 

қолданылмайтын  тауарларды экспортқа  сату жөніндегі айналымды 

көрсетуге  арналған; 

Ресей Федерациясына (Астана қаласында 2000 жылғы 9 қазанда қол 

қойылған жəне 2001 жылдың  1 шілдесінен күшіне енген  Қазақстан 
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Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының  Үкіметі арасындағы 

Өзара саудадан жанама салықтар алу қағидалары туралы Келісімге сəйкес) 

газ конденсатын қоса табиғи газдық, мұнайдың  экспорты; 

5)   300.01.005 жолы қосылған  құн  салығын жеке төлеушілер болъш 

таңылған кұрылымдық  бөлімшелер арасындағы тиеп жөнелтілген 

тауарлардың  айналымын  көрсетуге  арналған. 

6)   300.01.006 жолы салық салынатын айналым  мақсатында бұрын 

сатып алынған, бірақ кəсіпкерлік  қызметке жатпайтын  іс-шараларды өткізу 

үшін пайдаланылған. сондай-ақ қосылған құн салығын төлеушінің немесе 

оның жалдамалы қызметкерлерінің жеке тұтынуы үшін пайдаланылған 

тауарларды сату бойынша айналымды корсетуге арналған; 

7)   300.01.007 жолы тауарларды тегін беру, кызмет көрсету немесе 

жұмыстарды орындау бойынша айналымды көрсетуге арналған; 

8)   300.01.008 жолы қосылған  құн салығын төлеушінің қосылған құн 

салығы бойьшша есептен  шығару кезінде туындайтын айналымды көрсетуге 

арналған. Бұл жолда бұрын есепке жатқызылған  қосылған кұн салығының. 

қосылған құн  салығы бойынша оны есептен шығару туралы өтініш  беру 

күніндегі жағдай негізінде  қосылған  кұн салығын  төлеушідегі қалдықтағы 

негізгі қаражаттарды қоса сол тауарлар бойынша ғана айналым көрсетіледі. 



9) 300.01.009 жолы300.01.001 –ден 300.01.008-ге дейінгі  жолдарынын 

сомасы ретінде  айқындалатын салық  кезеңі үшін салық  салынатын 

айналымның  жалпы  мөлшерінің  шегін  көрсетуге  арналған. 

300.01.009 жолдарының  шамасы 300.00.001А  жолына көшіріледі. 
4. Нөлдік  ставка бойынша салық салынатын салу  бойынша ай-

налым - 300.02-нысанын жасау. 
18.  300.02 нысаны қосылған  құн  салығына нөлдік ставкамен салық 

салынатын айналымдар туралы, сондай-ақ бюджеттен қайтарылуға жататын 

қосылған құнға салық сомаларын көрсетуге арналған. 

19.  "Нөлдік ставка бойынша салық салынатын сатулар бойынша 

айналым" бөлімінде Салық кодексінің 36-тарауына, сондай-ақ "Салық  жəне 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан 

Республикасының  Кодексін" (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" 

Қазақстан Республикасы Заңына сəйкес қолданылатын "Салық  жəне 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Рес-

публикасы Кодексінің  60-1 жəне 61-1-баптарына сəйкес нөлдік ставка 

бойынша салық салынатьш сатулар бойынша айналым көрсетіледі. 
664  

Осы тараудың жолдарында: 

1)    300.02. 001 жолында - түсті жəне қара металл сынықтарынан, 

сондай-ақ Рессй Федерациясына экспортталатын газ конденсатын қоса 

алғандағы  табиғи газ, мұнайдан басқа экспортқа тауар сату бойынша 

айналымы; 

2)    300.02.002 — халықаралык тасымалдау бойынша айналым; 

3)    300.02.003 жолында — Қазақстан Республикасының теледидар 

жəне радиохабар тарату ұйымдары жүзеге асыратын өз теле- жəне радио 

өнімдерін, сондай-ақ жарнама қызметтерін (сату үшін өндірілген көркем 

кино өнімдерінен, бейнеклиптерден жəне жарнамалық роликтерден басқа) 

өндіру жəне (немесе) тарату жөніндегі айналым; 

4)    300.02.004 жолында — "Астана — жаңа қала" арнайы экономи-

калық аймағында жобалық-сметалық  құжаттамаларға сəйкес инфракұрылым 

объектілерін, əкімшілік жəне тұрғын үй кешендерін салу жəне пайдалануға 

беру процесінде толықтұтынылатын тауарлар мен жабдықтарды сату 

бойынша айналым; 

5)    300.02.005 жолында - заңдарда белгіленген ретте салық режимінің 

тұрақтылығына  кепілдік беретін жер койнауын пайдалануға  Қазақстан 

Республикасымен жасалған халықаралық шарт немесе келісімшарттарға 

сəйкес нөлдік ставка бойынша салык салынатын сату бойынша басқа да 

айналым көрсетіледі; 
6)    300.02.006 жолында нөлдік ставка бойынша  қосылған  құн салығы 

салынатын сату бойынша  қорытынды айналым көрсетіледі.Осы жолдың 

шамасы 300.02.001-300.02.005 жолдарының  жиынтығы ретінде 

айқындалады. 

300.02.006 ЖОЛЫНЫҢ  шамасы 300.00.002 жолына көшіріледі. 



20.  300.02.001, 300.02.003 жəне 300.02.004 жолдары қосымша ны-

сандар негізінде толтырылады. 

21. "Нөлдік ставка бойьшша салық салынатын, қайтарылуға жататын 

айналымдар бойьшша ҚҚС сомасы" тарауында "Нөлдік ставка бойынша 

салық салынатын сатулар бойынша айналым" тарауында көрсетілген ай-

налымдар бойынша Салық кодексінің  251-бабының 3-тармағына сəйкес 

бюджеттен қайтарылуға жататын қосылған  құн  салығының сомасы 

көрсетіледі. 
Осы тарауды Салық кодексінің 251 –бабының  2-тармағында көзделген 

шарттар орындалған  қосылған  құн  салығын төлеушілер толтырмайды. Осы 

тараудың жолдарында: 

1)   300.02.007 жолында — тауарлар экспортын жүзеге асырумен бай-

ланысты қайтарылуга жататын қосылған құн салығының сомасы; 
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2)    300.02.008 жолында - халықаралық тасымалдаулармен бай-

ланысты   жұмыстар   мен   қызметтерді   сатумен   байланысты қайтарылуға 

жататын қосылған  құн  салығының сомасы; 

3)    300.02.009 жолында — Қазақстан Республикасының теледидар 

жəне радиохабар тарату ұйымдары жұзеге асыратын өз теле жəне радио 

өнімдерін, сондай-ақ жарнама қызметтерін (сату үшін өндірілген көркем 

кино өнімдерінен, бейнеклиптерден жəне жарнамалық роликтерден басқа) 

өндіру жəне таратумен байланысты қайтарылуға жататын қосылған құн 

салығының сомасы; 

4) 300.02.010 жолында-"Астана-жаңа қала"арнайы  экономикалық 

аймағында тауарлар мен жабдықтарды сатумен байланысты қайтарылуға 

жататын қосылған  кұн салығының  сомасы; 

5) 300.02.011  жолында нөлдік ставка бойынша салық салынатын 

қайтарылуға жататъш сату бойынша өзге де айналымдарға байланысты 

косылған құн  салығы  сомасы көрсетіледі; 
6) 300.02.012  жолында – нөлдік ставка бойынша салық салынатын, 

бюджеттен қайтарылуға жататын қосылған  құн салығының, жалпы сомасы 

көрсетіледі. Осы жолдың  шамасы 300.02.007-жолынан 300.02.011-жолына 

дейінгі жолдардың сомасы ретінде  айкындалады. 

          300.02.012 жолының  шамасы, егер осы жолдың шамасы 300.00.026 

жолының шамасынан  аспаса, 300.00.027 жолына көшіріледі. 
22.300.02.007, 300.02.009 жəне 300.02.010 жолдар қосымша нысандар 

негізінде толтырылады. 

23. 300.02.001 жолына қосымша нысан. 

Осы нысанның  "Тауарлар экспорты" тарауында мынадай мəлі- 
меттер көрсетіледі: 

1)    А бағанында - жолдың реттік нөмірі; 
2)    В бағанында - экспортқа сатылатын тауардың атауы; 

3)    С  бағанында - тауар экспорттың кедендік режиміне  орна-

ластырылған жүк кеден  декларациясының  тіркеу нөмірі; 



4)   D бағанында — тауардың  нысаналы елінің сандық жəне əріптік 

коды  (альфа 3).  Нысаналы  елдің коды Қазақстан Республикасының  Əділет 

министрлігінде 2003 жылғы 9 маусымда №2355 тіркелген. "Тауарлар мен 

көлік кұралдарын декларациялау туралы" Қазақстан Республикасының 

Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы №219 

бұйрығымен бекітілген. Тауарларда декларациялау ережелеріне "Əлем 

елдерінің жіктеуіші" 6-қосымшаға сəйкес көрсетіледі; 
5)   Е бағанында — экспортталатын  тауардың  құны. 
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Е бағанының жиынтық шамасы 300.02.001 жолына көшіріледі. 
24. 300.02.003 жолына қосымша нысан. 

Осы нысанның "Теле жəне радиоөнімдерін өндіру жəне тарату" та-

рауында мынадай мəліметтер көрсетіледі: 
1)   А бағанында – жолдың  реттік нөмірі; 
2)    В бағанында - теле жəне радиоөнімдерін өндіру жəне тарату 

бойынша жұмыстар, қызметтер атауы; 

3)    С бағанында — теле жəне радиоөнімдерін өндіру жəне тарату 

бойынша жұмыстар, қызметтер орындалғанын растайтын құжат атауы; 

4)    В бағанында - С бағанында көрсетілген құжаттың нөмірі; 
5)    Е бағанында - С бағанында көрсетілген құжатты жасау күні; 
6)    Ғ бағанында — орындалған жұмыс, көрсетілген қызмет құны;  

Ғ бағанының жиынтық  шамасы 300.02.003 жолына көшіріледі. 
25. 300.02.004 жолына қосымша нысан. 

Осы нысанның "Астана — жаңа қала "АЭА аумағында тауарларды 

сату" бөлімінде мынадай  мəліметтер көрсетіледі: 
1)    А бағанында - жолдың  реттік  нөмірі; 
2)    В бағанында - "Астана - жаңа қала" арнайы экономикалық 

аймағында сатылатып тауарлар мен жабдықтарды атауы; 

3)    С бағанында — тиелген тауар еркін кеден аймағының кеден ре-

жиміне орналастырылған жүк  кеден  декларациясының тіркеу нөмірі; 
4)    D бағанында — тауарлар  мен жабдықтарды алушының аты-жөні 

немесе атауы; 

5)    Е бағанында — D  бағанында көрсетілген тауарлар алушы салық 

төлеушінің  тіркеу нөмірі; 
6)    Ғ бағанында-В бағанында көрсетілген  тауаралушыға  қойылған 

шот-фактураның  нөмірі жəне жасалған күні; 
7)    G бағанында – сатылған  тауарлар мен жабдықтардың   құны;  

 G бағанының  қорытынды шамасы 300.02.004 жолына көшіріледі. 
26. 300.02.007 жолына қосымша нысан. 

Осы нысанның "Тауарлар экспорты бойынша қайтарылуға жататын 

ҚҚС сомасы" тарауында мынадай мəліметтер көрсетіледі: 
1)    А бағанында — жолдың  реттік  нөмірі; 
2)    В бағанында- экспортқа  тиелген тауардың  атауы; 

3)    С бағанында — В бағанында  көрсетілген экспортталатын тауар-

лардың  құнына енгізілген  қосылған  құн салығынсыз тауарлардың құны; 
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4) D бағанында — В бағанында көрсетілген экспортталатын тауар-

лардың кұнына  енгізілген тауарлар бойынша қосылған құн салығының 

сомасы;  

D бағанының  қорытынды шамасы 300.02.007 жолына көшіріледі. 
27. 300.02.009 жолына  қосымша нысан. 

Осы нысанның  "Өз  өндірісінің  теле- жəне радиоөнімдерін, жар-

намалық қызметтерін сату  бойынша  қайтарылуға жататын КҚС со-

масы " тарауында мынадай  мəліметтер көрсетіледі: 
1)  А бағаныңда - жолдың реттік нөмірі; 
2) В бағанында - теле жəне радио өнімдерінің, жарнама  қызметтерінің 

(сату үшін  өндірілген көркем кино өнімдерінен, бейнеклиптерден жəне 

жарнамалық роликтерден басқа) атауы;  

3) С бағанында - В бағанында көрсетілген теле жəне радио өнім-

дерінің, жарнама кызметтерінің  құнына қосылған тауарлардың қосымша құн 

салығынсыз құны; 

4) D бағанында - В бағанында көрсетілген теле жəне радио өнімдерінің, 

жарнама кызметтерінің, кұнына қосылған тауарлардың  қосымша  құн 

салығының  сомасы; 

D бағанының  қорытынды шамасы 300.02.008 жолына көшіріледі. 28. 

300.02.010 жолына қосымша нысан. 

Осы нысанның "Астапа — жаңа қала" арнайы экономикалық ай-

мағында сатылатыи тауарлар бойынша  қайтарылуға жататын ҚҚС 

сомасы" тарауында  мынадай мəліметтер көрсетіледі: 
 1)   А бағанында – жолдың  реттік нөмірі; 
 2)   В бағанында - "Астана - жаңа қала" арнайы экономикалық 

аймағында сатылатын тауарлар мен жабдықтардың  атауы; 

3)  С бағанында - В бағанында  көрсетілген "Астана - жаңа қала" 

арнайы  экономикалық   аймағында  сатылатын  тауарлар  мен жабдықтардың 

құнына  қосылған  тауарлардың құны;  

4)  D бағанында - В бағанында көрсетілген "Астана - жаңа қала" арнайы  

экономикалық  аймағында  сатылатын  тауарлар  мен жабдықтардың  құнына 

қосылған тауарлардың қосымша құн  салығының  сомасы; 

D  бағанының  қорытынды шамасы 300.02.010 жолына көшіріледі.  
5. Салық  салынатын  айналым  мөлшерін түзету - 300.03-ныса- 

нын жасау. 
29. 300.03-нысаны   есепті  салық кезеңінде жүргізілген салық  салына-

тын айналым  мөлшерінің  түзетулерін  көрсетуге арналған. Салық салына-

тын айналым мөлшерін  түзету Салық кодексінің 218 жəне 219-баптарында 

қарастырылған жағдайларда  жəне тəртіпте жүргізіледі. 
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Қосымша нысандарда көрсетілетін салық салынатын айналым мөл-

шерін түзету сомасы қосымша шот-фактурада, немесе салық салынатын 

айналым мөлшеріне түзету жүргізілетін жағдайлардың келгенін растайтын 

өзге құжатта көрсетілген сомаға сəйкес келуі тиіс. Егер салық салынатын 



айналым мөлшерін түзету жүргізілетін жағдайлардың келгенін растайтын 

өзге кұжатта қосылған құн салығының сомасы көрсетілмесе, онда осы сома 

салық салынатын айналым мөлшерін түзету сомасына салық ставкасын 

қолдану жолымен айқындалады. 

Осы нысанның жолдары теріс немесе оң мəнге ие болуы мүмкін. 

30. "Салық салынатын айналым мөлшерін түзету" бөлімінде: 

1)    300.03.001 жолында—тауарды  жартылай  немесе толық 

қайтарумен байланысты салық салынатын айналым мөлшерін тұзету сомасы; 

2)    300.03.002 жолында- салық салынатын айналым мөлшерін тиісті 
түзетуге əкеп соққан мəміле шарты өзгерген тауарлар бойынша салық 

салынатын айналым мөлшерін түзету сомасы; 

3)    300.03.003 жолында— сатылған  тауарларға бағаның, өтемакының 

өзгеруіне байланысты жүргізілген салық салынатын айналым мөлшерін 

түзету сомасы; 

4)    300.03.004 жолында — күмəнді талаптар бойынша салық салына-

тын айналым мөлшерін түзету сомасы; 

5)    300.03.005 жолында—бұрын  салық салынатын  айналым 

мөлшерше кему жағына түзету жүргізілген күмəнді талаптарға байланысты 

күмəнді талаптар бойынша салық салынатын айналым мөлшерін түзету 

сомасы; 

6)    300.03.006 жолында - салық салынатын айналым мөлшерін 

түзетудің жиынтық шамасы жəне осындай түзетуге келетін қосылған құн 

салығының сомасы көрсетіледі. 
300.03.006А жолының шамасы ЗОО.ОО.ООЗА жолына, 300.03.006В 

жолының  шамасы - ЗОО.ОО.ООЗВ жолына көшіріледі. 
31.  300.03.001 жолына қосымша нысан тауарды жартылай немесе 

толық қайтарумен байланысты салық салынатын айналым мөлшерін түзету 

сомасын көрсетуге арналған. 

"Тауарды қайтару" бөлімінде  мынадай мəліметтер көрсетіледі: 
1)    А бағанында — жолдың реттік нөмірі; 
2)    В бағанында - қайтарылатын тауар атауы; 

3)    С бағанында — тауарды қайтаруды жүзеге асырушы, оны алған 

салық телеушінің тіркеу нөмірі; 
4)    D  бағанында - өзіне қайтарылған тауардың  қосылған кұн салы-

ғынсыз құнын қосатын салық салынатын айналымның мөлшерін  түзету 

сомасы; 
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5)   Е бағанында - салық салынатын айналымның  мөлшерінің сома-

сына келетін қосылған құн  салығының сомасы. 

D  бағанының қорытынды шамасы 300.03.001А жолына, Е бағанының 

корытынды  шамась: ЗОО.ОЗ.ООІВ жолына көшіріледі. 
32. 300.03.002 жолына қосымша нысан нəтижесінде бұрын жасалған 

мəміле шарттары өзгерген тауарлар бойынша (мысалы, тауар сатып алу-сату 

шарты бойынша тиелген, бірақ нəтижесінде оны өтеусіз беру, жалға беру 



жəне т.б. туралы шешім қабылданған) салық салынатын айналымдар туралы 

мəліметтерді көрсетуге арналған. 

"Мəміле шарттарының өзгеруі" бөлімінде  мынадай  мəліметтер 

көрсетіледі: 
1)    А бағаныңда — жолдың реттік номірі; 
2)    В бағанында — соның негізінде мəміле шарттары өзгертілген 

        құжат атауы; 

3)    С бағанында — В бағанында көрсетілген құжаттың нөмірі жəне 

        жасалған күні; 
5)  D  бағанында – салық  салынатын  айналымның  мөлшерін  түзету 

                сомасы; 

5)   Е бағанында — салық  салынатын айналымнын, мөлшерінің сома- 

     сына келетін қосылған  құн  салығының сомасы. 

D  бағанының  қорытынды шамасы 300.03.002А жолына, Е бағанының 

қорытынды шамасы 300.03.002В жолына  көшіріледі. 
33.300.03.003 жолына қосымша нысан сатылған тауарларға бағаның, 

өтемақынын  өзгеруіне байланысты салық салынатын айналым мөлшерін 

түзетуді көрсетуге арналған. 

Егер қосылған кұн салығын төлеуші сатылған тауарлар үшін оларды 

төлеу кезінде құнындағы  айырмашылықты теңгемен алса, салық салынатын 

айналым теңгемен алынған ақшаның сомамы мен салық  төлеуші  тауарды 

тиеген, жұмысты орындаған, қызмет көрсеткен сəттегі теңгемен есептелген 

сату құны арасындағы сату құны валюта курсына орай түзетіледі. 
"Сатылған тауарларға бағаның  өтемакының  өзгеруі" бөлімінде мы-

надай мəліметтер көрсетіледі: 
1)    А бағанында - жолдың реттік нөмірі; 
2)    В бағанында - тауар алған салык төлеушінің тіркеу нөмірі; 
3)    С бағанында — соның негізінде салык салынатын айналымның 

мөлшеріне түзету жүргізілген құжат атауы; 

4)    D  бағанында - С бағанында көрсетілген құжаттың нөмірі жəне 

жасалған күні; 
5)    Е бағанында - салық салынатын айналымның мөлшерін түзету 

сомасы; 
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6) Ғ бағанында - салық салынатын айналым мөлшерінің сомасына 

келетін қосылған құн салығының сомасы. 

Е бағанының қорытынды шамасы 300.03.003 А жолына, Ғ бағаныньщ 

корытынды шамасы 300.03.ООЗВ жолына көшіріледі. 
34. 300.03.004 жолына қосымша нысан күмəнді талаптар бойынша 

салық салынатын айналым мөлшерінің түзетулері бойынша мəліметтерді 
көрсетуге арналған. Күмəнді талаптар бойынша салық салынатын айналым 

мөлшерінің түзетулері Салық кодексінің 96-бабының талаптарын орындаған 

жағдайда жүргізіледі. 
"Күмəнді талаптар" бөлімінде мынадай мəліметтер көрсетіледі: 
1)    А бағанында - жолдың реттік нөмірі; 



2)    В бағанында - тауарларды алушы берешегі бар салық төлеушінің 

тіркеу нөмірі; 
3)    С бағанында - В бағанында көрсетілген берешегі бар адамнын аты-

жөні, немесе атауы; 

4)    D  бағанында — соның негізінде салық салынатын айналымның 

мөлшеріне түзету жүргізілетін сатылған тауарлар бойынша шот-фактуралар-

дың нөмірі жəне жасалған күні; 
5)    Е бағанында - қосылған құн салығын төлеушінің күмəнді талап 

бойынша салық салынатын айналымның мөлшерін азайту туралы тіркелген 

салық органына жіберген жазбаша хабарламасының нөмірі жəне күні; 
6)    Ғ бағанында—борышкерді банкрот деп тану туралы шығарылған 

сот шешімінің  нөмірі жəне күні; 
7)    G бағанында — борышкерді заңды тұлғалардың  Мемлекеттік 

тізілімінен  шығару  туралы  əділет  органдарының  шығарған шешімінің 

нөмірі жəне күні: 
Ғ жəне G бағандары егер салық салынатын айналым мөлшерін түзету 

Салық кодексінің 3-бабының 96-тармағына жəне 219-бабы 1-тармағының 2-

тармақшасында карастырылған жағдайларда жүргізілсе толтырылады; 

8)    Н бағанында - тауарларды сату жөніндегі айналым ескерілген 

күмəнді талап деп танылған салық кезеңі; 
9)    І бағанында-олар бойынша берешек күмəнді  талап деп танылған 

сатылған тауарлар сатуды өзіне қосатын салық салынатын айналым 

мөлшерін түзету сомасы; 

10)  J бағанында - Н бағаныyда көрсетілген салық кезеңінде кол-

данылған қосылған құн салығының ставкасы; 

11)  К бағанында - салық салынатын айналым мөлшерін түзетуге ке-

летін қосылған құн салығының сомасы. 
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I бағанының қорытынды шамасы 300.03.004А жолына, К бағанының 

қорытынды шамасы 300.03.004В жолына көшіріледі. 
35. 300.03.005 жолына қосымша нысан күмəнді талаптар бойынша 

салық салынатын айналым мөлшеріне бұрын  азаю тарапына қарай түзетулер 

жүргізілген осындай талаптар бойынша төлем алумен байланысты салық 

салынатын айналым мөлшерін түзету жөніндегі мəліметтерді 
көрсетуге арналған. 

"Күмəнді  талаптар   бойынша  төлем   алу"   бөлімінде  мынадай 

мəліметтер көрсетіледі: 
1)    А бағанында - жолдың реттік нөмірі; 
2)    В бағанында – күмəнді талаптар бойынша берешекті өтеуді жүзеге 

асырған тауарларды алушы салық төлеушінің тіркеу  нөмірі; 
3)    С бағанында — В бағанында көрсетілген алушының аты-жөні, 

немесе атауы; 

4)    D  бағанында – күмəнді талаптар бойынша алынған төлемнің 

жалпы сомасы; 

5)    Е бағанында - салық салынатын айналымның мөлшерін түзету 



сомасы; 

6)    Ғ бағанында - тауарларды тиеу жүзеге асырылған салық кезеңінде 

колданылған косылған құн салығының ставкасы; 

7)    G бағанында — салық салынатын айналым мөлшерін түзету со-

масына келетін қосылған құн салығының ставкасы. 

Егер төлем толық көлемде алынса, онда түзету мөлшері мен қосылған 

құн салығының сомасы күмəнді талаптар бойышпа бұрынғы салық кезеңінде 

жүргізілген түзету мөлшері мен қосылған қүн салығының сомасына сəйкес 

келуі тиіс. Төлемді жартылай алған жағдайда салық салынатын айналым 

мөлшерін түзету: 

*      егер 2001 жылдың 1 шілдесіне дейін сатылған, 20% ставка бойын-

ша салық салынатын тауарлар бойынша күмəнді талап туындаса 1,2 коэф-

ициентіне бөлінген төлемнен алынған сома; 

*     егер 2001 жылдың 1 шілдесіне дейін сатылған, 10% ставка бойын-

ша салық салынатын тауарлар бойынша күмəнді талап туындаса 1,1 

коэффициентіне бөлінген төлемнен алынған сома; 

•      егер күмəнді талап 2001 жылдың 1 шілдесіне дейін кейін сатылған  

тауарлар  бойынша  туындаса,   1,16  коэффициентіне бөлінген алынған 

төлем сомасы ретінде айқындалады. 

*     егер күмəнді талап 2003 жылдың 1 қаңтарынан кейін сатылған 

тауарлар бойынша туындаса, 1,15 коэффициентіне бөлінген алынған төлем 

сомасы ретінде айқындалады. 
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Е бағанының қорытынды шамасы 300.03.005А  жолына, G бағанының 

қорытынды шамасы 300.03.005В жолына көшіріледі. 
6. Қосылған құн  салығынан  босатылған тауарларды өткізу 

бойынша айналым — 300.04-нысанын жасау. 
36.  300.04 нысанында қосылған құн салығынан босатылған тауар-

ларды сату жөніндегі айналым көрсетіледі. 
37. "ҚҚС-нан босатылған айналым" бөлімінде: 

1) 300.04.001 жолында Салық кодексінің 225-бабына сəйкес қосылған 

құн салығынан босатылған тауарларды сату жөніндегі айналым көрсетіледі. 
300.04.001 жолының  шамасы 300.04.001А,300.04.001В, 300.04.001С, 

300.04.00Ш, 300.04.001Е, 300.04.001Ғ, 300.04.0010, 300.04.001Н. 300.04.0011 

300.04.00П жəне ЗОО.ОЗ.ООІК жолдарының сомасы ретінде айкындалады, 

оларда:                                              

•   300.04.00ІА жолында — тізбесі Салық кодексінін 227-бабының 2-

тармағында көрсетілген қаржы кызметтерін сату жөніндегі айналым 

көрсетіледі. 
Осы жолда ескерілетін сату жөніндегі айналымның мөлшері бағалы 

кағаздармен оперцияларды жүзеге асыру кезінде Салық кодексінің 240-

бабының  2-тармағына сəйкес айқындалады; 

30О.04.001В жолында - Салық кодексінің 230-бабына сəйкес ай-

қындалатын геологиялық-барлау жəне геологиялық-іздестіру жұмыстарын 

жүзеге асыру жөніндегі айналым; 



•     300.04.001С жолында — жарғылық капиталға жарна ретінде беріл-

ген мүлік (тауар) құны; 

•     300.04.001D жолында - жарғылық капиталға жарна ретінде алынған 

мүлікті кайтару жөніндегі айналым;. 

•     300.04.001Е жолында — есепті салық кезеңінде қосылған құн 

салығын  төлеушілер алған қаржы лизингінің  шартына сəйкес сондағы оның 

бөлігіндегі  қаржы лизингіне берілген мүлік бойынша тиісті сыйақы сомасы; 

•     300.04.001Ғ жолында - коммерциялық емес ұйымдар  көрсететін 

қызметтерді сату жөніндегі айналым; 

•     300.04.001G жолында - қосылған құн салыганан босатылган жəне 

Қазакстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге енгізілген медицина-

лық жəне ветеринариялық қызмет саласындағы  тауарлар мен қызмет 

көрсетулерді жүзеге асыру жөніндегі айналым; 

•     300.04.001Н жолында — мəдениет, ғылым жəне білім саласындағы 

қызмет көрсету мен жұмысты іске асыру жөніндегі айналым; 
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• 300.04.0011 жолында - қосылған кұн салығынан босатылған бір салық 

төлеуші кəсіпорынның  немесе дербес қызмет ететін кəсіпорынның  екінші 
қосылған құн салығынан  босатылған  төлеушіге сатуы жөніндегі айналым; 

•     300.04.001J жолында - "Астана - жаңа қала" арнайы экономикалық 

аймағында жобалык-сметалык құжаттамаларға сəйкес инфракұрылым 

объектілерін, əкімшілік жəне тұрғын үй кешендерін салу жəне пайдалануға 

беру процесінде толық тұтынылатын тауарларды сату жөніндегі айналым; 

•     300.04.001К жолында - ақпараттық технологияларды дамыту 

мақсатында құрылған АЭА аумағында сату жөніндегі айналымдар 

көрсетіледі; 
•     300.04.0011 жолында түсті жəне қара металдарды экспортқа сату 

бойынша айналымдар, 

•     300.04.001М жолында — қосылған құн  салығынан  босатылатын 

жəне 300.04.001А, 300.04.001В, 300.04.001С, 300.04.00ID, 300.04.00IE, 

300.04.001Ғ, 300.04.001G, 300.04 001Н, 300.04.0011 жəне 300.04.0011 

жолдарында көрсетілмеген тауарларды сату жөніндегі айналымдар 

көрсетіледі. Сондай-ақ осы жолда "Салық  жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Реслубликасының Кодексін (Салық 

кодексі) қолданысқа енгізу  туралы"  Қазақстан Республикасының 2001   

жылғы   12 маусымдағы № 210-П Заңының 2-бабына сəйкес қолданылатын 

"Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 

Қазақстан Республикасы Кодексінін 57-бабы 1-тармағының  19-тармақша-

сына сəйкес қосылған құн салығынан босатылған тауарларды сату жөніндегі 
айналымдар енгізіледі. 

"Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 

Қазақстан Республикасы Заңының 57-бабы 1-тармағының 12 жəне 15-

тармақшалары 2002 жылғы 1 каңтардан бастап "Салық жəне бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 

Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа  енгізу туралы" Қазақстан Республи-



касы Заңының  2-бабының 1-тармағында белгіленген редакцияға  сəйкес 

қолданылады; 

2)    300.04.002 жолында - осындай босату қарастырылатын  халық-

аралық  шарттарға  сəйкес  қосылған құн салығынан  босатылатын 

тауарларды  сату жөніндегі  айналым  көрсетіледі. 
3)    300.04.003 жолында  - 300.04.001 мен 300.04.002 жолдарының 

сомасы көрсетіледі. 
300.04.003 жолының  шамасы 300.00.005 жолына  көшірілрді. 
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7. Қазақстан Республикасының аумағында  сатып алынған 

тауарлар бойынша есепке жатқызылатын  қосылған  құн салығының  

сомасы - 300.05-нысанын жасау. 
38.  300.05 нысанын сатып  алынған тауарлар бойынша қосылған құн 

салығын есепке жатқызудың барабар əдісін  пайдаланатын қосылған  құн 

салығын төлеушілер толтырады. Осы нысанды кепілдік  мүліктерді (тауар-

ларды) алумен жəне сатумен байланысты айналымдар бойынша қосылған 

құн салығының сомаларын есепке алудың бөлек əдісін қолдану құқығын 

пайдаланатын банктер жəне жекелеген банк операцияларьш жүзеге асы-

рушы  ұйымдар басқа  алынған тауарлар бойынша қосылған  құн салығын 

есепке жаткызудың барабар  əдісін  қолданған  кезде толтырмайды. 

Қосылған құн салығын есепке жатқызу Салық кодексінің 235-бабымен 

белгіленген тəртіппен  жүргізіледі. Салық  кодексінің 236-бабында қарасты-

рылған жағдайларда қосылған кұн салығы есепке жатқызылмайды. 

300 05 нысанында қосылған кұн салығын төлеушілер салық кезеңінің 

ішінде Қазақстан Республикасының аумағында жүргізген сатып алынған 

тауарлар, сондай-ақ Ресей Федерациясында сатып алынған газ конденсатын 

қоса, табиғи газ бен мұнайды сатып алу бойынша мəліметтер көрсетіледі. 
39. "Қазақстан Республикасының аумағында сатып алынған тауарлар 

бойынша есепке жатқызылатын ҚҚС салығының  сомасы" бөлімінде. 

1) А бағанында - сатып алынған тауарлардың қосылған құн салығы  

    енгізілмеген кұны; 

2) В   бағанында —  тауарларды  төлеуге  жататын  қосылған  кұн 

салығының  сомасы, ал  резидент  еместен  жұмыстарды, қызметтерді сатып 

алу жағдайында - Салық кодексінің 221-бабына сəйкес осындай резидент 

емес үшін бюджетке төлеуге жататын қосылған құн салығының сомасы 

көрсетіледі. 
3)  С бағанында есепке жатқызылатын  қосылған  құн  салығының со-

масы көрсетіледі. 
40.  "Қазақстан Республикасының аумағында  сатып алынған  тауарлар 

бойынша есепке жатқызылатын ҚҚС салығының сомасы" бөлімінің жолдары 

мынадай ақпараттарды көрсетуге арналған: 

1)300.05.001 жолында: 

•     негізгі  қаражаттардан; 



•     Салық кодексінің 236-бабына сəйкес ҚҚС бойынша есепке рұксат  

етілмеген тауарлардан басқа ҚҚС-пен сатып алынған тауарлар 

бойынша  мəліметтер  көрсетіледі. 
2) 300.05.002 жолы: 

•     ғимараттар; 

•     Салық кодексінің 236-бабына сəйкес ҚҚС  бойынша есепке рүқсат 

етілмеген тауарлардан басқа  ҚҚС-пен сатып алынған негізгі 
қаражаттар бойынша  мəліметтер  көрсетіледі. 
3)    300.05.003 жолы тұрғын үй қорынан басқа (қонақ үй ретінде 

пайдаланылатындардан басқа) қосылған құн салығымен сатып алынған 

ғимараттар бойынша мəліметтер көрсетуге арналған; 

4)    300.05.004 жолы: 

•  ғимараттардың кұрылысымен жəне жөндеумен байланысты құрылыс, 

жөндеу жұмыстары мен қызмет көрсетулерінен;  

•  қосылған құн салығын төлеушілер болып табылмайтын резидент 

еместерден сатып алынған жұмыстар мен қызмет көрсетулерден басқа 

қосылған кұн салығымен сатып алынған жұмыстар мен қызмет көрсетулер 

бойынша мəліметтер көрсетуге арналған; 

5) 300.05.005 жолы: 

•     қосылған кұн салығын төлеушілер болып табылмайтын резидент 

еместерден сатып алдынған жұмыстар мен қызмет көрсетулерден, 

•     жалға беру шартына сəйкес жалға беруші осы қызметтер  құнын 

қайтаратын жəне жөндеуді жүзеге асырған жалға алушының салық салына-

тын  айналымына қосылатын жағдайлардан  басқа жалға алып отырған 

ғимараттарын жөндеу жөніндегі  кызметтерінен; 

•     косылған  құн  салығымен сатып алынған ғимараттардың кұрылысы  

жəне  жөндеуімен байланысты  кұрылыс, жөндеу, монтаж жұмыстары мен 

қызметтері бойынша мəліметтер көрсетуге арналған; 

6)  300.05.006 жолы Ресей  Федерациясынан  қосылған  құн  салығымен 

сатып алынған газ конденсатын қоса табиғи газ, мұнай бойынша мəліметтер 

көрсетуге арналған; 

7)   300.05 007 жолы негізгі каражаттарды қоса, қосылған  құн  салы-

ғынсыз сатып алынған тауарлар бойынша мəліметтер  көрсетуге  арналған; 

8)  300.05.008 жолы халықаралық шарттарға сəйкес қосылған  кұн 

салығынан босатылған жұмыстар  мен қызмет көрсетулерден басқа қосылған 

құн салығын төлеушілер болып табылмайтын резидент еместен сатып 

алынған жұмыстар мен кызмет көрсетулер бойынша мəліметтер  көрсетіледі. 
• 300.05.008А жолына 300.11.001 жолының шамасы, 300.05.008В 

жолына 300.11.002 жолының шамасы, 300.05.008С жолына 300.11.007 

жолының шамасы көшіріледі; 
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9)    300.05.009 жолы есепке рұқсат етілмеген қосылған кұн салығымен 

сатып алынған тауарлар бойынша мəліметтер көрсетуге арналған, 



10)  З00.05.010  жолы 300.05.001-ден 300.05.009-ға дейінгі жолда-рында 

көрсетілген шамаларды жинақтау жолымен əрбір бағана  бойынша жиынтық 

сомаларды көрсетуге арналған. 

•     300.05.010А жолының  шамасы 300.00.011А жолына көшіріледі. 
•     300.05.ОІОС  жолының шамасы -300.00.011В жолына көшіріледі  
8. Сатып алынған тауарлар бойынша есепке жатқызылатын 

КҚС сомасы — 300.06-нысанын жасау. 
41. 300.06 нысанын сатып алынған  тауарлар бойынша қосылған құн 

салығын есепке жатқызудын бөлек əдісін  пайдаланатын қосылған  құн 

салығын төлеушілер толтырады. 

Банктер, микрокредиттіт ұйымдар мен банк операцияларының жеке-

леген тұрлерін жүзеге асырушы ұйымдар кепілдік  мүліктерді (тауарларды) 

алумен жəне сатумен байланысты айналымдар бойынша қосылған құн 

салығының  сомаларын есепке алудың бөлек əдісін  қолдануды пайдалану 

кезінде осы нысанды осы Ережелердің 52-тармағында қарастырылған та-

лаптарды ескере отырып толтырады. 

42.300.06-нысаны жеті бөлімнен, əр бөлім—А, В жəне С бағандарынан 

тұрады 

1)    А бағанында сатып алынған тауарлардың   құны қосылған құн 

салығының сомасынсыз көрсетіледі; айқындалады. 

2)    В бағанында тауарлар жеткізушілер төлеуге тиіс косылған құн 

салығының сомасы, ал тауарлар резидент еместен сатып алынған жағдайда 

— Салық кодексінің 221-бабына сəйкес резидент үшін бюджетке   төленуі   
тиісті   қосылған   құн   салығының   сомасы көрсетіледі; 

3)    С бағанында есепке жатқызылатын  қосылған   құн салығының со-

масы көрсетіледі. 
"ҚР аумағында сатып алынған жəне салық салынатын айналым 

мақсатында пайдаланылатын тауарлар" бөлімінде Қазақстан Республи-

касында сатьш алынған жəне айналымдар мақсатында ғана пайдалануға 

арналған тауарлар бойынша мəліметтер көрсетіледі. 
Осы жолдарды толтыру 300.05 нысанының жолдарын толтыруға 

қарастырылған тəртіппен жүргізіледі. 
43. "ҚР аумағында сатып алынған жəне босатылған айналым 

мақсатында пайдаланылатын тауарлар" бөлімінде Қазақстан Республи-

касында сатып алынған жəне босатылған айналымдар мақсатында ғана 

пайдалануға арналған тауарлар бойынша мəліметтер көрсетіледі. 
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Осы бағанның жолдарын толтыру 300.05 нысанының жолдарын тол-

тыру ушін карастырылған тəртіппен  жүргізіледі. 
44.  "ҚР аумағында сатып алынған жəне салық салынатын жəне 

босатылған айналымдар  мақсатында пайдаланылатын тауарлар" бөлімі 
Қазақстан Республикасында сатып алынған жəне пайдалану мақсатын 

айқындау қиын жағдайда (босатылған немесе салық салынатын айна-лымдар) 

толтырылады. 



Бөлімнің С бағанының шамасы осы бөлімнің В бағанының тиісті жол-

дарында көрсетілген шамалардың жəне 300 00.007 жолында көрсетілген 

шаманың туындысы ретінде айкындалады. 

45.   "'ҚР   аумағында  сатып  алынған  тауарлар   бойынша  есепке 

жатқызылатын ҚҚС сомасы" бөлімінде: 

1)    300.06.031А жолында-ЗОО.О6.ОІОА,300.06.020А жəне300.06.030А 

жолдарының сомасы; 

2)    300.06.031В жолында-300.06.010В,300.06.020В жəне300.06.030В 

жолдарының сомасы; 

3)    300.06.031С жолында - 300.06.010С жəне 300.06.030С жолда-

рының сомасы көрсетіледі 
300.06.031А жолының  шамасы 300.00.011А жолына, 300.06.031С 

жолының шамасы 300.00.011В жолына көшіріледі. 
46. "РФ-нан сатып алынған газ конденсатын қоса мұнай жəне табиғи 

газдан басқа импорт бойынша сатып алынған тауарлар" бөлімі РФ-нан сатып 

алынған газ конденсатын қоса мұнай жəне табиғи газдан басқа импорт 

бойынша сатып алынған тауарлар бойынша есепке жатқызылатын қосылған 

құн салығының сомасын есептеуге арналған. 

•     300.06.032 жолы "ҚР аумағында сатып алынған жəне салық 

салынатын  айналым  мақсатында  пайдаланылатын  тауарлар" бөлімінің 

жолдарын толтыру үшін қарастырылған тəртіппен толтырылады. 

•     300.06.033 жолы "ҚР аумағында сатып алынған жəне босатылған 

айналым мақсатында пайдаланылатын тауарлар" бөлімінің жолдарын 

толтыру үшін қарастырылған тəртіппен толтырылады. 

•     300.06.034 жолы "ҚР аумағында сатып алынған жəне салық са-

лынатын жəне босатылған айналым мақсатында пайдаланылатын тауарлар" 

бөлімінің жолдарын толтыру үшін қарастырылған тəртіппен толтырылады. 

•     300.06.035 жолында А,В жэне С бағандарының тиісінше 300.06.032, 

300.06.033 жəне300.06.034 жолдарының  сомалары ретінде айқындалатын 

шама көрсетіледі. 
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•     300.06.035А жолының шамасы 300.00.012А жолына, 300.06.035С 

жолының шамасы 300.00.012В жолына көшіріледі. 
47.   "'Есеп əдісімен төленетін ҚҚС бойынша тауарлар импорты" бөлімі 

импортталатын тауарлар бойынша қосылған  құн салығын есеп əдісімен 

төлеу тəртібін көрсетуге арналған. 

Осы бөлімді толтыру "РФ-нан сатып алынған газ конденсатын қоса 

мұнай жəне табиғи газдан басқа импорт бойынша сатып алынған тауарлар" 

бөлімін  толтыру үшін белгіленген  тəртіппен жүргізіледі. 
•     300.06.039 жолында А,В жəне С бағандарының тиісінше 300.06.036. 

300.06.037 жəне 300.06.038 жолдарының сомалары ретінде айқындалатын 

шама көрсетіледі. 
•     300.06.039А жолының шамасы 300.00.015А жолына, 300.06.039С 

жолының  шамасы 300.00.015В жолына көшіріледі. 



48. "Төлеу мерзімі  өзгертілген тауарлар импорты бойынша төленген 

ҚҚС-ның есебі" бөлімі салық төлеу мерзімі  өзгертілген, импортталатын 

тауарлар бойынша бюджетке нақты төленген қосылған  құн салығының 

сомасын көрсетуге арналған. Осы бөлім екі бағаннан тұрады: 

1)    А бағанында төлеу мерзімі өзгертілген  қосылған құн салығы 

бойынша берешекті өтеу есебінен есепті салық кезеңінде нақты төленген 

қосылған  құн  салығының сомасы көрсетіледі; 
2)    В бағанында есепке жатқызуға жататын қосымша құн салығының 

нақты сомасы көрсетіледі. 
49. "Төлеу мерзімі өзгертілген тауарлар импорты бойынша төленген 

ҚҚС-ның есебі" бөлімінің жолдарында: 

1)    300.06.040 жолында - салық салынатын айналым мақсатында 

пайдаланылатын тауарлар импорты бойынша төленген қосылған құн 

салығының сомасы; 

2)    300.06.041 жолында - босатылған айналым мақсатында пайда-

ланылатын тауарлар импорты бойынша төленген косылған кұн  салығының 

сомасы; 

3)    300.06.042 жолында - салық салынатын айналым мақсатыңда да. 

босатылған айналым мақсатында да пайдаланылатын тауарлар импорты 

бойынша төленген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. 
•     300.06.042А жолының шамасы 300.07.003Б, 300.06.040А жəне 

300.06.041 жолдарының айырмашылығы ретінде айкындалады 

•     300.06.042В  жолының шамасы  300.06.042А жəне  300.00.007 

жолдарында көрсетілген шамалардың туындысы ретінде айқындалады. 
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4) Үшінші бөлімде салық салынатын немесе босатылған айналымдар 

мақсатында пайдаланылатын сатып алынған тауарлардың қандай көлемінде 

салық төлеуші қосылған  құн  салығын айқындау қиын  тауарлар бойынша 

мəліметтер көрсетіледі. 
•     300.06.043 жолында: 

•     300.06.043Ажолында-300.06.040А, 300.06.041жəне300.06.042А 

жолдарының сомасы; 

•     300.06.043В жолында - 300.06.040В жəне  300.06.042В  жол- 

дарының сомасы көрсетіледі; 
•     300.06.043В жолының  шамасы 300.00.018 жолына көшіріледі.  
50. Банктер, микрокредитті  ұйымдар мен банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдар мүлікті (тауарды) кепілдікке 

алу жəне сатумен байланысты айналымдар бойынша  қосылған құн салығын 

есептеу үшін бөлек əдісті қолдану кезінде 300.06 нысанын мынадай 

тəртіппен толтырады: 

1)    "ҚР аумағында сатып алынған жəне салық салынатын айналым 

мақсатында пайдаланылатын тауарлар" бөлімінің тиісті жолдарында тек 

алынған кепілдік мүліктер (тауарлар) бойынша  мəліметтер көрсетіледі; 
2)    "ҚР   аумағында  сатып   алынған  жəне   босатылған  айналым 

мақсатында пайдаланылатын тауарлар" бөлімі толтырылмайды; 



3)    "КР аумағында сатьш алынған жəне салык салынатын жəне 

босатылған айналым мақсатында пайдаланылатын тауарлар" бөлімінде   

алынған   кепілдік   мүліктер   (тауарлар)   бойынша мəліметтерден басқа 

Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарлар бойынша мəліметтер 

көрсетіледі. 
4)    "ҚР   аумағында  сатып  алынған  тауарлар   бойынша  есепке 

жаткызылатын ҚҚС сомасы" бөлімінің 300.06.031 жолы осы тармақтың 1) 

жəне 3)-тармақшаларында көрсетілген бөлімдер жолдарының жиынтык 

сомасы ретінде айқындалады; 

5) "РФ-нан сатып алынған газ конденсатын қоса мұнай жəне табиғи 

газдан басқа импорт бойынша сатып алынған тауарлар", "ҚҚС есеп əдісімен 

төленетін тауарлар импорты", "Төлеу  мерзімі өзгертілген тауарлар импорты 

бойынша төленген ҚҚС-ның есебі" бөлімдерінде тек 300.06.034, 300.06.038 

жəне 300.06.042 жолдары, сондай-ақ осы бөлімдердің жиынтық жолдары ғана 

толтырылады.  

9. Қосылған құн салығын төлеу мерзімі өзгертілген тауарлардың 

импорты - 300.07-нысанын жасау. 
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51. 300.07 нысаны тауарлар импорты жүзеге асырылған салық кезеңі 
үіпін Декларация жасау кезінде де, салық бойынша берешекті толық өтегенге 

дейін  келесі салық кезеңдері үшін Декларация жасау кезінде де 

толтырылады. 

52.  'Тауарлар импорты бойынша төлеу мерзімі  өзгертілген ҚҚС со -

масын өтеу" бөлімі А, В, С, D, Е ж2не Ғ бағандарынан тұрады. 

1)    А бағанында жүк кеден декларациясында көрсетілген қосылган құн 

салығының сомасы көрсетіледі; 
2)    В бағанында есепті салық кезеңінде сатылған тауарлар бойынша 

бюджетпен өзара есеп айырысу жолымен етелген қосылған құн салығының 

сомасы көрсетіледі; 
3)    С бағанында өткен салық кезеңдерінде сатылған тауарлар бойын-

ша бюджетпен өзара есеп айырысу жолымен өтелген қосылған құн 

салығының сомасы көрсетіледі; 
4)   D бағанында есепті салық кезеңінде бюджетке нақты төленген 

салық сомасы көрсетіледі; 
5)    Е бағанында  өткен салық кезендерінде бюджетке нақты төленген 

салық сомасы көрсетіледі; 
6)    F бағанында сатылған тауарлар бойынша бюджетпен  өзара есеп 

айырысу жолымен өтелмеген жəне нақты төленбеген  қосылған  құн 

салығының сомасы көрсетіледі; 
53. "Тауарлар импорты бойынша төлеу мерзімі өзгертілген ҚҚС со-

масын өтеу" бөлімінің жолдарында: 

1)    300.07.001 жолында - өндірістік ұқсату үшін арналған тауар-

лардың импорты бойынша мəліметтер көрсетіледі. 
Өндірістік ұқсату ұғымы Салык кодексінің 249-бабының 2-тар-

мағымен айқындалады. 



2)    300.07.002 жолында — судың, газдың жəне электр энергиясының 

импорты бойынша мəліметтер көрсетіледі. 
300.07.001 жэне 300.07.002 жолдарының бағандары қосымша ны-

сандар негізінде толтырылады. 

3) 300 07.003 жолында- тиісінше А, В, С, D, Е жэне Ғ бағандарының 

300.07.001 жəне 300.07.002 жолдарының сомалары көрсетіледі. 
300.07.003 D жолының шамасы: 

•     барабар əдісін қолданғанда — 3 00.00.018 жолына; 

•     бөлек əдісті қолданғанда — тиісінші мөлшерде 300.06.040А, 

300.06.041 жəне 300.06.042А жолдарына көшіріледі. 
54. 300.07.001 жолына қосымша нысан. 
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"Өндірістік ұқсату үшін арналған тауарлар импорты" бөлімінде мы-

надай мəліметтер көрсетіледі: 
1)    А бағанында - жолдың реттік нөмірі; 
2)    В бағанында — жүк кеден декларациясының  тіркеу нөмірі; 
3)    С бағанында - жүк кеден декларациясына сəйкес қосылған  құн 

салығының сомасы; 

4)    D бағанында - салықты өтеу үшін белгіленген мерзім (өзгер- 

тілген); 

5)    Е бағанында – төлеу мерзімі өзгертілген салық сомасы бойынша 

берешектерді өтеу есебіне есеп беру салық кезеңінде ескерілетін қосылған 

құн салығының сомасы көрсетіледі. Салықтың осы сомасы есепті салық 

кезеңі үшін жасалған 300.00 нысанының 300.00.010 жəне 300.00.009 

жолдарының айырмашылығы ретінде айқындалады. 

6) Ғ бағанында — өткен салық кезеңдерінде  өтелген қосылған  құн 

салығының сомасы көрсетіледі. Осы сома өткен салық кезеңі үшін 300.07.001 

жолына құрылған қосымша нысаннын Е жəне Ғ бағандарында жүк кеден 

декларациясының нөміріне сəйкес жолдарында көрсетілген мелшерлердің 

сомасы ретінде  айқындалады. 

7)   G бағанында - импортталатын тауарлар бойынша есепті салык 

кезеңінде бюджетке нақты төленген қосылған құн  салығының  сомасы 

көрсетіледі. 
8)    Н бағанында — өткен салық кезеңдері үшін импортталатын та-

уарлар бойышпа төленген қосылған құн салыгының сомасы керсетіледі. Осы 

сома өткен салық кезеңі үшін 300.07.001 жолына құрылған қосымша 

нысанның G ж2не Н бағандарында жүк кеден декларациясының нөміріне 

сəйкес жолдарында көрсетілген мөлшерлердің сомасы ретінде айкындалады. 

9)   I бағанында — бюджетке төлеуге жататын салық бойынша өтел-

меген берешектердің сомасы көрсетіледі. Осы сома С бағанында көрсетілген 

көлеммен Е, Ғ, О жəне Н бағандарында көрсетілген көлем сомаларын алу 

жолымен айқындалады.  

С бағанының жиынтық шамасы 300.07.001А жолына, Е бағанының 

жиынтық шамасы — 300.07.001В жолына, Ғ бағанының жиынтық шамасы   

300.07.001С   жолына,   G   бағанының   жиынтық   шамасы   — 300.07.001E 



жолына, Н бағанының жиынтық шамасы 300.07.001Е жолына ж2не I 

бағанының жиынтық шамасы ЗОО.О7.ОО1Ғ жолына көшіріледі.  
55. 300.07.002 жолына қосымша нысан. 
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•     «Су, газ жəне электр энергиясы импорты» бөлімі 300.07.001 

жолына косымша нысанның "Өндірістік ұқсату ушін арналған тауарлар 

импорты" бөлімі үшін белгіленген тəртіппен толтырылады. 

•     С бағанының жиынтық шамасы 300.07.002А жолына, Е бағанының 

жиынтық шамасы - 300.07.002В жолына, Ғ бағанының жиынтық шамасы 

300.07.002С жолына, G бағанының жиынтык шамасы — 300.07.0020 жолына, 

Н бағанының жиынтық шамасы 300.07.002Е жолына ж2не I бағанының 

жиынтык шамасы 300.07.002Ғ жолына көшіріледі. 
10. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомасын 

түзету - 300.08-нысанын жасау. 
56. 300.08 нысаны Салық кодексінің 237 жəне 238-баптарына сəйкес 

жүргізілген, есепке жатқызылған, қосылған құн салығының сомасын түзету 

жөніндегі мəліметтерді көрсетуге арналған. 

Салық кодексінің 237-бабының 1-тармағының 4-тармақшасында 

көрсетілген, есепке жатқызылатын косылғын құн салығының сомасын 

түзеткенде тиісті жолдары мен қосымшалары (300.05 жəне 300.06-нысандар) 

толтырылып, қосымша Декларация (300.00 нысан) жасалады. 

Осы нысанның  жолдары теріс немесе оң  мəндерге ие болуы мүмкін. 

57. "Есепке жатқызылатын ҚҚС сомасын түзету" бөлімі: 
1)    300.08.001 жолында тауарлар бойынша олар бүлінген немесе 

жоғалған жағдайда қосылған  құн салығы бойынша есепті түзету сомасы 

көрсетіледі. 
Тауардың (мүліктің) бүлінуі жəне жоғалуы ұғымы Салық кодексінін 

237-бабының  2-тармағында айқындалған. Осы жолдың  шамасы тек теріс 

мəнге ие болады; 

2)    300.08.002  жолында  қосылған құн  салығы  бойынша  есепке 

жатқызылған жəне есепті салық кезеңінде салық салынатын айналым емес 

мақсаттарда пайдаланылған тауарлар бойынша қосылған құн салығы 

бойынша есепті түзету сомасы көрсетіледі. 
3)    300.08.003 жолында сатьш алынған тауарларға бағаның, отем-

ақының өзгеруіне байланысты жүргізілген қосылған  құн салығы бойынша 

есепті түзету жөніндегі мəліметтер көрсетіледі. Жол қосымша нысан 

негізінде толтырылады; 

4)    300.08.004 жолында жеткізушіге жартылай немесе толық  қай-

тарылған тауарлар бойынша қосылған  құн  салығы бойынша есепті түзету 

сомасы көрсетіледі. Жол қосымша нысан негізіндс толтырылады; 
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5)    300.08.005 жолында мəміле шарттары өзгерген тауарлар бойынша 

қосылған кұн салығы бойынша есепті түзету сомасы көр" сетіледі. Жол 

қосымша нысан негізінде толтырылады; 



6)    300.08.006 жолында нормадан тыс шеккен шығыстар бойынша 

қосылған  құн салығы бойынша есепті түзету сомасы көрсетіледі. Осы жолды 

Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес Табиғи монополиялар 

субъектілері больш табылатын қосылған құн  салығын төлеушілер 

толтырады; 

7)    300.08.007 жолында күмəнді міндеттемелер бойынша қосылған құн 

салығы бойынша есепті түзету сомасы көрсетіледі. Жол қосымша нысан 

негізінде толтырылады; 

8)   300.08.008   жолында  күмəнді  міндеттемелерді  тану   кезінде 

бұрын  қосылған құн салығы бойынша есепті түзету жүргізілген, күмəнді 
міндеттемелер бойынша қосылған  ҚҰН салығы бойынша есепті түзету 

сомасы көрсетіледі. Жол  қосымша  нысан  негізінде  толтырылады; 

9)  300.08.009  жолында босатылған айналым мақсатында сатып 

алынған, тауарларды салық салынатын айналым мақсатында колданумен  

байланысты  жүзеге   асырылатын  қосылған  құн  салығы бойынша есепті 
түзетудің  жиынтық  шамасы көрсетіледі. Бұл жол егер көрсетілген 

тауарларды сатып алу мезетінде қосылған  құн салығын төлеушімен есепке 

жатқызудын бөлек əдісі қолданылған жағдайда толтырылады. 

300.08.010 жолының шамасы 300.00.017 жолына көшіріледі. 
58. 300.08.003, 300.08.004, 300.08.005, 300.08.007, 300.00.008 жолдары 

қосымша нысандардың негізінде толтырылады. 

59.  300.08.003 жолына қосымша нысан сатып алынған тауарларға 

бағаның,  өтемақының  өзгеруіне  байланысты  қосылған кұн  салығы 

бойынша есепті түзетуді  көрсетуге арналған. 

"Сатып алынған тауарларға  бағаның, өтемақының өзгеруі" бөлі-
мінде мынадай мəліметтер көрсетіледі: 

1)   А бағанында — жолдың реттік нөмірі; 
2)   В бағанында - тауарлар жеткізуші салық төлеушінің тіркеу 

нөмірі; 
3)  С бағанында — соның негізінде салық салынатын айналымның 

мөлшеріне түзету жүргізілген  құжат атауы (қосымша шот-фактура немесе 

басқа растайтын құжат);  

4)   D бағанында - С бағанында  көрсетілген құжаттың  нөмірі жəне 

жасалған күні; 
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5)    Е бағанында — тауарлар бағаларын түзету сомасы; 

6)    Ғ бағанында - қосылған құн салыгы бойынша есепті түзету со-

масы. 

Ғ бағанының  қорытынды шамасы 300.08.003 жолына көшіріледі. 
60. 300.08.004 жолына қосымша нысан жеткізушіге жартылай немесе 

толық  қайтарылған тауарлар бойынша қосылған құн салығы бойынша есепті 
түзетуді  көрсетуге арналған. 

"Тауарды  қайтару" бөлімінде мынадай мəліметтер көрсетіледі: 
1)    А бағанында - жолдың реттік нөмірі; 
2)    В бағанында — қайтарылатын тауардың атауы; 



3)    С бағанында - тауар жеткізуші салық төлеушінің тіркеу нөмірі; 
4)    D бағанында—қайтарылатын  тауардың  қосылған  құн 

салығынсыз кұны; 

5)    Е бағанында - қосылған құн салығы бойьщша есепті түзету сомасы 

Е бағанының қорытынды шамасы 300.08.004 жолына  көшіріледі. 
61. 300.08.005 жолына қосымша нысан нəтижесінде бұрын жасалған 

мəміле шарттары өзгерген тауарлар бойынша (мысалы, тауар сатып алу-сату 

шарты бойынша тиелген, бірақ нəтижесінде оны өтеусіз беру, жалға беру 

жəне т.б. туралы шешім қабылданған) қосылған құн салығы бойынша есепті 
түзетуді көрсетуге арналған. 

"Мəміле шарттарының өзгеруі" бөлімінде мынадай мəліметтер 

көрсетіледі: 
1)    А бағанында — жолдың реттік нөмірі; 
2)    В бағанында - соның негізінде мəміле шарттары өзгертілген құжат 

атауы; 

3)    С бағанында - В бағанында көрсетілген құжаттың нөмірі жəне 

жасалған күні; 
4)    D  бағанында — тауарлардың  қосылған  құн салығынсыз  

құнының  түзету сомасы; 

5)    Е бағанында — қосылған құн салығы бойынша есепті түзету со-

масы. 

Е бағанының  қорытынды шамасы 300.08.005 жолына көшіріледі. 
62.  300.08.007 жолына қосымша нысан күмəнді талаптар бойынша 

қосылған құн салығы бойышпа есепті түзетуді көрсетуге арналған. 

"Күмəнді  міндеттемелер" бөлімінде  мынадай  мəліметтер көр-

сетіледі: 
1)    А бағанында - жолдың  реттік нөмірі; 
2)    В бағанында - тауарларды  жеткізуші міндеттемесі берешегі бар 

салық төлеушінің тіркеу нөмірі; 
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3)   С бағанында- тауарларды жеткізушінің аты-жөні, немесе атауы; 

4)    D  бағанында - солар бойынша  тауарлар сатып алынған шот-

фактураның нөмірі жəне жасалған күні; 
5)    Е бағанында—күмəнді  міндеттеме  болып  табылатын 

тауарлардың  қосылған  құн  салығынсыз  құнының  түзету сомасы; 

6)    Ғ бағанында - қосылған құн  салығы бойынша есеп жүргізілген 

салық кезеңінде  қолданылған қосылған  құн  салығының  ставкасы; 

7)    G бағанында - шот-фактурада  көрсетілген қосылған құн салығы 

сомасы; 

8)    Н бағанында  қосылған  құн салығы бойынша есепке жатқызу 

жүргізілген  салық кезеңі: 
9)    I бағанында жалпы айналымда салық салынатын айналымнын 

үлес салмағы; 

10)  J бағанында  қосылған  құн  салығы бойынша есепке жатқызуды 

түзетудің сомасы. 



J бағанының  қорытынды  шамасы 300.08.007 жолына көшіріледі.  
63 300.08 008 жолына қосымша нысан күмəнді міндеттемелер бойын-

ша қосылған кұн салығы бойынша есепке бұрьш азаю тарапына қарай 

түзетулер жүргізілген осындай міндеттемелер бойынша төлем жүргізумен 

байланысты қосылған құн салығына түзетуді  көрсетуге арналған. 

"Күмəнді міндеттемелер  бойынша  төлем"  бөлімінде мынадай 

мəліметтер көрсетіледі: 
1)    А бағанында — жолдың реттік нөмірі; 
2)    В бағанында — соның  алдындағы міндеттемелері өтелген тауар-

ларды жеткізуші салық төлеушінің  тіркеу нөмірі; 
3)    С бағанында — тауарларды жеткізушінің аты-жөні немесе атауы; 

4)    D бағанында — қосылған құн салығы бойьшша есепке түзету 

жүргізілген салық кезеңі; 
5)    Е бағанында — олар бойынша берешектер күмəнді міндеттеме 

болып танылған сатып алынған тауарлар бойынша шот-фактураның  нөмірі 
жəне жасалған  құны; 

6)    Ғ бағанында — осы міндеттеме бойынша жүргізілген төлемнің 

жалпы сомасы; 

7)    G бағанында - тауарлардың  қосылған  құн салығын енгізбей 

төленген  құны; 

8)    Н бағанында — қосылған құн  салығын есептеу жүргізілген салық 

кезеңінде  қолданылған  қосылған  құн салығының  ставкасы; 

9)    I бағанында — қосылған  құн салығы бойынша есепті түзету 

сомасы I бағанының  қорытынды шамасы 300.08.008 жолына көшіріледі. 
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11. Есепке жатқызу əдісімен төленетін қосылған құн салығы 

бойынша тауарлар импорты — 300.09-нысанын жасау. 
64. 300.09 нысаны салық кезеңінің ішінде кедендік ресімдеу кезінде 

қосылған  құн салығы есеп əдісі бойынша жүзеге асырылған тауарлар им-

порты туралы ақпарат беруге арналған. 

65. "Есеп  əдісімен төленетін тауар импорты бойынша ҚҚС есептеу" 

бөлімінің 300.09.001 жолы қосымша нысан негізінде толтырылады. 

300.09.001А жолының  шамасы 300.00.015А жолына көшіріледі. 
300.09.001В жолының  шамасы: 

•     барабар  əдісін қолдануда - 300.00.009 жəне 300.00.015В жолда-

рына; 

•     бөлек əдісті қолданғанда — 300.00.009 жолына жəне 300.06.036В, 

300.06.037В   жəне   300.06.038В   жолдарына  тиісті   мөлшерде көшіріледі.                                      
 66. 300.09.001 жолына қосымша нысан. 

"Есеп əдісімен төленетін тауар импорты бойынша КҚС есептеу" 

бөлімінде  мынадай мəліметтер көрсетіледі: 
1)    А бағанында - жолдың реттік нөмірі; 
2)    В бағанында - импортталатын тауарлардың  атауы; 



3)    С бағанында — соған сəйкес тауар  Қазақстан Республикасының 

аумағында  еркін  айналысқа  жіберу  жүргізілген  жүк  кеден декларация-

сының тіркеу нөмірі; 
4)    D  бағанында — салық салынатын импорт мөлшері; 
5)    Е бағанында — төленбеген қосылған құн салығының сомасы. Осы 

сома жүк кеден декларациясында көрсетілген салық сомасына сəйкес келуі 
тиіс. 

D  бағанының  қорытынды шамасы 300.09.001 А жолыиа, Е бағанының 

қорытынды шамасы 300.09.001В жолына көшіріледі. 
12. Өткен салық  кезеңдерінен көшірілген қосылған  құн  салығы 

бойынша  есепке  жатқызулар - 300.010-нысанын жасау. 
67.  300.10 нысаны  өткен салық кезеңдерінен көшірілетін қосылган құн 

салығы бойынша есепке жатқызулар сомасын көрсетуге арналған. 

68.   "Салық  кезеңі үшін қосылған  құн  салығы  бойынша  төлемдер 

есебінен көшірілетін ҚҚС бойынша есепке жатқызулар" бөлімінде мынадай 

мəліметтер көрсетіледі: 
1)    300.10.001   жолында -  өткен   салық  кезеңі  үшін  жасалған 

Декларацияның 300.00.026 жолының  шамасы. 

2)    300.10.002 жолында-есепті салықкезеңі ішінде салық  төлеушіге 

қайтарылған  қосылған  құн  салығының сомасы; 

687 

3) 300.10.003 жолында-есепті  салық  кезеңінде  косылған  кұн  салығы 

бойынша төлемдер есебіне есептелетін төленген салык сомасынан асатын 

есепке жатқызылатын  қосылған  құн  салығының жалпы сомасы. 

•     300.10.003 жолының шамасы 300.10.001 жəне 300.10.002 жол-

дарының айырмашылығы ретінде айқындалады жəне 300.00.024 жолына 

көшіріледі. 
13. Резидент емес үшін төлеуге тиісті қосылған құн  салығы — 

300.11 нысанын жасау. 
69.  300.11 нысаны резидент емес үшін төлеуге тиісті жəне төленген 

қосылған  құн  салығы сомасы туралы мəліметтерді көрсетуге арналған. 

70.   "Есепті салық  кезеңінде резидент еместен сатып  алынған 

жұмыстар, қызметтер  бойынша  төлеуге  жататын ҚҚС" бөлімінде 
мынадай мəліметтер  енгізіледі: 

1) 300.11.001 жолында – ағымдағы  салық кезеңінде резидент еместен 

сатып алыңған жұмыстар, қызметтер бойынша салық салынатын айналым. 

Салық салынатын айналым  мөлшері Салық кодексінің  220-бабының  2-

тармағына сəйкес айқындалады. 

300.11.001 ЖОЛЫНЫҢ   шамасы: 

•     барабар əдісті қолданғанда — 300.05.008А жолына 

•     бөлек   əдісті   қолданғанда   —   тиісті   мөлшерде   300.06.008А, 

300.06.018А жəне 300.06.028А жолдарына көшіріледі; 
2) 300.11.002 жолында - 300.11.001 жолда көрсетілген  айналым 

бойынша резидент емес  үшін  төлеуге жататын қосылған кұн салығының 

сомасы. 



300.11.002 жолының шамасы: 

•     барабар əдісін қолданғанда - 300.05.008В жолына 

•     бөлек   əдісті   қолданғанда   -   тиісті   мөлшерде   300.06.008В, 

300.06.018В жəне 300.06.028В жолдарына көшіріледі; 
3) 300.11.003 жолында - 300.11.001 жолда көрсетілген айналым 

бойьшша есепті салық кезеңі ішінде бюджетке нақты төленген қосылған құн 

салығының сомасы. 

•     300.11.001-300.11.003  жолдары қосымша нысанның негізінде 

толтырылады. 

71. "Өткен салық кезеңдерінде резидент еместен сатып алынған 

жұмыстар жəне қызмет көрсетулер бойынша төлеуге тиісті ҚҚС" бөлімінде 

есепті салық кезеңінде резидент емеске қосылған құн салығын төлеу 

бөлшектеп  немесе толык жүргізілген өткен салық кезеңдеріне резидент 

еместен сатып алынған жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша мəліметтер 

көрсетіледі: 
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1)    300.1.004жолында-өткен  салық  кезеңдерінде  резидент  еместен 

сатып алынған жұмыстар, қызмет  көрсетулер бойынша салық салынатын 

айналым. Осы жол егер бюджетке төлеуге есептелген қосылған құн салығы 

белгіленген мерзімде  төленбеген (немесе бөлшектеп төленген) жағдайда 

толтырылады; 

2)    300 11.005 жолында - 300.11.004 жолында көрсетілген айналым 

бойынша резидент емес үшін төлеуге тиісті қосылған  құн  салығының 

сомасы; 

3)    300.11.006 жолында - 300.11.004 жолында көрсетілген айналым 

бойынша есепті салык кезеңінің ішінде бюджетке нақты төленген қосылған 

кұн салығының сомасы; 

4)    300.00.007 жолында-резидент  еместен  сатьш  алынған  жұмыстар 

жəне қызмет көрсетулер бойынша есепті салық кезеңінде бюджетке нақты 

төленген  қосылған  құн  салығының  жалпы  сомасы 

300.11.007 жолының  шамасы ЗОО.11.003 жəне ЗОО.11.ОО6 

жолдарының  шамасын жиынтықтау жолымен  айқындалады жəне: 

•     барабар əдісті қолдану кезінде 300.05.008С жолына; 

*     бөлек   əдісі   кезінде   —   тиісті   мөлшерде   300.06.008С   жəне 

300.06.028С жолдарында көшіріледі. 
300.11.004 - 300.11.006 жолдары қосымша нысанның негізінде тол-

тырылады. 

72. 300.11.001, 300.11.002 жəне 300.11.003 жолдарына косымша нысан. 

"Есепті салық  кезеңінде резидент еместен сатып  алынған жұ-

мыстар жəне қызмет көрсетулер" бөлімінде мынадай мəліметтер 

көрсетіледі: 
1)    А бағанында — жолдың реттік нөмірі; 
2)    В бағанында — өткізу орны  Қазақстан Республикасы болып та-

былатын жұмысты орындаған жəне қызмет көрсеткен резидент еместің аты-

жөні немесе атауы; 



3)    С бағанында - резидент еместен сатып алынған жұмыстар мен 

қызмет көрсетулердің  атауы; 

4)    D  бағанында - резидент еместен жұмыстарды  жəне қызмет 

көрсетулерді сатып алған  құн; 

5)    Е бағанында - резидент еместен сатып алынған жұмыстар  мен 

қызмет көрсетулер  бойынша салық салынатын айналым; 

6)    Ғ бағанында - косылған құн салығын төлеуші болып табылмайтын 

резидент емес үшін төлеуге тиісті қосылған  құн салығынын сомасы; 
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7)   G бағанында - қосылған  кұн салығын төлеуші болып табылмай-тын 

резидент емес үшін бюджетке нақты төленген не бюджеттен қайтаруға 

жататын артық төленген салық сомасы немесе нөлдік ставка бойынша салық 

салынатын айналымда қайтаруға жататын қосылған  құн  салығының сомасы 

есептелген қосылған кұн салығының сомасы; 

8)    Н бағанында - резидент емес ұшін салықтың төленгенін растайтын 

төлем  құжатының  атауы; 

9)    I бағанында — резидент емес үшін салықтың төленгенін растай-

тын төлем құжатының нөмірі мен күні, 
Е бағанының жиынтық шамасы 300.11.001 жолына, Ғ бағаны — 

300.11.002 жолына жəне  G бағаны — 300.11.003 жолына көшіріледі. 
73. 300.00.004, 300.11.005 жəне 300.11.006 жолдарына қосымша ны- 

сан. 

"Өткен  салық  кезеңдерінде  резидент  еместен  сатып  алынған 

жұмыстар  жəне қызмет көрсетулер" бөлімінде мынадай мəліметтер 

көрсетіледі: 
1)    А, В, С, D, Е жəне Ғ бағандары 300.11.001, 300.00.002 жəне 

300.00.003 жолдарына қосымша нысанның тиісті бағандарын толтыру үшін 

көзделген тəртіпте толтырылады; 

2)    G бағанында - өткен салық кезеңдерінде  бюджетке төленген 

қосылған  құн  салығының  сомасы; 

3)    Н бағанында - өткен салык кезендерінде резидент еместен сатып 

алынған жұмыстар жəне қызмет көрсетулер үшін есепті  салық  кезеңінде 

бюджетке төленген қосылған кұн салығының сомасы; 

4)    I бағанында - есепті салық кезеңінде резидент емес үшін салықтың 

төленгенін растайтын төлем құжатының атауы, нөмірі  жəне күні. 
Е бағанының жиынтық шамасы 300.00.004 жолына, Ғ бағаны -

300.11.005 жолына жəне Н бағаны - 300.11.006 жолына көшіріледі. 
690 

                                                                                                 

                                                                                                  

 

 

 

 

 



   6.2. ҚОСЫМША 

 

Нөлдік ставка бойынша салық  салынатын  айналымдар 

бойынша қосылған  құн салығын бюджеттен  қайтару  туралы 

өтінішті жасау ЕРЕЖЕЛЕРІ (302.00 нысан) 

 

1. Жалпы ережелер. 

1. Осы Ережелер "Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленген жəне қосылған құн салығын дұрыс есептеу мен уақтылы 

қайтаруға арналган Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар 

негізіндегі қосылған кұн салығын бюджеттен қайтару туралы өтінішті (бұдан 

əрі — Өтініш) жасау тəртібін айқындайды. 

2. Өтініш қағаз тасығышта жасалады жəне қалам немесе қаламұшпен, 

қара немесе көк сиямен, баспа əріптермен немесе баспа құрылғысын пай-

далана отырып толтырылады. 

3. Өтінішті толтыру кезінде түзетуге, өшіруге, тазалауға жол 

берілмейді. 
4.  Көрсеткіштер болмаған кезде Өтініштің тиісті торкөздері толты-

рылмайды. 

5. Өтінішке салық төлеуші қол қояды жəне мөрмен куəландырады. 

6.  Өтінішті қағаз тасығышта келу тəртібінде екі данада жасалады, бір 

данасы салык органының белгісімен салық органына қайтарылады. 

2. Өтініш - 302.00-нысанын жасау. 
1.   "Қосылған  құн  салығын  төлеуші  туралы  жалпы   ақпарат" 

бөлімінде салық  төлеуші мынадай деректер көрсетеді: 
1)    салық төлеушінің тіркеу нөмірі; 
2)    құрылтай құжаттарына сəйкес қосылған құн салығын төлеушінің 

аты-жөні немесе толық атауы; 

3)    өзіне қою сериясын, нөмірін жəне енетін күнін, қосылған құн 

салығы бойынша есепке қою туралы куəліктің деректері; 
4)    қайтару себебі - тиісті торкөзде белгі жүргізіледі; 
5)    салық кезеңдері - оған байланысты  қосылған құн салығы 

қайтаруға жататын  нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар 

жасалған салық кезеңі көрсетіледі. 
8. "Қайтаруға жататын ҚҚС сомасы туралы мəліметтер " 

бөлімінде: 
1)    302.00.001 жолында Өтінішті беру күніне қосылған құн салығын 

төлеушіде   қалыптасқан  есептелген  салық  сомасынан  есепке жатқызы-

латын қосылған құн салығының сомасынан асуы көрсетіледі. Осы жолда 

300.00 нысанының 300.00.026 жолында көрсетілген сома көрсетіледі; 
2)    302.00.002 жолында  қайтаруға  қойылған  салық  сомасы 

көрсетіледі. Осы жолдың  шегі  Өтініш беру күніне тиесілі салық кезеңі үшін 

жасалған 300.00 нысанының 300.00.027 жолында  көрсетіледі. 
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                                                                                6.3. ҚОСЫМША 

 

Қосылған  құн  салығы  бойынша декларацияны жасау ЕРЕЖЕЛЕРІ 
(310.00-нысан) 

 

Жалпы ережелер. 

1.  Осы Ережелер "Салық  жəне бюджетке төленетін баска да міндетті 
төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленген  жəне  ауыл шаруашылығы  өнімін  өндіруші — заңды 

тұлғалар ушін арнайы салық режимін  қолданатын  қосылған құн салығын 

төлеушілердің қосылған кұн салығын дұрыс есептеуі  мен  уақтылы төлеуіне 

арналған Қосылған  құн салығы бойынша декларацияны (бұдан  əрі - 
Декларация) жасау тəртібін айқындайды. 

2. Декларацияны жасау кезінде: 

1)    қағаз тасығышта — қалам немесе қаламұшпен, қара немесе көк 

сиямен, баспа белгілерімен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып 

толтырылады; 

2)    электрондық   тасығышта   —   Салық   кодексінің   69-бабының 1-

тармағына сəйкес толтырылады. 

3.  Декларацияны толтыру кезінде түзетуге, өшіруге жəне тазалауға 

жол берілмейді. 
4.  Көрсеткіштер  жоқ болған кезде Декларациялардың тиісті тор-

көздері толтырылмайды. 

5.  Соманың теріс мəні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол тор-

көзінде "-" белгісімен белгіленеді. 
6.Декларацияны беру кезінде: 

1)    қағаз тасығышта келу тəртібімен-Декларация екі данада жаса-лады, 

бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады; 

2)    хабарламамен тапсырысты хатпен почта бойынша — салық 

төлеуші почта немесе байланыстың  өзге ұйымының хабарламасын алады; 

3)    Салық төлеуші өзі келу тəртібімен немесе электрондық почта 

бойынша электрондық түрде Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады. 

7.  310.00 нысаны бойынша декларация есепті тоқсаннан кейінгі айдың 

15 күнінен кешіктірілмей тоқсан сайын беріледі. 
8. Декларацияны беру мерзімі. Ауыл шаруашылық өнімін өндіруші 

заңды   тұлғаларға   арналған   арнаулы   салық   режимін   қолданатын 

қосылған  құн салығын төлеушілер əр тоқсан үшін қосылған құн салығы 
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бойынша декларацияны есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей 

табыс етеді. 
9. Қосылған құн салығын төлеу мерзімі мен тəртібі Салық кодексінің 

389-бабында айқындалған. 



10. 319.00 нысаны бойынша Декларацияның бір қосымшасы бар 2. 

Декларация - 310.00-нысанын жасау. 
11.   "Салық  төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық 

төлеуші мынадай деректерді көрсетеді. 
1)    салық төлеушінің тіркеу нөмірі; 
2)    қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куəліктің (бұдан 

əрі – Куəлік) нөмірі мен сериясы; 

3)    аты-жөні немесе құрылтай құжаттарына сəйкес заңды тұлғаның 

толық атауы; 

4)    ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеушісі  
бойынша қызмет коды мен олардың  үлес  салмағы көрсетіледі. 

ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым 

қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тəртібімен 

көрсетілуі тиіс. «Үлес салмағы, %» ұяшықтарында осы қызмет түрінің  үлес 

салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 

%-ке тең болуы міндетті емес). 

ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші №1-ӨН (тоқсандық) 

мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан əрі - МСЕ) І-бөлімінің 

(«Өнім») 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес 

салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріяе 100 жолдың сəйкес 

бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады 

Мысалы, кызметінің негізгі түрі ғимараттар  құрылысы болып табы-

латын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), №1-ӨН (тоқсандық) есептің I бөлімінің 

100 жолында мынадай деректерді көрсетті: 
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Онда ЭҚЖЖ бойынша мəліметтер кестесі мынадай түрде  бо- 

лады. 

эқжж Үлес  салмағы, % 

45211 60,0 

5010 20,0 

01500 14,0 

 

Бұл ретте, мысалы құрылыстың  үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-

бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған 

ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген. 



№2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға — шағын 

кəсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мəліметтерді 2-ШК (тоқсандық) 

нысанының П-бөлімінің («Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер, бұдан əрі 
тауарлар) шығару жəне оларды өндіру үшін шығыстар туралы мəлімет-тер») 

— шаруашылық кызметінің нəтижесі") 100—107-жолдарының деректерін 

негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тəсілмен толтырады. 

№ СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық 

сақтау (əлеуметтік қызмет) ұйымдары жəне № СОЦФИН (білім) нысанының 

МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есепті-
лігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық жəне бюджет-

тік ұйымдар, жеке кəсіпкерлер ЭҚЖЖ мəліметтерінде тек ғана негізгі 
қызметтің ЭҚЖЖ кодын көрсетеді. 

5) Декларация түрі. Декларацияның  түріне байланысты тиісті торкөзде 

белгі қойылады: 

•     "бастапқы" торкөзінде белгі, егер қосылған  құн  салығын тө-

леушілер ретінде оны тіркегеннен кейін алғаш рет Декларацияны беретін 

салық төлеуші жүргізген жағдайда белгіленеді. 
•     одан кейінгі декларацияларды беру кезінде, "Кезекті" тор көзіне 

белгі қойылады. 

•     бұрын берілген декларацияларға өзгерістер мен толықтыруларды 

енгізу кезінде, "Қосымша" тор көзіне белгі жасалады. 

•     «Хабарлама бойынша» торкөзі, егер салық төлеуші хабарламаны 

алса, соның негізінде бұрын көрсетілген Декларацияға өзгерістер мен 

толықтырулар енгізуді қажет ететін жағдайда белгіленеді. Бұл жағдайда 

салық төлеушімен «Хабарлама бойынша» жəне «Қосымша» торкөздері бір 

уақытта белгіленеді. 
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• қосылған құн салығы бойынша тарату, қайта  құру немесе есептен 

шығару жағдайында соңғы Декларацияда "Тарату" торкөзінде белгі 
жасалады; 

6)  валюта коды; 

7)   ауыл шаруашылығы өнімін өндіруші заңды тұлғалар үшін арнайы 

салық режимін қолдану қүқығына патенттің (бұдан əрі - Патент) нөмірі мен 

сериясы; 

8)   Декларация берілетін есепті тоқсан. Есепті тоқсан араб сандары-

мен көрсетіледі. 
12.  "Патент бойынша ҚҚС-ты есептеу" бөлімінде Патент  құкының 

есебіне сəйкес қосылған құн салығын есептеу туралы ақпарат көрсетіледі 
Патент  құнына енгізілген  қосылған  кұн салығын есептеу Салық кодексінін 

338-бабында айкындалған. 

Осы бөлімді толтыру кезінде 931.00 нысаны пайдаланылады. 

1)    310.00.00ІАжолында 931.00.003 жолының, 931.01.001В жолында - 

931.00.006 жолының шамасы көрсетіледі; 
2)    310.00.002 жолында 931.00.04 жəне 931.00.005 жолдарының со-

масы көрсетіледі; 



3)    З10.ОО.ООЗА жолында 931.00.009 жолының, З10.ОО.ООЗВ 

жолында - 931.00.013 жолының шамасы көрсетіледі; 
4)    310.00.004 жолында 931.00.010 жəне 931.00.011 жолдарының 

сомасы көрсетіледі; 
5)    310.00.005 жолында 931.00.014 жолының шамасы көрсетіледі. 
13.  "Есепті тоқсан үшін ҚҚС-ты есептеу" бөлімінде есепті тоқсан 

үшін жүзеге асырылған  сату  бойынша нақты айналымдар (кірістер) жəне 
олар бойынша есептелген қосылған  құн салығының сомасы көрсетіледі: 

1)    310.00.006А жолында 15 пайыз ставкасы бойынша қосылған  құн 

салығы салынатын есепті тоқсан үшін сату бойынша натқы айналым (кіріс) 

көрсетіледі. 
З10.00.006В жолында З10.00.006А көрсетілген салық салынатын 

айналым мөлшерінен қосылған құн салығының есептелген сомасы 

көрсетіледі; 
2)    310.00.007 жолында қосылған  құн  салығын есептеу жүргізіл-

мейтін есепті тоқсан ішінде жүзеге асырылған нақты айналымдар (кірістер) 

көрсетіледі; 
Бұл жолға қосылған  құн салығының ставкасы қолданылатын айна-

лымдар, сондай-ақ қосылған  құн салығынан босатылған айналымдар ен-

гізіледі; 
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3)    З10.00.008В жолында Декларацияға Қосымша №1 көрсетілген, 

өзіне З10.ОІ.ООІЕ жолының  қорытынды шамасын  еңгізетін  тауарларды 

импорттау кезінде есептелген қосылған құн салығы сомасы көрсетіледі. 
4)    З10.00.009А  жолында Салық кодексінің 250-бабына  сəйкес есепке 

алу əдісімен қосылған құн салығын  төлеумен есепті тоқсан үшін жүзеге 

асырылатын импортталатын тауарларды қоспағанда, қосылған кұн 

салығының есебінсіз сатып алынған тауарлар  құны, З10.00.009В жолында 

аталған тауарлардың импорты кезінде жəне жеткізушілерге төленген (төлеуге 

жататын) қосылған құн салыгының сомасы көрсетіледі; 
5)    310.00.010 жолында қосылған құн  салығын енгізбейтін бағалар 

бойынша есепті тоқсанның ішінде сатып алынған тауарлардың  құны 

көрсетіледі. Бұл ретте, осы жолдың шамасы қосылған құн салығынан 

босатылған тауарлардың құнын, сондай-ақ нөлдік ставка бойынша қосылған 

құн салығы салынатын шығыстарды  енгізеді; 
6)    310.00.011 жолында есепке алу əдісімен косылған кұн салығын 

төлеумен есепті тоқсан үшін жүзеге асырылатын импортталатын тауарлар 

бойынша мəліметтер көрсетіледі; 
7)    310.00.012 жолында (З10.00.006В + 310.00.008В)-(310.00.009В 

+310.00.011В) формуласы бойынша айқындалатын, есепті  тоқсан үшін 

есептелген қосылған  құн  салығының  сомасы  көрсетіледі. 
14. "Жыл басынан бастап ҚҚС-ты есептеу" бөлімінде жыл басынан 

бастап жүзеге асырылған сату бойынша нақты айналымдар (кірістер) 

көрсетіледі. Осы бөлімнің жолын толтыру "Есепті тоқсан үшін ҚҚС-ты 

есептеу" бөлімінің жолын толтыру үшін белгіленген тəртіпте  жүргізіледі. 



Бұл  ретте, осы бөлімнің əрбір жолының шамасы ұлғаймалы жиынтықпен 

есептеледі жəне есепті тоқсан үшін осы нысанның "Есепті тоқсан үшін ҚҚС-

ты есептеу" бөлімінің тиісті жолында жəне бұрынғы есепті тоқсан үшін 

310.00 нысанының "Жыл басынан бастап ҚҚС-ты есептеу" бөлімінің тиісті 
жолында көрсетілген шама сомасы ретінде  айқындалады. 

310.00.019 жолында (З10.00.013В + 310.00.015) - (З10.00.016В + 

310.00.018) формуласы бойынша айқындалатын, жыл басынан бастап 

есептелген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. 
15. "Бюджетпеи есеп айырысулар" бөлімінде Салық кодексінің 388-

бабында көзделген салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктерді ескеріп 

бюджетпен нақты есеп айырысулар туралы ақпарат көрсетіледі: 
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1)    310.00.020 жолында Патент бойынша есептелген қосылған 

салығының сомасы көрсетіледі. Осы жолға 931.00.016 жолының  шамасы 

көшіріледі; 
2)    310.00.021 жолында 0,2 коэффициентіне 310.00.012 жолының 

шамасын көбейту жолымен айқындалатын, 80% жеңілдікті ескеріп есепті 
тоқсан  үшін  қосылған  құн салығының  есептелген  сомасы көрсетіледі; 

3)    310.00.022 жолында 0,2 коэффициентіне 310.00.019 жолының 

шамасын көбейту жолымен айқындалатын, 80% жеңілдікті  ескеріп жыл 

басынан бастап қосылған құн салығының есептелген сомасы көрсетіледі; 
4)    310.00.023 жолында есепті тоқсан үшін  нақты төленген қосылған 

құн салығының сомасы көрсетіледі; 
5)    310.00.24 жолында жыл басынан бастап бюджетке нақты төленген 

қосылған  құн салығының сомасы көрсетіледі. 
16.  «Шот-фактуралар туралы мəліметтер» бөлімінде: 
1)    310.00.025 жолының А жəне В бағандарында - есептік тоқсанда 

жəне  сəйкесінше  жыл басынан тіркелген бланктер саны; 

2)    310.00.026 жолының А жəне  В бағандарында - есептік тоқсанда 

жəне сəйкесінше жыл басынан қолданылған бланктер саны көрсетіледі. 
3. Қосылған  құн  салығы  есептеу əдісімен төленетін тауарлар 

импорты - 310.01-нысанын  жасау. 
17. 310.01 нысаны салық кезеңі барысында кедендік ресімдеу кезінде 

тауарлар импорты бойынша есептеу əдісімен төленетін қосылған кұн салығы 

мəліметтерін көрсетуге арналған. 

18.  "Есептеу əдістен төленетін тауарлар импорты бойынша  есеп-

телген ҚҚС" бөлімінде келесі мəліметтер: 

•     А бағанында - жолдың  реттік нөмірі; 
•     В бағанында - импортталатын тауарлардың  атауы; 

•     С бағанында осыған сəйкес Қазақстан Республикасы аумағында 

тауарларды еркін айналымға шығару жұзеге асырылған - кедендік жүк 

декларациясының тіркеу нөмірі; 
•     D бағанында - салық салынатын импорт мөлшері; 



•     Е бағанында - қосылған  құн салығының төленбеген сомасы 

көрсетіледі. Осы сома кедендік жүк декларациясында көрсетілген салық 

сомасына сəйкес болуы қажет. 

310.01.001Е жолының қорытынды шамасы Декларацияның 310.00.008 

жолына көшіріледі. 
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71 ҚОСЫМША 

 

Акциз бойынша  декларация  жасау ЕРЕЖЕЛЕРІ (400.00-нысан) 

 

1. Жалпы ережелер. 

1. Осы Ережелер «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленді жəне акцизделетін тауарлар бойынша акциз есептеу мен 

уақтылы төлеуге арналған Акциз бойынша декларация (бұдан əрі - 
Декларация) жасау тəртібін  айқындайды. 

2. Декларация Декларацияның  өзінен (400.00-нысан) жəне акцизбен 

салық салу объектілері туралы ақпаратты ашатын оған қосымшалардан 

(400.01- 400.10 нысандар) тұрады. 

3. Декларация жасау кезінде: 

1)    кағаз түрінде - қара немесе көк сиялы қаламмен немесе қала-

мұшпен, баспа əріптермен немесе баспа құрылғысымен толтырылады; 

2)    электронды түрде — Салық кодексінің 69-бабына сəйкес толты- 

рылады. 

4.  Декларацияны толтыру кезінде түзетуге, өшіруге жəне тазалауға 

жол берілмейді. 
5. Көрсеткіштер болмаған кезде тиісті тор көз толтырылмайды. 

6.  Қосымшаларда көрсетілуге тиісті деректер болмаған жағдайда, 

көрсетілген қосымша берілмейді. 
7. Қосымшаның «Салық  төлеуші туралы жалпы ақпарат» бөлімінде 

Декларацияның «Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат»  бөлімінде 

көрсетілген тиісті көрсеткіштер көрсетіледі. 
8. Соманың теріс мəні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол жақтағы 

тор көзінде « — » белгісімен белгіленеді. 
9. Декларацияны беру кезінде: 

1)    Декларация қағаз түрінде келу тəртібінде екі данада жасалады, бір 

данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге  қайтарылады; 

2)    хабарламалы тапсырысты хатпен салық төлеуші почта немесе 

өзгелей байланыс ұйымының хабарламасын алады; 

3)    Салық төлеуші  өзі келу тəртібімен немесе электрондық почта 

бойынша электрондық турде Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады. 
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10.  400.03 нысанын толтыру кезінде - темекі өнімінің бір талына есепті 
ескере отырып акциз ставкасы көрсетіледі. Бұл үшін темекі өнімдерінің жəне 

кұрамында темекі бар өзгелей өнімдерге белгіленген бірлік өлшеміне акциз 

ставкасын 1000-ға бөлу кажет. 

11.  Акциз сомасын есептеуге арналған салық базасын  айқындау 

тəртібі Салық кодексінің 261-бабында айқындалған. 

2. Акциз  бойынша декларация - 400.00-нысанын  жасау. 
12. 400.00-нысан бюджетке төлеуге тиісті акциз сомасын көрсетуге 

арналған. 

13. «Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат» бөлімінде салық төлеуші 
мынадай деректерді көрсетеді: 

1)   салык төлеушінің тіркелу нөмірі; 
2)   Декларация берілетін салық кезеңі. Салық кезеңі араб сандарымен 

көрсетіледі. 
Егер ай нөмірінде екі белгіден аз болса, онда" ол оң торкөзде 

көрсетіледі. 
3)    құрылтай кұжаттарына сəйкес салық төлеушінің толық атауы 

немесе жеке кəсіпкердің аты-жөні; 
4)    ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктемесі 

бойынша қызмет түрінің коды мен олардың үлес салмағы көрсетіледі. 
ЭҚЖЖ  ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым 

Кызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тəртібімен 

көрсетілуі тиіс. «Үлес салмағы, %» ұяшықтарында осы қызмет түрінін үлес 

салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшыктардың сомасы 100 

%-ке тең болуы міндетті емес). 

ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші №1-ӨН (ток-

сандык) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан  əрі - МСЕ) І-
бөлімінің («Өнім») 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. 

ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың 

сəйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады. 

Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табы-

латын  ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), № 1 -ӨН (тоқсандық) есептің I бөлімінін 

100 жолында мынадай деректерді көрсетті: 
699 

               
 

 



Онда ЭҚЖЖ бойынша мəліметтер кестесі мынадай түрде  бо- 

лады. 

эқжж Үлес  салмағы, % 

45211 60,0 

5010 20,0 

01500 14,0 

 

Бұл ретте, мысалы құрылыстың  үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-

бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған 

ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген. 

№2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға — шағын 

кəсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мəліметтерді 2-ШК (тоқсандық) 

нысанының П-бөлімінің («Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер, бұдан əрі 
тауарлар) шығару жəне оларды өндіру үшін шығыстар туралы мəлімет-тер») 

— шаруашылық кызметінің нəтижесі") 100—107-жолдарының деректерін 

негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тəсілмен толтырады. 

№ СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық 

сақтау(элеуметтік  қызмет) ұйымдары  жəне №СОЦФИН(білім)нысанының 

МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есеп-

тілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, коғамдық жəне 

бюджеттік  ұйымдар, жеке кəсіпкерлер ЭҚЖЖ мəліметтерінде тек ғана 

негізгі кызметтің ЭҚЖЖ кодын көрсетеді; 
5) Декларацияның түрі. Декларацияның түріне қатысты тиісті тор- 

көзге белгі  қойылады: 

• егер акцизделетін тауарларға байланысты кызметті жүзеге асыру 

басталғаннан кейін салық төлеуші алғашқы рет декларация берген жағдайда, 

"Бастапқы" тор көзге белгі жасалады. 
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•     одан кейінгі декларацияларды беру кезінде, "Кезекті" тор көзіне 

белгі  қойылады. 

•     бұрын берілген декларацияларға өзгерістер мен толықтыруларды 

енгізу кезінде, "Қосымша" тор кезіне белгі жасалады. 

•     «Хабарлама бойынша» торкөзі, егер салық төлеушімен хабарлама 

алынса, соның негізінде бұрын көрсетілген Декларацияға өзгерістер мен 

толықтырулар енгізуді қажет етегін жағдайда белгіленеді. Бұл жағдайда 

салық төлеушімен «Хабарлама бойынша» жəне «Қосымша» тор кездері бір 

уақытта белгіленеді. 
•     салық органына берілетін соңғы декларацияда салық төлеушіні 

тарату немесе қайта ұйымдастыру кезінде, "Тарату" тор көзіне белгі 
жасалады; 

6)  хабарламаның  нөмірі мен күні хабарлама бойынша қосымша де-

кларацияны тапсырған жағдайда толтырылады; 

7)  валюта коды; 

8)  ұсынылған қосымшалар. Ұсынылған косымшалардың тор көздері 
белгіленеді; 



9)  ұсынылған 402.02 косымшалардың саны. 400.02 қосымшалардың 

саны жалпы саны көрсетіледі; 
10)400.04   қосымшалардың  саны.   400.04  қосьшшалардың   саны 

жалпы саны көрсетіледі. Жер қойнауын пайдаланушы – салық төлеушілер 

белгілейді;  
11)құрылымдық бөлімшелер үшін ұсынылған есеп айырысулар. 

Құрылымдық  бөлімшелер үшін толтырылған есеп айырысулар 

нысанына қарай тиісті тор көздер белгіленеді.  
14. «Төлеуге акциздер есептелді» бөлімінде: 
1)    400.00.001 жолына 400.01.012 жолында көрсетілген сома кө-

шіріледі; 
2)    400.00.002 жолына400.02 барлық нысандары бойынша 400.02.011 

жолында көрсетілген сома көшіріледі; 
3)    400.00.003 жолына 400.03.010 жолында көрсетілген сома көші-

ріледі; 
4)    400.00.004 жолына 400.03.020 жолында көрсетілген сома көші-

ріледі; 
5)    400.00.005 жолына 400.04.012 жолында көрсетілген сома көші-

ріледі; 
6)    400.00.006 жолына 400.05.003С жолында көрсетілген сома көші-

ріледі; 
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7)    400.00.007 жолына 400.05.006С жолында көрсетілген сома кө-

шіріледі; 
8)    400.00.008 жолына 400.06.007 жолында көрсетілген сома кө- 

шіріледі; 
9)    400.00.009 жолына 400.07.007 жолында  көрсетілген сома кө- 

шіріледі; 
10)  400.00.010 жолында 400.00.001 - 400.00.009 жолдарында көр-

сетілген шамаларды қосумен айқындалатын есептелген акциздің жалпы 

сомасы көрсетіледі; 
11)  400.00.011 жолына 400.08.001 жолында көрсетілген сома кө-

шіріледі; 
12) 400.00.012 жолында 400.00.010 жəне 400.00.011 жолдарының 

айырмашылығы ретінде айқындалатын акциздің барлық есептелгені 
көрсетіледі; 

13)  400.00.013 жолында құрылымдық бөлімшелер үшін есептелген 

акциздің сомасы көрсетіледі; 
14)  400.00.014 жолында төленген акциз сомасы көрсетіледі; 
15)  400.00.014А, 400.00.014В жəне 400.00.014С жолдарында есепті 

салық кезеңінің 13 мен 23 кұніне жəне есептіден кейін келесі айдың 3 күніне 

сəйкес төленген акциз сомасы көрсетіледі. 
15. «Акциз салудан  босатылған акцизделетін тауарлар» бөлімінде:  
•    400.00.015 жолына 400.10.005 жолында көрсетілген сома кө- 

шіріледі. 



16. Декларацияға Салық кодексінің 69-бабына сəйкес қол қойылады 

жəне расталады. 

3. Спирт бойынша салық салынатын операциялар - 400.01 ныса- 

нын жасау. 
17.  400.01 нысаны спирттің (бұдан əрі — спирт) барлық  түрлері 

бойынша салық  салынатын  операциялар туралы ақпаратты көрсетуге 
арналған жəне оны мынадай салық  төлеушілер толтырады: 

•     спирт өндірушілер; 

•     тəркіленген жəне мемлекетке мұралау құкығы бойынша өткен иесіз 

жəне мемлекет меншігіне тегін берілген спиртті өткізуді  жүзеге асыратын; 

•     емдік жəне  фармацевтік құралдар өндіру мен медициналық қызмет 

көрсету үшін сатып алынған спиртті мақсатсыз пайдалануды жүзеге 

асыратын, сондай-ақ базалықтан төмен емес ставка бойынша акцизбен сатып 

алынған спирт жəне оны алкоголь өнімінің өндірісіне пайдаланбайтын. 
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18.   «Спирт бойынша салық салынатын операциялар» бөлімі үш 

бағаннан тұрады: 

1) А бағанында салық базасының мөлшері көрсетіледі; 
2) В бағанында акциз ставкасы көрсетіледі;  
3) С бағанында есептелген акциз сомасы көрсетіледі. 
19. «Спирт бойынша салық  салынатын операциялар» бөлімінде: 
1)    400.01.001 жолында алкоголь өнімінің өндірісі үшін өткізген жеке 

өндірістің спирті бойынша акцизді есептеу туралы мəліметтер көрсетіледі; 
2)    400.01.002 жолында жеке өндірістің спиртін өткізу бойынша ак-

цизді есептеу туралы мəліметтер көрсетіледі. 
• Осы жолда алкоголь өнімін өндірушілердің спирт өткізгені туралы 

мəлімет, сондай-ақ емдік жəне фармацевтік құралдар өндіру мен 

медициналық қызмет көрсету үшін спирт өткізгені туралы мəлімет 

көрсетілмейді; 
3)    400.01.003 жолында өзінің өндірістік қажеттіліктеріне пайда-

ланылған жеке өндірістің спирті бойынша акцизді есептеу туралы мəліметтер 

көрсетіледі; 
4)    400.01.004 жолында алыс-беріс шикізаты негізінде ұқсатуға 

берілген жеке өндірістің спирті бойынша акцизді есептеу туралы мəліметтер 

көрсетіледі; 
5)    400.01.005 жолында жарғылық капиталға жарна ретінде берілген 

жеке өндірістің спирті бойынша акцизді есептеу туралы мəліметтер 

көрсетіледі; 
6)    400.01.006 жолында заттай төлем кезінде пайдаланылған жеке 

өндірістің спирті бойынша акцизді есептеу туралы мəліметтер көрсетіледі; 
7)    400.01.007 жолында өзінің құрылымдық бөлімшелеріне тиеп-жі-

берілген жеке өндірістің спирті бойынша акцизді есептеу туралы мəліметтер 

көрсетіледі; 



8)    400.01.008   жолында  тəркіленген  жəне  мемлекетке  мұралау 

құкығы бойынша өткен иесіз жəне мемлекет меншігіне тегін берілген спиртті 
өткізу бойынша акцизді есептеу туралы мəліметтер көрсетіледі; 

9)    400.01.009 жолында оның бүліну немесе жоғалу фактісі белгі-
ленгенге қатысты өз өндірісінің спирті бойынша акцизді есептеу туралы 

мəліметтер көрсетіледі; 
10)  400.01.010 жолында алкоголь өнімінің өндірісі, емдік жəне 

фармацевтік кұралдар өндіру мен медициналық қызмет көр- 
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сету үшін сатып алынған, бірак мақсаты бойынша пайдаланылмаған спирт 

бойынша акцизді есептеу туралы мəліметтер  көрсетіледі;  
11) 400.01.011 жолында алкоголь  өнімнің өндірісі үшін сатып алу 

кезінде, спиртке жеткізуші төлеген акциз сомасы көрсетіледі.  
400.01.011 жол 400.01.010 жолы толтырылған жағдайда, толтырылады. 

Жол жеткізуге акциз есебімен спирт кұнының төлемін растайтын төлем 

құжаттарының негізінде толтырылады; 

12) 400.01.012 жолында 400.01.011 жолының шамасына кемітілген 

400.01.001С-400.01.010С жолдарында көрсетілген шамаларды қоса отырып, 

айқындалатын спирт бойынша салық салынатьш операциялар бойынша 

есептелген акциздің жиынтық сомасы  көрсетіледі.  
13) 400 01.012А, 400.01.012В жəне 400.01.012С жолдарында есепті 

салық кезеңінін, 13 мен 23 күніне жəне есептіден кейінгі келесі салық кезеңі 
айының 3 күніне сəйкес бюджетке төленуге жататын есептелген акциз 

сомасы көрсетіледі.  
400.01.012 жолының шамасы Декларацияның 400.00.001 жолына 

көшіріледі. 
4. 400.02 нысанын жасау — алкоголь өнімдері бойынша салық са- 

лынатын операциялар. 

20. 400.02 нысан өз өндірісінің алкоголь өнімдері бойынша есепті 
салық кезеңінің ішінде жасалған салық салынатын операциялар  туралы 

ақпаратты көрсетуге арналған. Сондай-ақ осы нысанда тəркіленген жəне 

мемлекетке мұрагерлік құкығы бойынша өткен иесіз жəне мемлекет мен-

шігіне тегін берілген алкоголь өнімдерін өткізу жөніндегі мəліметтер 

көрсетіледі. 
Алкоголь өнімінің əрбір түріне жеке бет жасалады. 

21. «Алкоголъ өнімдері  бойынша салық  салынатын операциялар» 

бөлімінде: 
1)    400.02.001А жолында алкоголь өнімінің түрі көрсетіледі; 
2)    400.02.001В жолында бюджеттік жіктемеге сəйкес код көр- 

сетіледі; 
3)    400.02.002 жолында жеке өндірістің сатылған алкоголь өнім- 

дерінің саны көрсетіледі; 
4)    400.02.003 жолында жарғылық капиталға жарна ретінде берілген 

жеке өндірістің алкоголь өнімдерінің саны көрсетіледі; 



5)    400.02.004 жолында заттай төлем кезінде пайдаланылған жеке 

өндірістің алкоголь өнімдерінің саны көрсетіледі; 
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6)    400.02.005 жолында өзінің құрылымдық бөлімшелеріне тиеп-

жөнелтілген жеке өндірістің алкоголь өнімдерінің саны көрсетіледі; 
7)    400.02.006 жолында салық  төлеушінің өндірістік қажеттіліктерге 

пайдаланылған  жеке   өндірістің  алкоголь   өнімдерінің  саны көрсетіледі; 
8)    400.02.007 жолында тəркіленген жəне мемлекетке мұрагерлік 

құқығы бойынша өткен иесіз жəне  мемлекет меншігіне тегін берілген 

алкоголь өнімдерінің саны көрсетіледі; 
9)    400.02.008 жолында бүліну немесе жоғалу фактісі белгіленуіне 

қатысты жеке өндірістің алкоголь өнімдерінің саны көрсетіледі; 
10)  400.02.009 жолында ID, IID жəне ІIID  жолдарында көрсетілген 

сомалар қосындысымен айқындалатын, бүліну немесе акциздік алым 

маркасының жоғалу фактісі белгіленуіне қатысты жеке өндірістің алкоголь 

өнімдерінің саны көрсетіледі. 
400.02.009 жолы төрт бағаннан тұрады: 

•     А бағанында акциздік алым маркасы (мөлшері бойынша) түрі; 
•     В бағанында бүлінген жəне жоғалған акциздік алым маркасы саны 

көрсетіледі; 
•     С  бағанында маркада көрсетілген ыдыстың жоғарғы көлемі 

көрсетіледі. 
•     «0,26 л жəне одан көп» сыйымдылығы көрсетілген акциздік алым 

маркасы жоғалған кезде, В бағанында акциздік алым маркасы бүлінген, 

жоғалған ізашар салық кезеңіне салық кезеңі  ішінде алкоголь  өнімдерін құю 

жүргізілген ыдыстың ең үлкен көлемі көрсетіледі; 
•    D бағанында В жəне С бағандарының көбейтіндісі ретінде ай-

қындалатын, салық базасы мөлшері көрсетіледі; 
11)400.02.010 жолында алкоголь өнімдері бойынша есепті салық 

кезеңінің ішінде жасалған салық салынатын операциялар бойынша салық 

базасының жалпы мөлшері айқындалады; 

12)400.02.011 жолында акциздің белгіленген ставкасы көрсетіледі; 
13)400.02.012 жолында есептелген акциз сомасы көрсетіледі; 
14)400.02.012А, 400.02.012В жəне 400.02.012С жолдарында келесі 

есепті салық кезеңінің 13 пен 23 күніне жəне есептіден кейінгі келесі есепті 
салық кезеңі айының 3 күніне сəйкес бюджетке төленуге жататын есептелген 

акциз сомалары көрсетіледі. 
22. Осы Ереженің 21-тармағының  2) - 9) тармақшаларында көр-

сетілген жолдар салық базасында көрсетуге арналған. Салық базасы литрмен 

көрсетіледі. 
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400.02.012 жолынын, шамасы 400.00.002 жолына көшіріледі.  
5. 400.03 нысанын жасау — Темекі өнімдеріне  жəне басқа да 

құрамында  темекі  бар  өнімдерге салық  салынатын операциялар. 



23. 400.03 нысан басқа да кұрамында темекі бар өнімдерді қоса 

алғанда, өз өндірісінің  темекі  өнімдерін  бойынша, сондай-ақ тəркіленген 

жəне  мемлекетке мұралау құқығы бойышпа өткен иесіз жəне мемлекет 

меншігіне тегін берілген темекі  өнімдерін өткізу бойынша есепті салық 

кезеңі ішінде жасалған салық сапынатын операциялар туралы акларатгы 

көрсетуге арналған. 

24. «Фильтрлі темекі өнімдері  бойынша  салық  салынатын операци- 

ялар»  бөлімі мынадай ақпарат көрсетуге арналған: 

1)    400.03.001 жолында сатылған жеке өндірістің фильтрлі темекі 
өнімдерінің саны көрсетіледі; 

2)    400.03.002 жолында жарғылық капиталға жарна ретінде берілген 

жеке өндірісінің фильтрлі темекі өнімдерінің  саны көрсетіледі; 
3)    400.03.003 жолында заттай төлем кезінде пайдаланылған жеке 

өндірістің фильтрлі темекі өнімдерінің  саны көрсетіледі; 
4)    400.03.005 жолында өзінің құрылымдық  бөлімшелеріне тиеп-

жөнелтілген жеке өндірістің фильтрлі темекі өнімдерінің саны көрсетіледі; 
5)    400.03.005жолында  салық  төлеушінің  өндірістік қажеттіліктеріне 

пайдаланылған жеке өндірістің фильтрлі темекі өнімдерінің саны көрсетіледі; 
6)    400.03.006 жолында тəркіленген жəне  мемлекетке  мұрагерлік 

құқығы бойынша өткен иесіз жəне мемлекет меншігіне тегін берілген 

фильтрлі темекі  өнімдерінің саны көрсетіледі; 
7)    400.03.007 жолында бүліну немесе жоғалу фактісі белгіленуіне 

қатысты, жеке өндірістің фильтрлі темекі өнімдерінің саны  көрсетіледі; 
8)    400.03.008 жолында А жəне В бағандарында көрсетілген шама-

лардың көбейтіндісі ретінде айқындалатын, акциздік алым маркаларының 

бүліну немесе жоғалу фактісі белгіленуіне қатысты, жеке өндірістің фильтрлі 
темекі өнімдері бойынша салықтық база мөлшері көрсетіледі; 

9)    400.03.009 жолында фильтрлі темекі өнімдері бойынша есепті 
салық кезеңінің ішінде жасалған салық салынатын операциялар бойынша 

салық базасының жалпы мөлшері көрсетіледі. Осы жолдың  шамасы 

400.03.001-400.03.008 жолдарында көрсетілген шамаларды косумен 

айқындалады; 
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10)  400.03.010  жолында  акциздің  белгіленген  ставкасы  көрсетіледі; 
11)  400.03.011 жолында есептелген акциз сомасы көрсетіледі; 
12)  400.03.011А, 400.03.011В жəне 400 ОЗ.О11ІС жолдарында есепті 

салық кезеңінің 13 мен 23 күніне жəне есептіден кейінгі келесі есепті салық 

кезеңі айының 3 күніне сəйкес бюджетке төленуге жататын есептелген акциз 

сомалары көрсетіледі. 
25.  «Фильтрсіз темекі өнімдеріне жəне басқа да құрамында темекі бар 

өнімдерге салық салынатын операциялар» бөлімі фильтрсіз темекі өнімдері 
жəне құрамында темекі бар өзге де өнімдер (бұдан əрі - темекі өнімдері) 
бойынша, сондай-ақ тəркіленген жəне мемлекетке мұралау құқығы бойынша 

өткен иесіз жəне мемлекет меншігіне тегін берілген темекі онімдерін  өткізу 



бойынша салық салынатын операциялар туралы ақпаратты көрсетуге 

арналған. 

400.03.012-400.03.022   жолдарын   толтыру   400.03.001-400.03.011 

жолдарына толтыру жүргізілетін тəртіпте жүргізіледі. 
26.  400.03.011 жəне 400.03.022 жолдарының шамасы сəйкесінше 

Декларацияның 400.00.003 жəне 400.00.004 жолдарына көшіріледі. 
6. Газ конденсатын қоса алғанда, шикі мұнай бойынша салық са-

лынатын операциялар - 400.04-нысанын жасау. 
27.  400.04 нысан газ конденсатын қоса алғанда, шикі мұнай (бұдан əрі 

— мұнай) бойынша, сондай-ақ  тəркіленген  жəне мемлекетке мұралау 

кұқығы бойынша өткен иесіз жəне мемлекет меншігіне тегін берілген 

мұнайды өткізу бойынша есепті салық кезеңі ішінде жасалған салық са-

лынатын операциялар туралы ақпаратты көрсетуге арналған. 

28.  «Қосымшаның  ағымдағы бетінің нөмірі, сондай-ақ «Салық тө-

леуші туралы жалпы ақпарат» бөлімінің 3 жəне 4 жолдарын жер қойнауын 

пайдаланушы - салық төлеушілер толтырады. 

•     3-жолда қосымша жасалатын қызмет белгісі көрсетіледі: 
•     ЗА - жер қойнауын пайдалануға келісімшарт шегінен шығатын 

кызмет бойынша. 

•     Егер салық төлеуші — жер қойнауын пайдаланушы келісімшарт 

бойынша да, келісімшарт шегінен тыс та қызметті жүзеге асырса осы қызмет 

түрлері бойышпа қосымша жеке жасалады. 

•     Егер аталған салық төлеушілер бір уақытта бірнеше келісімшарт 

бойышда қызметті жүзеге асыратын болса, əрбір келісімшарт бойынша 

қосымшалар жеке жасалады; 

•     ЗВ — жер қойнауын пайдалануға келісімшарт шегінде жүзеге 

асырылатын қызмет бойынша. 
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•    4-жолда егер қосымша келісімшарт шегінде жүзеге асырылатын 

кызмет бойынша жасалатын болса, келісімшарттың  нөмірі  мен  күні 
көрсетіледі. 

29. «Газ конденсатын қоса алғанда, мұнай бойынша салық салынатын 

операциялар» бөлімі мынадай ақпараттарды көрсетуге арналған: 

1)    400.04.001 жолында газ конденсатын коса алғанда, экспортқа 

өткізілген мұнайдан басқа, жеке өндірістің сатылған мұнайының көлемі 
көрсетіледі; 

2)    400.04.002 жолында газ конденсатын қоса алғанда, Ресей Фе-

дерациясына   экспорт   бойынша   өткізілген   жеке   өндірістің мұнайының 

көлемі көрсетіледі; 
3)    400.04.003 жолында газ конденсатын қоса алғанда, алыс-беріс 

негізінде  ұқсатуға жіберілген жеке өндірістің  мұнайының  көлемі 
көрсетіледі; 

4)    400.04.004 жолында  салық  төлеушінің  өндірістік қажеттілік-

теріне пайдаланылған жеке өндірістің  мұңайының  көлемі  көрсетіледі; 



5)    400.04.005 жолында жарғылық капиталға жарна ретінде берілген 

жеке өндірістің  мұңайының  көлемі  көрсетіледі; 
6)    400.04.006 жолында заттай  төлем кезінде пайдаланылған жеке 

өндірістің мұнайының  көлемі  көрсетіледі; 
7)    400.04.007 жолында өзінің құрылымдық  бөлімшелеріне тиеп-

жөнелтілген  жеке өндірістің  мұнайының көлемі көрсетіледі; 
8)    400.04.008 жолында тəркіленген жəне мемлекетке мұрагерлік 

құқығы бойынша өткен иесіз жəне мемлекет меншігіне тегін берілген 

өткізілген мұнайдың көлемі көрсетіледі; 
9)    400.04.009 жолында бүліну немесе жоғалу фактісі белгіленуіне 

қатысты, жеке өндірістің  мұнайының  көлемі көрсетіледі; 
 10)  400.04.010 жолында мұнай бойынша есепті салық кезеңінің ішінде 

жасалған салық салынатын операциялар бойынша салық базасының жалпы 

мөлшері анықталады. Осы жолдың шамасы 400.04.001-400.04.009 

жолдарында көрсетілген соманы қосумен  айқындалады; 

11)  400.04.011 жолында акциздің белгіленген ставкасы көрсетіледі; 
12)  400.04.012 жолында есептелген акциз сомасы көрсетіледі; 
13)  400.04.012А, 400.04.012В жəне 400.04.012С жолдарына есепті 

салық кезеңінің 13 пен 23 күніне жəне есептіден кейінгі келесі есепті салық 

кезеңі айының 3 күніне сəйкес бюджетке төленуге жататын есептелген акциз 

сомалары көрсетіледі. 
400.04.012 жолының шамасы Декларацияның 400.00.005 жолына 

көшірідеді. 
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7. Бензин (авиациялықтан басқа) жəне дизель отыны бойынша 

салық салынатын операциялар — 400.05-нысанын жасау. 
30.  400.05 нысан бензин (авиациялықтан басқа) жəне дизель отыны 

(мұнай өнімдері) бойынша. сондай-ақ тəркіленген жəне мемлекетке мұралау 

құқығы бойынша өткен иесіз жəне мемлекет меншігіне тегін берілген мұнай 

өнімдерін өткізу бойынша есепті салық кезеңі ішінде жасалған салық 

салынатын операциялар туралы ақпаратты көрсетуге арналған. 

31. «Бензин (авиациялықтан  басқа)» бөлімінде: 
1)    А бағанында тиісті жолда көрсетілген салық салынатын опера-

циялар бойынша салық базасының мөлшері көрсетіледі. Салық базасы 

тоннамен көрсетіледі; 
2)    В бағанында белгіленген акциз ставкасы көрсетіледі; 
3)    С бағанында салық салынатын операциялар бойынша акциздің 

сомасы көрсетіледі. 
32. «Бензин (авиациялықтан басқа)» бөлімінде: 
1)  400.05.001  жолы көтерме сауда саласында өткізілген бензин 

(авиациялықтан басқа) (бұдан əрі - бензин) бойынша акцизді есептеу туралы 

мəліметтер көрсетуге арналған. 

400.05.001 жолының  шамасы 400.05.001(І), 400.05.001(ІІ), 
400.05.001(Ш),  400.05.001(ІУ) жолдарын жиынтықтау жолымен 

айқындалады: 



•     400.05.001(1) жолында өз өндірісінің бензинін көтерме саудада 

өткізу бойынша акциз есептеу туралы мəлімет  көрсетіледі; 
•     400.05.001(11) жолында Қазақстан Республикасында сатып алын-

ған немесе импорт бойынша бензинді көтерме саудада өткізу бойынша акциз 

есептеу туралы мəлімет көрсетіледі; 
•     400.05.001(111) жолында алдағы өткізулерге өзінің құрылымдық 

бөлімшелеріне өз  өндірісінің  мұнайын тиеп-жөнелту бойынша акциз 

есептеу туралы мəлімет көрсетіледі; 
•     400.05.001 (IV) жолында тəркіленген жəне  мемлекетке мұрагерлік 

құқығы бойынша өткен иесіз жəне мемлекет меншігіне тегін берілген 

бензинді көтерме  саудада өткізу бойынша акциз есептеу туралы мəлімет 

көрсетіледі. 
2)    400.05.002 жолы бөлшек сауда саласында өткізілген бензин 

бойынша акцизді есептеу туралы мəліметтер көрсетуге  арналған. 

400.05.002 жолының  шамасы 400.05.002(І), 400.05.002(П), 

400.05.002(Ш), 400.05.002(ІУ), 400.05.002(У), 400.05.002(УІ), 400.05.002(УП) 

жолдарын жиынтықтау жолымен айқындалады: 
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•     400.05.002(1) жолында жеке өндірістің бензинін  бөлшек саудада 

өткізу бойынша акциз есептеу туралы мəлімет  көрсетіледі; 
•     400.05.002(11) жолывда бұрын Қазақстан Республикасында сатып 

алынған немесе немесе импортталған бензинді бөлшек саудада өткізу 

бойынша акциз есептеу туралы мəлімет көрсетіледі; 
•     400.04.002(111)  жолында жарғылық капиталға жарна ретінде 

берілген жеке өндірістің бензині бойынша мəлімет көрсетіледі; 
•     400.05.002(ГУ) жолында тəркіленген жəне мемлекетке мұрагерлік 

құқығы бойынша өткен иесіз жəне мемлекет меншігіне тегін берілген 

бензинді бөлшек саудада өткізу бойынша акциз есептеу туралы  мəлімет 

көрсетіледі; 
•     400.05.002(У) жолында бүліну немесе жоғалу фактісі белгіленуіне 

қатысты, бензин бойынша акциз есептеу туралы мəлімет көрсетіледі; 
•     400.05.002(УІ)   жолында   меншік   өндірістік   қажеттіліктеріне 

пайдаланылған жеке өндірістің бензині бойынша акциз есептеу туралы 

мəлімет көрсетіледі; 
•     400.05.002(УІІ) жолында өндірістік қажеттіліктерге  пайдала-

нылған алдағы өткізулер  үшін ерте сатып алынған бензин бойынша акциз 

есептеу туралы мəлімет көрсетіледі. 
3) 400.05.003 жолында 400.05.001 жəне 400.05.002 жолдарында 

көрсетілген салық салынатын операциялар бойынша салық базасының жалпы 

мөлшері, сондай-ақ осы операция бойынша есептелген акциздің жиынтық 

сомасы айқындалады. 

400.05.003 жолының шамасы 400.05.001 жəне 400.05.002 жолдарында 

көрсетілген шамаларды жиынтықтау жолымен айқындалады. 

33. «Дизель отыны» бөлімінде: 



1)   400.05.004 жолы көтерме сауда саласында сатылған дизель отыны 

бойынша акциз есептелгені туралы мəліметтер  көрсетуге  арналған; 

400.05.004   жолының шамасы  400.05.004(1),  400.05.004(11),  400.05. 

004(111), 400.05.004(ГУ) жолдарын жиынтықтау жолымен айқындалады: 

•     400.05.004(1) жолында өз өндірісінің дизель отынын көтерме 

саудада   сату   бойынша  акцизді   есептеу   туралы   мəліметтер 

көрсетіледі; 
•     400.05.004(11) жолында бұрын Қазақстан Республикасында сатып 

алынған немесе импортталған дизель отынын көтерме саудада сату бойынша 

акциз есептеу туралы мəлімет көрсетіледі; 
•     400.05.004(111) жолында  алдағы өткізулерге  өзінің құрылымдық 
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бөлімшелеріне   өз   өндірісінің   дизель   отынын   тиеп-жөнелту бойынша 

акциз есептеу туралы мəлімет көрсетіледі; 
•     400.05.004(ІУ) жолында тəркіленген жəне мемлекетке мұрагерлік 

кұқығы бойынша өткен иесіз жəне мемлекет меншігіне тегін берілген дизель 

отынын көтерме саудада өткізу бойынша акциз  есептеу туралы  мəлімет 

көрсетіледі. 
2) 400.05.005 жолы бөлшек сауда саласында өткізілген дизель отыны 

бойынша акцизді есептеу туралы мəліметтер көрсетуге арналған. 

400.05.005 жолының  шамасы 400.05.005(І), 400.05.005(ІІ), 
400.05.005(Ш), 400.05.005(ІҮ), 400.05.005(Ү), 400.05.005(УІ), 400.05.005(УП) 

жолдарын жиынтықтау жолымен айкындалады: 

•     400.05.005(1) жолында жеке өндірістің дизель отынын бөлшек 

саудада еткізу бойынша акциз есептеу туралы мəлімет көрсетіледі; 
•     400.05.005(11) жолында бұрын Қазақстан Республикасында сатып 

алынған немесе немесе импортталған дизель отынын бөлшек саудада өткізу 

бойынша акциз есептеу туралы мəлімет көрсетіледі; 
•     400.04.005(111) жолында  жарғылық  капиталға  жарна ретінде 

берілген жеке өндірістің дизель отыны бойынша  мəлімет көрсетіледі. 
•     400.05.005(ІУ) жолында тəркіленген жəне мемлекетке мұрагерлік 

кұқығы бойынша өткен иесіз жəне мемлекет меншігіне тегін берілген дизель 

отынын бөлшек саудада өткізу бойынша акциз есептеу туралы  мəлімет 

көрсетіледі; 
•     400.05.005(Ү) жолында бүліну немесе жоғалу фактісі белгіленуіне 

қатысты, дизель отыны бойынша акциз есептеу туралы мəлімет көрсетіледі; 
•     400.05.005(ҮІ)   жолында   меншік   өндірістік   қажеттіліктеріне 

пайдаланылған  жеке  өндірістің дизель отыны бойынша акциз есептеу 

туралы  мəлімет көрсетіледі; 
•     400.05.005(ҮП) жолында өндірістік қажеттіліктерге  пайдала-

нылған, Қазақстан Республикасы аумағында алдағы өткізулер үшін ерте 

сатып алынған дизель отыны бойынша акциз есептеу туралы мəлімет 

көрсетіледі. 
3) 400.05.005 жолында 400.05.004 жəне 400.05.005 жолдарында 

көрсетілген салық салынатьш операциялар бойынша салық базасынын жалпы 



мөлшері, сондай-ак осы операция бойынша есептелген акциздін жиынтық 

сомасы айқындалады. 
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34. «Белгіленген  төлемдер мерзімдеріне сəйкес акцизді есептеу» 

бөлімінде: 

1)    А бағанында бюджеттік жіктеме бойынша код көрсетіледі; 
2)    В бағанында есепті салық кезеңінде айдың 13-күні бюджеттік 

жіктеме кодына сəйкес төленуге жататын есептелген акциз сомасы 

көрсетіледі; 
С бағанында есепті салық кезеңінде айдың 23-күні бюджеттік жіктеме 

кодына сəйкес төленуге жататын есептелген акциз сомасы көрсетіледі; 
D бағанында келесі есепті салық кезеңінде айдың 3-күні бюджеттік 

жіктеме кодына сəйкес төленуге жататын есептелген акциз сомасы 

көрсетіледі; 
35.400.05.003С  жəне 400.00.006 жолдарының  шамасы Декларацияның 

400.00.006 жəне 400.00.007 жолдарына көшіріледі. 
8. Бекіре жəне арқан балықтың  уылдырығы  бойынша салық са-

лынатын операциялар — 400.06 нысанын жасау. 
36.400.06 нысан бекіре жəне арқан балықтың уылдырығы (бұдан əрі — 

уылдырық) бойынша салық салынатын операциялар туралы ақпаратты 

көрсетуге арналған. Сондай-ақ, осы нысанда тəркіленген жəне мемлекетке 

мұралау құқығы бойынша өткен иесіз жəне мемлекет мешпігіне тегін 

берілген уылдырықты өткізу жөніндегі мəлімет көрсетіледі. 
Осы нысанда салық базасы құндық  көрсеткіші теңгемен көрсетіледі 

жəне акциз бен косылған құн  салығы қосылмайтын уылдырықтың кұны 

негізінде анықталады. 

37. «Бекіре жəне арқан балықтың уылдырығы бойынша салық салы-

натын операциялар» бөлімінде мынадай ақпарат көрсетіледі: 
1)    400.06.001 жолында  өткізілген жеке өндірістің  уылдырығының 

кұны көрсетіледі; 
2)    400.06.002 жолында бүліну немесе жоғалу фактісі белгіленуіне 

қатысты, жеке өндірістің уылдырығының құны көрсетіледі; 
3)    400.06.003 жолында тəркіленген жəне мемлекетке мұрагерлік 

құқығы бойынша өткен иесіз жəне мемлекет меншігіне тегін берілген 

уылдырықтың  құны  көрсетіледі; 
4)    400.06.004 жолында осы тармақтың 1) -3) тармақшаларында 

көрсетілмеген салық салынатын операциялар бойышпа жеке өндірістің 

уылдырығының  құны  көрсетіледі; 
5)    400.06.005 жолында салық  базасының  жалпы  мөлшері  айқын- 

далады.  

Осы жолдың  шамасы 400.06.001-400.06.004 жолдарында көрсетілген 

шамаларды жинақтау жолымен айқындалады; 
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6)  400.06.006 жолында белгіленген салық ставкасы көрсетіледі; 
7)  400.06.007 жолында есептелген акциз сомасы көрсетіледі; 



8)  400.06.007А. 400.06.007В жэне 400.06.007С жолдарында есепті 
салық кезеңінің 13 мен 23 күніне жəне есептіден кейінгі келесі есепті салық 

кезеңі айының 3 күніне сəйкес бюджетке төленуге жататын есептелген акциз 

сомалары көрсетіледі. 
400.06.007 жолының  шамасы Декларацияның  400.00.008 жолына 

көшіріледі. 
9.  Оқатар немесе газ қаруы бойынша салық салынатын операци-

ялар (мемлекеттік билік органдарының  қажеттіліктері  үшін сатып 

алынғаннан басқа) — 400.07-нысанын жасау. 
38.  400.07 нысан оқатар немесе газ қаруы бойынша салық салынатын 

операциялар (мемлекеттік билік органдарының  қажеттіліктері үшін сатып 

алынғаннан басқа) (бұдан  əрі - кару) бойынша салық салынатын операция-

лар туралы ақпаратты көрсетуге арналған. Сондай-ақ, осы нысанда 

тəркіленген  жəне мемлекетке мұралау кұкығы бойынша өткен иесіз жəне 

мемлекет  меншігіне тегін берілген қаруларды сату жөніндегі  мəлімет 

көрсетіледі. 
•     400.07 нысанының жолдарын толтыру 400.06 нысанының жолда-

рына толтыру жүргізілетін  тəртіпте жүргізіледі. 
•     400.07.007 жолының  шамасы Декларацияның 400.00.010 жолына 

көшіріледі. 
10.  Салықтан шегерім - 400.08 нысанын жасау. 
39.  «Салықтан шегерім» нысаны есепті салық кезеңінде акцизделетін 

өнімдер өндіруге нақты пайдаланылған шикізатқа төленген, Салық кодек-

сінің 270-бабына сəйкес шегерімге жатқызылған акциз сомасынын есебіне 

арналған. 

40. «Шегерім сомасы» бөлімінде: 4008.08.001 жолдары төрт бағаннан 

тұрады: 

1)    А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі; 
2)    В бағанында акцизделетін тауардың атауы көрсетіледі; 
3)    С бағанында есепті салық кезеңінде акцизделетін тауар өндіруге 

пайдаланьшған шикізаттың көлемі көрсетіледі; 
4)   D бағанында шегерімге жатқызылған акциз сомасы көрсетіледі. 
•     D  бағанының жиынтық жолында осы бағанның келесі жолынын 

шамасы жиынтықталады. 

•     D бағанының жиынтық шамасы 400.00.011 жолына көшіріледі. 
11.  Бас ұйым жəне оның құрылымдық  бөлімшелері бойынша ак-

цизді есептеу — 410.10 нысанын жасау. 
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41. 400.09 нысаны бас ұйым жəне оның кұрылымдық бөлімшелері 
бойынша акцизді есептеу туралы ақпаратты көрсетуге арналған. 

42. «Бас ұйым жəне оның кұрылымдық бөлімшелері бойынша акциз- 

ді есептеу» бөлімінде: 

1)   400.10.001 жолында есепті салық кезеңінде бас ұйыммен жасалған 

салық салынатын операциялар бойынша есептелген акциз сомасы 

көрсетіледі; 



        2)   400.09.002 жолында есепті салық кезеңінде кұрылымдық бөлім-             

шелермен жасалған салық салынатын операциялар бойынша  есептелген 

акциз сомасы көрсетіледі; 
400.09.002 жолының шамасы Декларацияның 400.00.013 жолына 

көшіріледі. 
43. 400.09.001 жəне 400.09.002 жолдары қосымша нысандар негізін- 

де толтырылады. 

44. 400.09.001 жолына қосымша нысанда: 

«Бас ұйым бойынша есептелген, акциз сомасы» бөлімінде: 
1)    А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі; 
2)    В бағанында бюджеттік жіктеме бойынша код көрсетіледі; 
3)    С бағанында есепті салық кезеңінде айдың 13-кұні бюджеттік 

жіктеме кодына сəйкес төленуге жататын есептелген акциз сомасы 

көрсетіледі; 
4)    D  бағанында есепті салык кезеңінде айдың 23-күні бюджеттік 

жіктеме кодына сəйкес төленуге жататын есептелген акциз сомасы 

көрсетіледі; 
5)    Е бағанында келесі есепті салық кезеңінде айдың 3-күні бюд-

жеттік жіктеме кодына сəйкес төленуге жататын есептелген акциз сомасы 

көрсетіледі. 
С, D  жəне Е бағандарының  шамасы жиынтықталады жəне қорытынды 

сома 400.09.001 жолына көшіріледі. 
45. 400.09.002 жолына қосымша нысанда: 

«Құрылымдык  бөлімшелер үшін есептелген, акциз сомасы  бөлімінде: 

1)    А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі; 
2)    В бағанында құрылымдық бөлімшенің СТН көрсетіледі; 
3)    С бағанында құрылымдык бөлімшенің  атауы көрсетіледі; 
4)    D  бағанында құрылымдық бөлімшенің тіркелу орыны бойынша 

салық органының коды көрсетіледі; 
5)    Е бағанында бюджеттік жіктеме бойынша код көрсетіледі; 
6)    Ғ бағанында бюджеттік жіктеме кодына сəйкес көрсетілген 

құрьшымдық бөлімше үшін төленуге жататын есептелген акциз сомасы 

көрсетіледі. 
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Ғ бағанының қорытынды шамалары 400.09.002 жолына көшіріледі.  
12. Акциз салуға жатпайтын акцизделетін тауарлар - 400.10-

нысанын жасау. 
46.  400.10 нысаны акциз салуға жатпайтын акцизделетін тауарлар 

бойынша акпаратты көрсетуге арналған. 

47. «Акциз салуға жатпайтын акцизделетін тауарлар» бөлімінде: 

1)    400.10.001 жолында экспортталатын акцизделетін тауарлардың 

(Ресей Федерациясына газ конденсатын қоса алғандағы, мұнай экспортынан 

басқа) құны туралы мəлімет көрсетіледі.  Осы жолдың   шамасы   акцизде-

летін   тауарлар   бөлігінде   экспорт бойынша мəлімет көрсетілетін 

400.10.001А-400.10.001R жолдарын жиынтықтау жолымен айқындалады. 



2)    400.10.002 жолында акциз салудан босатылған емдік ж2не фар-

мацевтік құралдарды дайындауға жіберілген этиль спиртінің құны к-

рсетіледі; 
3)    400.10.003 жолында мемлекеттік медициналық мекемелерге жі-

берілген этиль спиртінің құны көрсетіледі; 
4)    400.10.004  жолында  0,1   литрден  артық  емес   сыйымдықты 

тұтыну ыдысына құйылған жəне дəрілік құрал ретінде Қазақстан Республи-

касының заңнамасына сəйкес тіркелген медициналық максаттағы құрамында 

спирт бар өнімнің  құны  көрсетіледі; 
5)    400.10.005 жолында акциз салудан босатылған акцизделетін 

тауарлардың  жиынтық құны көрсетіледі. Осы жолдың шамасы 400.10.001-

400.10.004 жолдарында көрсетілген соманы қосу жолымен айқындалады. 

400.10.005 жолының шамасы Декларацияның 400.00.015 жолына көшіріледі. 
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                                                                                                 8.1.ҚОСЫМША 

 

Роялти  бойынша декларация жасау ЕРЕЖЕСІ (500.00-нысан) 

 

1. Жалпы ережелер. 

1.  Осы Ереже «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық-кодексі) 
сəйкес əзірленген жəне роялтиді есептеуге арналған  жəне жер қойнауын 

пайдалануға жасалған келісімшарт шегінде жүзеге асырылатын қызмет 

бойынша ғана толтырылатын Роялти бойынша декларация (бұдан əрі — 

Декларация) жасау тəртібін айкындайды. 

2. Декларацияны жасау кезінде: 

1)    қағаз тасығышта - қалам немесе қаламұшпен, қара немесе көк 

сиямен, баспа белгілермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып 

толтырылады; 

2)    электрондық тасығышта — Салық кодексінің 69-бабына сəйкес 

толтырылады. Декларацияны толтыру кезінде түзетуге, өшіруге жəне 

тазалауға  жол берілмейді. 
3.  Көрсеткіштер болмаған кезде Декларацияның тиісті тор кездері 

толтырылмайды. 

4.  Соманың теріс мəні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол тор 

көзінде « — » белгісімен көрсетіледі. 
5. Декларацияны беру кезінде: 

1)    қағаз тасығышта келу тəртібінде Декларация екі данада жасалады, 

бір данасы салық органының белгісімен салық органына  қайтарылады; 

2)    хабарламамен қағаз тасығышта почта бойынша салық төлеуші 
тапсырысты хатпен байланыстың почта немесе өзге ұйымының 

хабарламасын алады; 



3)    өзі келу тəртібімен электрондық түрде не электрондық почта 

бойынша салық төлеуші Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық органында немесе электронды почта бойынша алады. 

6.  Декларацияға салық төлеуші қол қояды жəне мөрмен  куə-

ландырады. 

2. Декларацияны жасау (500.00-нысан). 
1.  «Салық  төлеуші  туралы  жалпы  ақпарат»  бөлімінде  салық 

төлеуші тиісті деректерді көрсетеді: 
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•     салық  төлеушінің тіркеу нөмірі; 
•     декларация берілетін есепті салық кезеңі; 
•     салык кезеңі айдың реттік нөміріне немесе тоқсанның реттік 

нөміріне сəйкес келетін араб сандарымен көрсетіледі. Егер ай нөмірінде екі 
белгіден кемі бар болса, онда ол оң торкөзде көрсетіледі; 

4)   құрылтай құжаттарына сəйкес заңды тұлғаның толық атауы немесе 

жеке  тұлғаның аты-жөні; 
Экономикалық қызметтің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ) бойынша қызмет 

түрінің тиісті коды жəне олардың үлес салмағы. 

ЭҚЖЖ коды (бес белгі) олардың үлес салмағының кему тəртібімен 

қызметтің негізгі үш түрі бойынша көрсетіледі. Үлес салмағы он үлесіне 

дейін дөңгелектеумен пайыздарда көрсетіледі (қызметтің аталған түрлерінің 

үлес салмагының жалпы сомасы 100% болуы міндетті емес екенін ескеру 

қажет); 

5)  Декларацияның түрі. Декларацияның  түріне байланысты тиісті 
торкөз көрсетіледі: 

•     «Бастапқы» тор көз, егер Декларацияны салық төлеуші қызметті 
жүзеге асыру басталғаннан кейін бірінші рет берілген жағдайда белгіленеді. 

•     одан кейінгі Декларацияларды беру кезінде «Кезекті» белгісі 
қойылады. 

•     бұрын берілген Декларацияға өзгерістер мен толықтыруларды 

енгізу кезіне «Қосымша» торкөзінде белгі қойылады. 

•     камералдық бақылаудың  нəтижелері бойынша салық органы 

анықтаған жолсыздықтарды жойғанда «Хабарлама бойынша» тор көзі 
белгіленеді. 

•     салық органына берілетін соңғы Декларацияда салық төлеушіні 
тарату немесе қайта құру кезінде «Тарату» тор көзі белгіленеді. 

6) жасалынған келісімшарт шарттарына сəйкес валюта коды;  

8. "Төлеуге  роялти  есептелді" бөлімінде: 
•     А-бағанының жолдарында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі; 
•    В-бағанының жолдарына декларацияға №1 қосымшада көрсетілген 

келісімшарттың  Құзыретті органмен берілген тиісті тіркеу нөмірі көшіріледі; 
•     С-бағанының жолдарына 500.01-нысан бойынша қосымшаның 

500.01.001. жолының жиынтық сомасы бойынша айқындалатын роялти 

сомасы көшіріледі. 
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3. Жер қойнауын пайдалануға келісімшарт бойынша роялти 

есептеу — 500.01-нысанын жасау. 
9.   Берілген нысан жер қойнауын пайдалануға əрбір келісімшарт 

бойынша есепті салық кезеңіне роялти есептеу бойынша ақпаратты 

көрсетуге арналған. 

10.  «Салық  төлеуші туралы жалпы  ақпарат» бөлімінде  салық 
төлеуші келесі деректер көрсетеді: 

1)    салық толеушінің тіркеу нөмірі; 
2)    Декларация берілетін есепті салық кезеңі; 
Салық кезеңі айдың немесе тоқсанның тиісті реттік нөміріне сəйкес 

келетін араб сандарымен толтырылады. Егер ай нөмірінде екіден кем белгі 
болса, ол оң төркезде көрсетіледі; 

3)    келісімшарт атауы; 

4)    кен орны атауы; 

5)   Қазақстан Республикасының Құзыретті органымен келісімшарт- 

ты жасасу күні; 
6)    келісімшарттың  Құзыретті органмен берілген тіркеу нөмірі;  
11. «Тəлеуге  роялти  есептелді»  бөлімінде: 
1)    А-бағанында жолдың  рет  нөмірі  көрсетіледі; 
2)    В-бағанында осы Ережелердің 12-тармағына сəйкес пайдалы 

қазбаның  коды көрсетіледі; 
3)    С-бағанында өндірілген пайдалы қазбалардың немесе бірінші 

тауарлы  өнімнің  көлемінің өлшем бірлігі (тоннада, куб. м., унцияда, грамда 

жəне т.б.) көрсетіледі; 
4)    D -бағанында  есепті  салық кезеңі үшін  өндірілген  пайдалы 

қазбалардың  немесе  өндірілген  пайдалы қазбалардан алынған  бірінші 
тауарлық  өнімнің көлемі  көрсетіледі, 

5)    Е-бағанында Салық кодексінің 299-бабының 1-тармағына сəйкес 

есептелген  жанама салықтар  есебінсіз бірінші пайдалы қазбаның  немесе   

пайдалы   қазбаларды   сатудың  немесе   есепті   салық  кезеңінде сату 

болмаған жағдайда Салық кодексінің 303 бабына сəйкес орташа олшенген 

бағасы көрсетіледі. Алтын, күміс жəне  платина бойынша Кодекстің 299-

бабының 2-тармағына сəйкес есептелетін орташа баға көрсетіледі; 
6)    Ғ-бағанында алтын, күміс жəне платинаны қоспағанда, пайдалы 

қазбаларды сату (тиеп-түсіру) пунктіне дейін тасымалдау шығындары 

көрсетіледі, 
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7)    G-бағанында Е жəне Ғ бағандарында, жэне D  бағаны бойынша 

көрсетілген сома айырмасы ретінде роялти есептеу үшін өндірілген пайдалы 

қазбалардың  құны көрсетіледі; 
8)    Н-бағанында жер койнауын пайдалануға келісімшартпен белгі-

ленген роялтидің ставкасы көрсетіледі; 
9)    I бағанында G жэне Н бағандарында  к-рсетілген сомалардың 

туындасы ретінде айқындалатын есепті салық кезеңі  үшін роялти сомасы 

көрсетіледі; 



I бағанының 500.01.001 жолының   жиынтық  шамасы 500.00-ныса-

нының С бағанының  жолдарына  көшіріледі. 
12. Пайдалы қазбалардың  кодтары қоса берілген пайдалы қазбалар 

тізбесіне сəйкес көрсетіледі: 

 
0001 Сутегі 0066 Сынап 

0002 Гелий 0067 Таллий 

0003 Литий 0068 Қорғасын 

0004 Берилий 0069 ВИСМУТ 

0005 Бор 0070 Полоний 

0006 Көміртегі 0071 Астат 

0007 Азот 0072 Радон 

0008 Оттегі 0073 Франций 

0009 Фтор 0074 Радий 

0010 Неон 0075 Актиний 

0011 Натрий 0076 Резерфодий 

0012 Магний 0077 Дубний 

0013 Алюминий 0078 Сиборгий 

0014 Кремний 0079 Борий 

0015 Фосфор 0080 Хассий 

0016 Күкірт 0081 Майтнерий 

0017 Хлор 0082 Металлургия ұшін кенге жатпайтын 

шикізат 

0018 Аргон 0083 Қалыптық  құмдар 

0019 Калий 0084 Алаптық  шпат 

0020 Кальций 0085 Пегматит 

0021 Скандий 0086 Басқа  да  алюминий тотығы  

жыныстары 

0022 Титан 0087 Əктас 

0023 Ванадий 0088 Доломит                                 

0024 Хром 0089 Əктасты-доломит жыныстары        

0025 Марганец 0090 Тамак өнеркəсібі үшін  əктас                   

0026 Темір 0091 Баска да кенге жатпайтын шикізат             

0027 Кобальт 0092 Отқа  төзімді  саздар             

0028 Никель 0093 Каолин 

0029 Мыс 0094 Вермикулит 

0030 Мырыш 0095 Ас тұзы 

0031 Галлий 0096 Жергілікті құрылыс материалдары 

0032 Германий 0097 Вулкандық кеуек жынытары 

0033 Күшəн 0098 Вулкандық сукұрамдас əйнек 

0034 Селен 0099 Əйнек тəріздес жыныстар 

0035 Бром 0100 Перлит 



0036 Криптон 0101 Обсидиан 

0037 Рубидий 0102 Малта тас 

0038 Стронций 0103 Қиыршық тас 

0039 Иттрий  0104 Гипс 

0040 Цирконий 0105 Қиыршык тас-кұм аралас 

0041 Ниобий 0106 Гипсті тас 

0042 Молибден 0107 Ангидрит 

0043 Технеций 0108  Гажа 

0044 Рутений 0109 Саз 

0045 

 

Родий 

 

0110 Саз жыныстар (балқуы  ауыр жəне 

оңай балқитын саздар, суглинкалар, 

аргиллиттер, алевролиттер, сазды 

тақтатастар) 

0046 Палладий 0111 Əкбор  

0047 Күміс 0112 Мергель 

0048 Кадмий 0113 Мергельді-əкбор жыныстары 

0049 Индий  

 

0114 Кремний жыныетары (трепел, 

опоктар, диатомит) 

0050 Қалайы 0115 Кварцты-алап шпат жыныстары 

0051 Сүрме 0116 Гранит 

0052 Теллур 0117 Диабаз 

0053 Йод 0118 Мəрмар 

0054 Ксенон 0119 Базальт 

0055 Цезий 0120 Басқа тұнбалы, атылған, метамор-

фикалық жыныстары 

0056 Барий 0121 Тоқпақ тас 

0057 Лантан 0122 Құм (кварцлық, құрылыс, алап 

шпаттық) 

0058 Гафний 0123 Құмдық 

0059 Тантал 0124 Табиғи  пигменттер 

0060 Вольфрам 0125 ¥лу тас 

0061 Рений 0126 Жер асты сулары 

0062 Осмий 0127 Мұнай 

0063 Иридий 0128 Газ 

0064 Платина 0129 Мұнайгаз  конденсаты 

0065 Алтын 0130 Басқалар 
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                                                                                               8.2. ҚОСЫМША 

 

          Қол  қойылатын бонус бойынша декларацияны жасау  
ЕРЕЖЕЛЕРІ (510-нысан) 



 

 

1. Жалпы ережелер. 

1.  Осы Ережелер «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық  кодексі) 
сəйкес əзірленген жəне қол қойлатын бонусты есептеуге арналған Қол 

қойылатын бонус бойынша декларацияны (бұдан əрі - Декларация") жасау 

тəртібін айқындайды. 

2. Декларацияны жасау кезінде: 

1)    кағаз тасығышта — қалам немесе қаламұшпен, кара немесе көк 

сиямен, баспа белгілермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып 

толтырылады; 

2)    электрондык тасығышта - Салық кодексінің 69-бабына сəйкес 

толтырылады. 

Декларацияны толтыру кезінде түзетуге, өшіруге  жəне тазалауға жол 

берілмейді. 
3. Көрсеткіштер болмаған кезде Декларацияның  тиісті ұяшығы тол-

тырылмайды. 

4. Декларацияны беру кезінде: 

1)    қағаз тасығышта келу тəртібінде Декларация екі данада жасалады, 

бір данасы салық органының белгісімен салық органына  қайтарылады; 

2)    почта бойынша салық төлеуші тапсырысты хатпен байланыстың 

почта немесе өзге ұйымының хабарламасын алады; 

3)    өзі келу тəртібімен электрондык түрде не электрондық почта 

бойынша салық төлеуші Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық органында немесе электронды почта бойынша алады. 

5.  Декларацияға салық төлеуші қол қояды жəне мөрмен куəлан-

дырады. 

2. Декларацияны жасау (510.00-нысан). 

6. «Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат» бөлімінде салық төлеуші 
мынадай деректерді көрсетеді: 

1)    салық төлеушінің тіркеу нөмірі; 
2)    Декларация тапсырылатын есепті салық кезеңі. 
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Салық кезеңі айдың  рет нөміріне сəйкес келетін араб сандарымен 

көрсетіледі. Егер айдың нөмірі екі белгіден кем болса, онда ол оң жақ 

ұяшықта көрсетіледі; 
3)    құрылтай  құжаттарына сəйкес заңды тұлғаның толық атауы не-

месе жеке тұлғаның аты-жөні; 
4)    ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші 

бойынша негізгі қызмет түрінің коды көрсетіледі; 
5)    Декларацияның  түрі. Декларацияның түріне байланысты тиісті 

ұяшық көрсетіледі: 
•     «Бастапқы» ұяшығы, егер Декларацияны салық төлеуші қызметін 

жүзеге асыруды бастағаннан кейін бірінші рет берген жағдайда  белгіленеді. 



•     одан кейінгі Декларацияларды беру кезінде «Кезекті» белгісі 
қойылады. 

•     бұрын берілген Декларацияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

кезінде «Қосымша» ұяшығына белгі қойылады. 

•     камералдық бақылаудың нəтижелері бойынша салық органы 

анықтаған жолсыздықтарды жойғанда «Хабарлама бойынша» ұяшығы 

белгіленеді. 
•     салық төлеушіні тарату немесе қайта құру кезінде салық органына 

берілетін соңғы Декларацияда «Тарату» ұяшығы белгіленеді; 
6)  жасалынған келісімшарт шарттарына сəйкес валюта коды; 

7)  кен орындарын көрсете отырып, келісімшарттың толық атауы; 

8)   осы Ережелердің 9-тармағына сəйкес пайдалы қазбаның коды; 

9)  Қазақстан Республикасының  Құзыретті органымен келісімшартты 

жасау күні; 
10) Құзыретті орган тағайындаған келісімшарттың тіркеу нөмірі. 
7.  "Төлеуге қол  қойылатын бонус" бөлімінде: 
• 510.00.001 жолында Құзіретті органмен жасалған келісімшартқа 

сəйкес бюджетке төленуге жататын  қол қойылатын бонус сомасы 

көрсетіледі. 
8.  Декларацияға салық төлеуші қол қояды жəне мөрмен куəлан- 

дырады. 

9.  Пайдалы қазбалар кодтары коса берілген пайдалы қазбалар тіз- 

бесіне сəйкес көрсетіледі: 
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0001 Сутеп 0066 Сынап 

0002 Гелий 0067 Таллий 

0003 Литий 0068 Қорғасын 

0004 Берилий 0069 Висмут 

0005 Бор 0070 Поточий                                    

0006 Көміртегі 0071 Астат                                       

0007 Азот 0072 Радон                                       

0008 Оттегі 0073 Франций                                       

0009 Фтор 0074 Радий 

0010 Неон 0075 Актиний 

0011 Натрий 0076 Резерфодий 

0012 Магний 0077 Дубний                                     

0013 Алюминий 0078 Сиборгий 

0014 Кремний 0079 Борий 

0015 Фосфор 0080 Хассий                                      



0016 Күкірт 0081 Майтнерий                

0017 Хлор 0082 Металлургия ұшін 

кенге жатрайтын 

шикізат         

0018 Аргон 0083 Қалыптық  құмдар 

0019 Калий 0084 Алаптық  шпат                                

0020 Кальций 0085 Пегматит                                    

0021 Скандий 0086 Басқа да алюминий 

тотығы жыныстары 

0022 Титан 0087 Əктас                                         

0023 Ванадий 0088 Доломит 

0024 Хром 0089 Əктасты-доломит 

жыныстары 

0025 Марганец 0090 Тамақ  өнеркəсібі 
үшін  əқтас                      

0026 Темір 0091 Басқа да кенге 

жатпайтын шикізат 

0027 Кобальт 0092 Отқа төзімді саздар 

0028 Никель 0093 Каолин 

0029 Мыс 0094 Вермикулит 

0030 Мырыш 0095 Ас тұзы 

0031 Галлий 0096 Жергілікті құрылыс 

материалдары 

0032 Германий 0097 Вулкандық кеуек 

жыныстары 

0033 Күшəн 0098 Вулкандық 

суқұрамдас əйнек 
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0034 Селен 0099 Əйнек тəріздес жыныстар 

0035  Бром 0100 Перлит 

0036 Криптон 0101 Обсидиан 

0037 Рубидий 0102 Малта тас 

0038 Стронций 0103 Қиыршық  тас 

0039 Итгрий 0104 Гипс 

0040 Цирконий 0105 Қиыршық тас-құм аралас 

0041 Ниобий 0106 Гипспі тас 

0042 Молибден 0107 Ангидрит 

0043 Технеций 0108 Гажа 

0044 Рутений 0109 Саз 

0045 Родий 0110 Саз жыныстар (балқуы  ауыр  жəне  оңай балқитын  

саздар, суглинкалар, аргиллиттер, алевролитгер, 

сазды  тақтатастар) 

0046 Палладий 0111 Əкбор 



0047 Кұміс 0112 Мергель 

0048  Кадмий 0113 Мергельді-əкбор жыныстары 

0049 Индий 0114 Кремний жыныстары (трепел, опоктар, диатомит) 

0050 Қалайы 0115 Кварцты-алап  шпат жыныстары 

0051 Сурме 0116 Гранит 

0052 Теллур 0117 Диабаз 

0053 Йод 0118 Мəрмар 

0054 Ксенон 0119 Базальт 

0055 Цезий 0120 Басқа тұнбалы, атылған, метаморфикалық 

жыныстары 

0056 Барий 0121 Тоқпак тас 

0057 Лантан 0122 Құм (кварцтық, құрылыс, алап шпаттық) 

0058 Гафний 0123 Құмдык 

0059 Тантал 0124 Табиғи пигменттер 

0060 Вольфрам 0125 ¥лу тас 

0061 Речий 0126 Жер асты сулары 

0062 Осмий 0127 Мұнай 

0063 Иридий 0128 Газ 

0064 Платина 0129 Мұнай  газ конденсаты 

0065 Алтын 0130 Басқалар 
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                                                                                                       8.3. ҚОСЫМША 

 

Коммерциялық  табу бонусы бойынша декларацияны  

жасау ЕРЕЖЕСІ (520-нысан) 

 

1. Жалпы ережелер. 

 

1.   Осы ереже «Салық жəне  бюджетке төленетін  басқа  да  міндетті 
төлемдер  туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы 

Кодексіне (Салық кодексі) сəйкес əзірленген  жəне  Жер  қойнауын 

пайдаланушылардың  коммерциялық  табу бонусы бойынша декларация 

(бұдан əрі — Декларация) жасау тəртібін айқындайды 

2. Декларацияны жасау кезінде: 

1)    қағаз тасығышта — қалам немесе қаламұшпен, қара немесе көк 

сиямен, баспа белгілермен немесе баспа кұрылғысьш пайдалана отырып 

толтырылады; 

2)    электрондық тасығышта — Кодекстің  69-бабына сəйкес толты-

рылады. 

Декларацияны толтыру кезінде түзетуге, өшіруге жəне тазалауға жол 

берілмейді. 
3.  Көрсеткіштер болмаған кезде Декларацияның тиісті тор көздері 

толтырылмайды. 



4. Декларацияны беру кезінде: 

1)    кағаз тасығышта келу тəртібінде Декларация екі данада жасалады, 

бір данасы салық органының белгісімен салық органына қайтарылады; 

2)    қағаз тасығышта почта бойынша салық төлеуші тапсырысты 

хатпен байланыстың почта немесе өзге ұйымының хабарламасын алады; 

3)    өзі келу тəртібімен электрондық түрде не электрондык почта 

бойынша салық төлеуші Декларацияны жеткізу туралы хабарламаны салық 

органында немесе электронды почта бойынша алады. 

5.  Декларацияға салық төлеуші қол қояды жəне мөрмен  куəлан-

дырады. 

2. Декларацияны жасау (520.00 нысан). 

6. «Салық төлеуіші туралы жалпы ақпарат» бөлімінде мынадай дере-

ктерді көрсетеді: 
1)    салық төлеушінің тіркеу нөмірі; 
2)    Декларация тапсырылатын есепті салық кезеңі. 
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Салық кезеңі айдың рет нөмірі немесе тоқсанның рет нөміріне сəйкес 

келегін араб сандарымен көрсетіледі. Егер ай нөмірінде екі белгіден кем 

болса, онда ол оң тор көзде көрсетіледі; 
3)    кұрылтай кұжаттарына сəйкес занды тұлғаның толық атауы не-

месе жеке кəсіпкердің аты-жөні; 
4)    ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктеуіші бойын-

ша (ЭҚЖЖ) қызмет тұрлерінің коды мен олардың үлес салмағы көрсетіледі. 
ЭҚЖЖ коды (бес белгі) олардың үлес салмағының кему тəртібімен ; 

кызметтің негізгі ұш түрлері бойынша көрсетіледі. Үлес салмағы он 

үлеске дейін дөңгелектеумен пайызда көрсетіледі (қызметтің аталған , 

түрлерінің үлес салмағының жалпы сомасы 100% тең болуы міндетті 
емес екенін ескеру қажет). 

5)   Декларацияның түрі. Декларацияның түріне байланысты тиісті 
тор кез көрсетіледі. 

•     «Бастапкы» тор көз, егер Декларацияны салық төлеуші қызметті 
жүзеге асыру басталғаннан кейін бірінші рет берілген жағдайда белгіленеді. 

•     одан кейінгі Декларацияларды беру кезінде «Кезекті» белгісі 
қойылады. 

•     бұрын берілген Декларацияға өзгерістер мен толықтыруларды 

енгізу кезіне «Қосымша» торкөзінде белгі қойылады. 

•     камералдық бақылаудың нəтижелері бойынша салық органы 

анықтаған жолсыздықтарды жойғанда «Хабарлама бойышпа» тор көзі 
белгіленеді. 

•     салық органына берілетін соңғы Декларацияда салық төлеушіні 
тарату немесе қайта қүру кезінде «Тарату» тор көзі белгіленеді. 

6) жасалынған келісімшарттарына сəйкес валюта коды. 

7. "Төлеуге коммерциялық табу бонусы есептелді" бөлімінде: 

1)    А бағанының жолдарында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі; 



2)    В-бағанының жолдарына декларацияға №1  қосымшада көр-

сетілген келісімшарттың Қүзыретті органмен берілген тиісті тіркеу нөмірі 
көшіріледі; 

3)    С-бағанының жолдарына 520.01-нысан бойынша қосымшаның 

520.01.001. жолының жиынтық сомасы бойынша айқындалатын 

коммерциялық табу бонусының сомасы көшіріледі. 
3. Коммерциялық   табу  бонусын есептеу — 520.01-нысанын жасау. 
8. Осы нысан əр жер қойнауын пайдалану келісімшарты бойынша 

салық кезеңі үшін коммерциялық табу бонусы бойынша ақпараттарды 

көрсетуге арналған. 
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9. «Салық  төлеуші  туралы жалпы  ақпарат» бөлімінде  мынадай дерек- 

терді  көрсетеді;  
1)    салық төлеушінің тіркеу нөмірі; 
2)    Декларация тапсырылатын есепті салық кезеңі 
Салық кезеңі айдың рет нөмірі немесе тоқсанның рет нөміріне сəйкес 

келетін  араб сандарымен көрсетіледі. Егер ай нөмірінде екі белгіден кем 

болса, онда ол оң тор кезде көрсетіледі; 
3)   келісімшарттың атауы; 

4)  Қазақстан Республикасының Құзыретті органымен келісімшартты 

жасау күні;                                                                         
5)    Құзыретті орган тағайындаған келісімшарттың тіркеу нөмірі; 
6)    Декларация берудің белгіленген мерзімі. 
Салық кезеңі айдың   рет  нөмірі немесе тоқсанның рет нөміріне сəйкес 

келетін  араб сандарымен көрсетіледі. Егер  ай  нөмірінде екі белгіден кем 

болса, онда ол оң тор кезде көрсетіледі; 
10. «Төлеуге коммерциялық табу бонусы есептелді» белімінде: 

1)   А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі 
2)   В бағанында осы Ережеге сəйкес 12-тармаққа  сəйкес пайдалы 

қазбаның коды көрсетіледі; 
3)    С бағанында алынатын пайдалы қазбалардың қорларын өлшеу 

көлемінің  бірлігі (тонна, текше метр, унция, грамм  жəне т.б.) көрсетіледі;                                                                            
 4)   D бағанында кен  орындарындағы  алынатын   пайдалы қазбалар-

дың  қорларын уəкілетті мемлекеттік орган бекіткен көлем (тонна текше 

метр, унция, грамм жəне т.б.) көрсетіледі; 
5)  Е бағанында төлемді жүзеге асыру күніне қалыптасқан осы пай-

далы қазбаның биржалық бағасы көрсетіледі;  
6)  Ғ бағанында D  жəне Е бағандарында көрсетілген мөлшерлерді 

жинақтау ретінде айқындалатын төлемді  есептеу базасы  көрсетіледі;                             
7)  G бағанында коммерциялық табу бонусының ставкасы көрсетіледі;                                                                                   
8) Н бағанында Ғ жəне G бағандарында көрсетілген мөлшерлерді 

жинақтау ретінде айқындалатын коммерциялық табу бонусының сомасы 

көрсетіледі. 
Егер келісімшартпен коммерциялық табу бонусының кесімді сома- 



сы  белгіленсе, онда D, Е жəне  G  бағандары толтырылмайды, ал бюджетке 

төлеуге жататын бонус сомасы Н бағанына көшіріледі. 
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Н бағанының 520.01.001 жолының  жиынтық шамасы 520.00-нысан С-

бағанының жолдарына көшіріледі. 
11.  Декларацияға Кодекстің 69-бабына сəйкес  қол  қойылады  жəне 

куəландырылады. 

12.  Пайдалы қазбалар кодтары қоса берілген пайдалы қазбалар тіз-

бесіне сэйкес көрсетіледі: 
 

0001 Сугегі 0066 Сынап 

0002 Гелий 0067 Таллий 

0003 Литий 0068 Қорғасын 

0004 Берилий 0069 Висмут 

0005 Бор 0070 Полоний 

0006 Көміртегі 0071 Астат 

0007 Азот 0072 Радон 

0008 Оттегі 0073 Франций 

0009 Фтор 0074 Радий 

0010 Неон 0075 Актиний 

0011 Натрий 0076 Резерфодий 

0012 Магний 0077 Дубний 

0013 Алюминий 0078 Сиборгий 

0014 Кремний 0079 Борий 

0015 Фосфор 0080 Хассий 

0016 Күкірт 0081 Майтнерий 

0017 Хлор 0082 Металлургия үшш кенге жатпайтын шикізат 

0018 Аргон 0083 Қалыптық  құмдар 

0019 Калий 0084 Алаптык шпат 

0020 Кальций 0085 Пегматит 

0021 Скандий 0086 Басқа да алюминий тотығы жыныстары 

0022 Титан 0087 Əктас 

0023 Ванадий 0088 Доломит 

0024 Хром 0089 Əқтасты-доломит жыныстары 

0025 Марганец 0090 Тамақ өнеркəсібі үшін  əқтас 

0026 Темір 0091 Басқа да кенге жатпайтын шикізат 

0027 Кобальт 0092 Отқа төзімді саздар 

0028 Никель 0093 Каолин 

0029 Мыс 0094 Вермикулит 

0030 Мырш 0095 Ас тұзы 

0031 Галлий 0096 Жергілікті  кұрылыс материалдары 
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0032 Германий 0097 Вулкандық  кеуек  жыныстары 

0033 Кұшəн 0098 Вулкандык  суқұрамдас  əйнек 

0034 Селен 0099 Əйнек тəріздес жыныстар 

0035 Бром 0100 Перлит 

0036 Криптон 0101 Обсидиан 

0037 Рубидий 0102 Малта тас 

0038 Стронций 0103 Қиыршық тас 

0039 Иттрий 0104 Гипс 

0040 Цирконий 0105 Қиыршык тас-кұм аралас 

0041 Ниобий 0106 Гипсті тас 

0042 Молибден 0107 Ангидрит 

0043 Технеций 0108 Гажа 

0044 Рутений 0109 Саз 

0045 Родий 0110 Саз жыныстар (балқуы  ауыр  жəне оңай 

балқитын саздар, суглинкалар, аргиллиттер, 

алевролиттер, сазды тақтатастар) 

0046 Палладий 0111 Əкбор 

0047 Күміс 0112 Мергель 

0048 Кадмий 0113 Мергельді-əкбор жыныстары 

0049 Индий 0114 Кремний жыныстары (трепел, опоктар, 

диатомит) 

0050 Қалайы 0115 Кварцты-алап  шпат жыныстары 

0051 Сүрме 0116 Гранит 

0052 Теллур 0117 Диабаз 

0053 Иод 0118 Мəрмар 

0054 Ксенон 0119 Базальт 

0055 Цезий 0120 Басқа тұнбалы, атылған, метаморфикалық    

жыныстары 

0056 Барий 0121 Тоқпақ тас 

0057 Лантан 0122 Құм (кварцтық, к¥рылыс, алап шпаттық) 

0058 Гафний 0123 Құмдық 

0059 Тантал 0124 Табиғи  пигменттер                      

0060 Вольфрам 0125 Ұлу тас 

0061 Рений 0126 Жер асты сулары 

0062 Осмий 0127 Мұнай 

0063 Иридий 0128 Газ 

0064 Платина 0129 Мұнайгаз конденсаты 

0065 Алтын 0130 Басқалар                           
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   8.4. ҚОСЫМША 

 

Өнімді болу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі жөніндегі 
декларацияны жасау ЕРЕЖЕЛЕРІ (530.00-нысан) 

 

I. Жалпы ережелер. 

1.  Осы ережелер «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салык-кодексі)   
сəйкес   əзірленген  жəне  өнімді  бөлу   бойынша  Қазақстан Республика-

сының үлесін есептеуге арналған Өнімді белу бойынша Қазақстан 

Республикасының үлесі жөніндегі декларацияны (бұдан əрі - Декларация) 

жасау тəртібін  айқындайды. 

2.  Декларация Декларацияның өзінен (530.00-нысан) жəне өнімді бөлу 

бойынша Қазақстан Республикасының үлесі жөніндегі салык салу объекті-
лері туралы ақпаратты ашу бойынша оған қосымшадан (530.01— 530.03-

нысандар) тұрады. 

3. Декларацияны жасау кезінде: 

1)    қағаз тасығышта — қалам не қаламұшпен, қара немесе көк сия-

мен, баспа белгілерімен немесе баспа  құрылғысын  пайдалана отырып 

толтырылады; 

2)    электрондық тасығышта - Салық кодексінің 69-бабына сəйкес 

толтырылады. 

4.  Декларацияны толтыру кезінде түзетулерге, өшіруге, тазалауға 

жол берілмейді. 
5.  Көрсеткіштер болмаған кезде Декларацияның тиісті тор көздері 

толтырылмайды. 

6. Қосымшаларда көрсетуге жататын деректер жоқ болған жағдайда 

аталған қосымшалар берілмейді. 
7.  Соманың теріс мəні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол тор 

көзінде « - » белгісімен көрсетіледі. 
8. Декларацияны беру кезінде: 

1)    қағаз тасығышта келу тəртібінде Декларация екі данада жасалады, 

бір данасы салық органының белгісімен бірге салық органына қайтарылады; 

2)   хабарламамен қағаз тасығышта почта бойынша салық төлеуші 
тапсырысты хатпен байланыстың почта немесе өзге ұйымының 

хабарламасын алады; 

3)    өзі келу тəртібімен электрондық түрде немесе электрондық почта 

бойынша салық  төлеуші Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық органында не электрондық почта бойынша алады. 
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9. «Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат» бөлімінде қосымшаларды 

толтыру кезінде (530.01-530.03 нысандары) 530.00 нысанның «Салық 

төлеуші туралы жалпы ақпарат» бөлімінде көрсетілген тиісті деректер 

көрсетіледі. 



2. Декларацияны жасау (530.00-нысан). 

10. «Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат» бөлімінде салық төлеуші 
мынадай деректерді көрсетеді: 

1)    салық төлеушінің тіркеу нөмірі; 
2)    Декларация берілетін салық кезеңі; 
Салық кезеңі айдың  рет нөміріне сəйкес келетін араб сандарымен 

көрсетіледі. Егер ай нөмірі екі белгіден болса, ол оң  торкөзде көрсетіледі; 
3)    құрылтай  құжаттарына  сəйкес  заңды тұлғаның толық атауы не-

месе жеке тұлғаның аты-жөні; 
4)    Экономикалық кызметтің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ) бойынша 

қызмет түрінің тиісті коды; 

ЭҚЖЖ коды (бастапқы бес белгі) олардың үлес салмағының кему 

тəртібімен қызметтің негізгі үш түрі бойынша көрсетіледі. Үлес салмағы он 

үлесіне дейін дөңгелектеумен пайыздарда көрсетіледі (қызметтің аталған 

түрлерінің үлес салмағының жалпы сомасы 100 % болуы міндетті емес екенін 

ескеру қажет); 

5)   Декларацияның түрі. Декларацияның түріне байланысты тиісті 
торкөз көрсетіледі: 

•     «Бастапқы» торкөз, егер Декларацияны салық төлеуші қызметті 
жүзеге асыру басталғаннан кейін бірінші рет берілген жағдайда белгіленеді; 

•     одан кейінгі Декларацияларды беру кезінде «Кезекті» торкөзі 
белгіленеді; 

•     бұрын берілген Декларацияға өзгерістер мен толыктыруларды 

енгізу кезіне «Қосымша» торкөзінде белгі қойылады; 

•     камералдық бақылаудың  нəтижелері бойынша салық органы 

анықтаған жолсыздықтарды жойғанда «Хабарлама бойынша» тор көзі 
белгіленеді; 

•     салық төлеушіні тарату немесе қайта кұру кезінде салық органына 

берілетін соңғы  Декларацияда «Тарату» тор көзі белгіленеді. 
6)   келісімшарт жасасу шарттарына сəйкес валюта коды; 

7)  жер қойнауын пайдалануға келісімшарттың атауы; 

8)   осы Ережелердің 19-тармағына сəйкес пайдалы қазбаның коды; 

9)  Қазақстан Республикасының Қүзыретті органымен келісімшартты 

жасау күні; 
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10)  Құзыретті орган тағайындаған келісімшарттың  тіркеу нөмірі; 
11)  берілген қосымшалар. Берілген косымшалардың тиісті тор көздері 

белгіленеді. 
12)  келісімшартқа сəйкес  қазылып алынатын пайдалы қазбалардың 

өлшем бірлігі (тонна, текше метр, унция  жəне тағы басқалары). 

11. "2004 жылға дейін жасалған жер қойнауын пайдалану келісім-

шарттары  бойынша  өнімді  бөлу  бойынша Қазақстан Республикасының 

үлесін  есептеу" бөлімінде: 
1)    530.00.001 жолына есепті салық кезеңі үшін сатылған өнімнің 

жалпы көлемі  көрсетіледі; 



2)    530.00.002 жолында жанама салықтар есебінсіз өнімді сатудан кіріс 

көрсетіледі. Осы жол 530.01 нысанының негізінде толтырылады. Осы жолға 

530.01.001Е жолының  жиынтық  шамасы  көшіріледі. 
3)    530.00 003  жолында егер осы шығыстар келісімшарт шарттары 

бойынша өтемақылық жəне пайдалық бөлуге жататын өнім құнын  айқындау 

кезінде ескерілген жағдайда өнімді сатумен байланысты шығыстар 

көрсетіледі. Осы жол 530.00.01 нысанының негізінде толтырылады. Осы 

жолға 530.02.001С жолының жиынтық шамасы көшіріледі; 
4)    530.00.004 жолында келісімшарт шарттарына сəйкес айқын-

далатын өтемақылык жəне пайдалық бөлуге жататын өнім құны көрсетіледі; 
5)    530.00.005 жолында келісімшарт  шарты бойынша ең жоғарғы 

рұксат етілетін мөлшерден асырылмай есепті салық кезеңі үшін өтемакылық 

өнім есебінен өтелген шығыстар сомасы көрсетіледі. Осы жолға 530.03.005 

жолының  шамасы көшіріледі; 
6)    530.00.006 жолында Қазақстан Республикасы  мен  жер қойнауын 

пайдаланушы арасындағы бөлуге жататын пайда өнімінің сомасы 

көрсетіледі; 
7)    530.00.007  жолына  жер  қойнауын  пайдалануға  келісімшарт 

шарттарына  сəйкес  өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасы үлесінің 

қолданылатын ставкасы көшіріледі; 
8)    530.00.008 жолында 530.00.006 жəне 530.00.007 жолдарында 

көрсетілген шама ретінде айқындалатын бюджетке төлеуге жататын өнімді 
бөлу бойынша Қазақстан Республикасы үлесінің есептелген сомасы 

көрсетіледі. 
12. "2004 жылдан кейін жасалған жер қойнауын пайдалану келісім-

шарттары бойынша өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының 

үлесін есептеу" бөлімінде: 
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1)    530.00.001 жолына есепті салық кезеңі үшін сатылған өнімнің 

жалпы көлемі көрсетіледі; 
2)    530.00.002 жолында жанама салықтар есебінсіз өнімді сатудан кіріс 

көрсетіледі. Осы жолға 530.01.001Е жолының жиынтық шамасы көшіріледі. 
3)    530.00.003 жолында есепті салық кезеңі үшін роялтидің нақты 

төленген сомасы көрсетіледі; 
4)    530.00.004 жолында егер осы шығыстар келісімшарт шарттары 

бойынша өтемақылық жəне пайдалық бөлуге жататын өнім құнын айқындау 

кезінде ескерілген жағдайда өнімді сатумен байланысты  шығыстар 

көрсетіледі.  Осы жолға  530.02.001С жолының жиынтық шамасы көшіріледі; 
5)    530.00.005 жолында келісімшарт шарттарына сəйкес 530.00.002, 

530.00.003  жəне  530.00.004  жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын 

өтемақылық  жəне пайдалық бөлуге жататын  өнімнің жалпы кұны 

көрсетіледі; 
6)    530.00.006 жолында келісімшарт шарты бойынша ең жоғарғы 

рұқсат етілетін мөлшерден асырылмай есепті салық кезеңі үшін өтемақылық 



өнім есебінен өтелген шығыстар сомасы көрсетіледі. Осы жолға 530.03.003 

жолының шамасы көшіріледі; 
7)    530.00.007 жолында 530.00.005 жəне 530.00.006 жолдарының 

айырмасы ретінде айқындалатын Қазақстан Республикасы мен жер қойнауын 

пайдаланушы арасындағы бөлуге жататын кіріс сомасы көрсетіледі; 
8)    530.00.008 жолында Салық кодексінің 312-1-бабының  ереже-

леріне  сəйкес  айқындалатын пайдалы түсімді өнімдегі жер қойнауын 

пайдаланушының үлесі көрсетіледі; 
9)    530.00.009 жолында 530.00.007 жəне 530.00.008 жолдарының 

айырмасы ретінде айқындалатын бюджетке төлеуге жататын өнімді бөлу 

бойынша Қазақстан Республикасы үлесінің есептелген сомасы көрсетіледі. 
13.   Декларацияға салық төлеуші қол қояды жəне мөрмен куə-

ландырады. 

3. Өнімді сатудан кірістер - 530.01 нысанын жасау. 
14.  Осы нысан есепті салық кезеңі үшін өнімді сатудан кірістерді 

айқындау бойынша ақпаратты көрсетуге арналған. 

Егер Қазақстан Республикасы үлесінің есебі үшін есептің кассалык 

əдісі колданылатыны көзделсе, онда есепте төлем жер қойнауын пайдалану-

шының немесе уəкілетті органның  шотына түскен өткізу бойынша 

айналымдар ғана көрсетіледі. 
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15. «Өткізу көлемі» бөлімі бес бағаннан тұрады: 

1)    А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі; 
2)    В бағанында өнімді алушы көрсетіледі; 
3)    С бағанында сатылған өнім көлемі көрсетіледі; 
4)    D бағанында осы өнімді сату бағасы көрсетіледі; 
5)    Е бағанында өнімді сатудан кіріс көрсетіледі. 
53О.О1.ОО1Е жолында  өткізуден кіріс Е бағанының жиынтық шама- 

сы көрсетіледі. 
530.01.001Е жолының шамасы 530.00.002 жолына көшіріледі. 
4. Өтемдік жəне пайдалыға бөлуге тиісті өнімнің құнын айқындау 

кезіндегі шегерімге жатқызылған  шығындар - 530.02 нысанын жасау. 
16.  Осы нысан егер келісімшарт шарты бойынша осы шығындар 

өтемдік жəне пайдалыға бөлуге тиісті өнімнің құнын айқындау кезінде 

ескерілетін жағдайда есепті салық кезеңі үшін өнімді өткізумен байланысты 

шығындарды айқындау бойынша ақпаратты көрсетуге арналған. 

17. «Шегерімге жататын шығындар» бөлімі үш бағаннан тұрады: 

1)    А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі; 
2)    В бағанында шығыстардың баптары бөшегінде есепті салық кезеңі 

үшін өнімді өткізумен байланысты шығыстар көрсетіледі; 
3)    С бағанында өнімді өткізумен байланысты шығындар сомасы 

көрсетіледі.  
С бағанының 530.02.001 жолының  жиынтық сомасы 530.00-ныса- 

нының  530.00.003 жолына көшіріледі. 



Декларацияға №2 қосымшаның С бағанының 530.02.001С жолының 

шамасы 530.00-нысанының 530.00.003 жолына көшіріледі. 
5. Өтемдік өнім есебінен өтелген - 530.03 нысанын жасау. 
18.  Осы нысан  өтемдік өнім есебінен өтеуге жататын шығыстарды 

айқындау бойынша ақпаратты көрсетуге арналған. 

19.  «2004 жылға  дейін жасалған  жер қойнауын пайдалану келісім-

шарттарына сəйкес өтелетін  шығындар» бөлімінде: 
1)    530.03.001 жолына 530.03.006 жолынан есепті салық кезеңінің 

басына етемдік өнім есебінен өтеуге жататын шығыс сомасы көшіріледі. Егер 

Декларация қызметті жүзеге асыру басталғаннан кейін бірінші рет берілсе, 

онда аталған жол толтырылмайды; 

2)    5 3 0.03.002 жолында келісімшарт шарттарына сəйкес өтемдік өнім 

есебінен өтеуге жататын есепті салық кезеңі үшін жүргізілген нақты 

шығындар сомасы көрсетіледі; 
3)    530.03.003 жолында 530.03.001 жəне 530.03.002 жолдарында 

көрсетілген соманы қосумен айқындалатын өтемдік өнім есебінен  өтеуге 

жататын  шығындардың жалпы сомасы көрсетіледі; 
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4)   530.03.004 жолында келісімшарт шартына сəйкес есепті салық 

кезеңінің басына өтелмеген шығындардың қалдығына есептелген сома 

көрсетіледі; 
5)   530.03 005 жолында келісімшарт шартына сəйкес есепті салық 

кезеңі үшін ең жоғарғы рұқсат етілегін мөлшерден асырылмай өтемдік өнім 

есебінен өтелетін шығындар сомасы көрсетіледі; 
6)   530.03.006 жолында есепті салық кезеңінің соңына, етелмеген 

шығыстар  қалдығына есептелген соманы ескеріп өтемдік өнім есебінен 

өтелетін  шығыстар сомасы көрсетіледі, ол кейінгі  салық  кезеңдеріне 

көшіріледі  жəне 530.03.003 пен 530.03.004 жолдарында көрсетілген сома мен 

530.03.005 жолында  көрсетілген  шама ретінде  айқындалады. 

20. «2004 жылдан  кейін жасалған  жер  қойнауын пайдалану келісім-

шарттарына  сəйкес  өтелетін  шығындар»  бөлімінде: 
1)    530.03.001 жолында салық кезеңінің  басына жер қойнауын пай-

даланушы өтемеген өтелетін шығындар көрсетіледі; 
2)    530.03.002 жолында есепті салық кезеңінде  нақты жүргізілген 

өтелетін шығындар көрсетіледі, 
3)    530.03.003 жолында есепті  салық кезеңінде өтемдік өнім есебінен 

нақты өтелген, өтелетін  шығындар  сомасы  көрсетіледі; 
4)    530.03.004 жолыңда келесі салық кезеңдеріне көшірілетін жəне 

530.00.003 жолын шегере отырып 530.00.001, 530.00.002 жолдарын қосу 

арқылы айқындалатын, салық кезеңінің соңына өтелмеген шығындардың 

калдығы көрсетіледі; 
21.  Пайдалы қазбалардың кодтары қоса беріліп отырған пайдалы 

казбалар тізбесіне сəйкес көрсетіледі: 
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0001 Сутегі 0066 Сынап 

0002 Гелий 0067 Таллий 

0003 Литий 0068 Қорғасын 

0004 Берилий 0069 Висмут 

0005 Бор 0070 Полоний 

0006 Көміртегі 0071 Астат 

0007 Азот 0072 Радон 

0008 Оттегі 0073 Франций 

0009 Фтор 0074 Радий 

0010 Неон 0075 Актиний                          

0011 Натрий 0076 Резерфодий                          

0012 Магний 0077 Дубний                             

0013 Алюминий 0078 Сиборгий                  

0014 Кремний 0079 Борий                    

0015 Фосфор 0080 Хассий                              

0016 Күкірт 0081 Майтнерий                    

0017 Хлор 0082 Металлургия үшін  кенге  

жатпайтын  шиқізат 

0018 Аргон 0083 Қалыптық  құмдар 

0019 Калий 0084 Алаптық  шпат 

0020 Кальций 0085 Пегматит 

0021 Скандий 0086 Баска да алюминий тотығы 

жыныстары 

0022 Титан 0087 Əқтас 

0023 Ванадий 0088 Доломит 

0024 Хром 0089 Əқтасты-доломит жыныстары 

0025 Марганец 0090 Тамақ өнеркəсібі үшін əқтас 

0026 Темір 0091 Басқа да кенге жатпаитын шикізат 

0027 Кобальт 0092 Отқа төзімді  саздар 

0028 Никель 0093 Каолин 

0029 Мыс 0094 Вермикулит 

0030 Мырыш 0095 Ас тұзы 

0031 Галлий 0096 Жергілікті құрылыс материалдары 

0032 Германий 0097 Вулкандық кеуек жыныстары 

0033 Күшəн 0098 Вулкандық суқұрамдас əйнек 

0034 Селен 0099 Əйнек тəріздес  жыныстар 

0035 Бром 0100 Перлит 

0036 Криптон 0101 Обсидиан 

0037 Рубидий 0102 Малта тас 

0038 Стронций 0103 Қиыршық  тас 

0039 Иттрий 0104 Гипс 

0040 Цирконий 0105 Қиыршық тас-құм аралас 



0041 Ниобий 0106 Гипсті тас 

0042 Молибден 0107 Ангидрит 

0043 Технеций 0108 Гажа 

0044 Рутений 0109 Саз 

0045 

 

Родий 0110 Саз жыныстар (балқуы ауыр жəне 

оңай балқитын саздар, суглинка-

лар, аргиллиттер, алевролиттер, 

сазды  тақтатастар) 

0046 Палладий 0111 Əкбор 

0047 Күміс 0112 Мергель 

0048 Кадмий 0113 Мергельді- əкбор  жыныстары 

0049 Индий 0114 Кремний жыныстары (трепел, 

опоктар, диатомит) 

0050 Қалайы 0115 Кварцты-алап шпат жыныстары 

0051 Сүрме 0116 Гранит 

0052 Теллур 0117 Диабаз 

0053 Йод 0118 Мəрмар 

0054 Ксенон 0119 Базальт 

0055 Цезий 0120 Басқа түнбалы, атылған, мета-

морфикалық  жыныстары 

0056 Барий 0121 Тоқпақ тас 

0057 Лантан 0122 Құм (кварцтық, кұрылыс, алап  

шпаттық) 

0058 Гафний 0123 Құмдық 

0059 Тантал 0124 Табиғи пигменттер 

0060 Вольфрам 0125 Ұлу тас 

0061 Рений 0126 Жер асты сулары 

0062 Осмий 0127 Мұнай 

0063 Иридий 0128 Газ 

0064 Платина 0129 Мұнай-газ конденсаты 

0065 Алтын 0130 Басқалар 
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                                                                                           8.5 ҚОСЫМША 

 

Үстеме пайда салығы бойынша декларация жасау ЕРЕЖЕЛЕРІ 
(540.00-нысан) 

 

1. Жалпы ережелер. 

1.  Осы ережелер «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының  Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленген жəне жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарт 

шегінде жүзеге асырылатын қызметтің  нəтижесі бойынша үстеме пайда 

салығын жер қойнауын пайдаланушыларға есептеуіне арналған Үстеме пайда 



салығы бойынша декларация (бұдан əрі - Декларация) жасау тəртібін 

айқындайды. 

2. Декларацияны жасау кезінде: 

1)    қағаз тасығышта - қалам немесе қаламұшпен, кара немесе көк 

сиямен, баспа белгілермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып 

толтырылады; 

2)    электрондық  тасығышта — Кодекстің 69-бабына сəйкес толты-

рылады. 

3 Декларацияны толтыру кезінде түзетуге, өшіруге жəне тазалауға жол 

берілмейді. 
4.  Көрсеткіштер болмағаи кезде Декларацияның тиісті тор көздері 

толтырылмайды. 

5. Декларацияны беру кезінде: 

1)    қағаз тасығышта келу тəртібінде Декларация екі данада жасалады, 

бір данасы салық органының белгісімен салық органына кайтарылады; 

2)    қағаз тасығышта почта бойышпа салық төлеуші тапсырысты 

хатпен байланыстың почта немесе өзге ұйымының хабарламасын алады; 

3)    өзі келу тəртібімен электрондық түрде не электрондық почта 

бойынша салық төлеуші Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық органында немесе электронды почта бойынша алады. 

6.   Декларацияға салық төлеуші қол қояды жəне мөрмен куə-

ландырады. 

2. Декларацияны жасау (540.00-нысан). 
7.  Осы нысан салық кезеңі үшін төлеуге жататын үстеме  пайда 

салығының сомасын көрсетуге арналған. 
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8. «Салық толеуші туралы жалпы ақпарат» бөлімінде салық төлеуші 
мынадай деректерді көрсетеді: 

1)    салық төлеушшің тіркеу нөмірі; 
2)    Декларация тапсырылатын есепті салық кезеңі; 
3)    құрылтай құжаттарына сəйкес занды түлғаның толық атауы не-

месе жеке тұлғаның  аты-жөні; 
4)    ЭҚЖЖ коды. Экономикалык қызметтің жалпы жіктеуіші бойын-

ша (ЭҚЖЖ) қызмет түрлерінің коды мен олардың үлес салмағы көрсетіледі. 
ЭҚЖЖ коды (бес белгі) олардың үлес салмағының кему тəртібімен 

қызметтің негізгі үш түрлері бойынша көрсетіледі. Үлес салмағы он үлеске 

дейін дөңгелектеумен  пайызда көрсетіледі (қызметтің аталған түрлерінің 

үлес салмағының жалпы сомасы 100% тең болуы міндетті емес екенін ескеру 

қажет). 

5) Декларацияның түрі. Декларацияның түріне байланысты тиісті 
тор көз көрсетіледі: 

•     «Бастапкы» торөкез, егер Декларацияны салық төлеуші қызметті 
жүзеге асыру басталғаннан кейін бірінші рет берілген жағдайда 

белгіленеді. 
•     одан кейінгі Декларацияларды беру кезінде «Кезекті» белгісі 



койылады. 

•     бұрын берілген Декларацияға өзгерістер мен толықтыруларды 

енгізу кезіне «Қосымша» торкөзінде белгі қойылады. 

•     камералдық бакылаудың  нəтижелері бойынша салық органы 

анықтаған жолсыздықтарды жойғанда «Хабарлама бойынша» тор көзі 
белгіленеді. 

•     салық төлеушіні тарату немесе қайта құру кезінде салық органына 

берілетін соңғы Декларацияда «Тарату» тор көзі белгіленеді. 
6)  валюта коды; 

7)  келісімшарттың толық атауы, 

8)  Қазакстан Республикасынын Құзыретті органымен келісімшартты 

жасау күні; 
9)  Құзыретті орган тағайындаған келісімшарттың  тіркеу  нөмірі. 
9. "2004 жылға дейін  жасалған  жер  қойнауын пайдалану келісім-

шарттары  бойынша үстеме пайда салығы  есептелді" бөлімінде: 
1) 540.00.001 жолында жер қойнауын пайдалануға келісімшарт шегінде 

жүзеге асырылатын қызмет бойынша  жылдық жиынтық кірістің  сомасы 

көрсетіледі. Егер жер қойнауын пайдаланушы  келісімшарттың  шегінен 

шығатын  қызметті  жүзеге  асырмаған 
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жағдайда осы сома Корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияның 

100.00.023 жолына  тең болуы керек; 

2)    540.00.002 жолында келісімшарт бойынша қызмет шегіндегі есепті 
салық кезеңі үшін күрделі шығындар бойынша жүргізілген деректер 

көрсетіледі; 
3)    540.00.003 жолында келісімшарт шегінде жүргізілген күрделі 

шығындар бойынша амортизациялық аударымдар сомасы  көрсетіледі; 
4)    540.00.004 жолында несие қаражаттары бойынша салық кезеңі 

үшін   есептелген   пайыздар   сомасы   көрсетіледі.   Егер   жер қойнауын 

пайдаланушы келісімшарт шегінен шығатын қызметті жүзеге асырған 

жағдайда, осы жол Корпорациялық табыс салығы бойынша декларация 

100.00.025 жолына тең  болуы керек; 

5)    540.00.005 жолында келісімшарт шегінде жүзеге асырылатын 

қызмет бойынша берілген жеңілдіктер мен болған залалдарды ескеріп салық 

салынатын кіріс сомасы көрсетіледі; 
6)    540 00.006   жолында  келісімшарт  шегінде  жүзеге   асырылатын 

қызмет бойынша есепті салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс 

салығының сомасы көрсетіледі: 
7)    540.00.007 жолында 540.00.005 жəне 540.00.006 жолдарының 

айырмасы ретінде айқындалатын, корпорациялықтабыс салығын төлегеннен 

кейін кіріс сомасы көрсетіледі; 
8)    540.00.008 жолында келісімшарт  шеңберінде жузеге асырылатын 

қызмет бойынша төленген дивидендтер бойынша ұстап қалған салық сомасы 

төленеді; 



9)    540.00.009 жолында өткен салық кезеңі үшін төленген үстеме 

пайда салығының сомасы көрсетіледі; 
10)  540.00.010 жолында 540.00.007 жəне 540.00.008 жəе 540.00.009 

жолдарының арасынан алынған айырым ретінде айқындалатын Таза кірістің 

сомасы көрсетіледі; 
11)540.00.011 жолында 540.00.010, 540.00.003 жəне 540.00 004 

жолдарының сомасы алу 540.00.002 жолы ретінде айқындалатын жер 

қойнауын пайдаланушының жылдық ақша ағысының сомасы көрсетіледі; 
12)  540.00.012 жолында  есептелген пайданың ішкі нормасының (ПІН) 

коэффициенті көрсетіледі; 
13)  540.00.013 жолында Қазақстан Республикасының уəкілетгі органы 

белгілеген тиісті салык кезеңіне инфляцияның индексі көрсетіледі; 
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14)  540.00.014 жолында  инфляцияның  жылдық  индексіне түзетілген, 

540.00.011  жəне  540.00.013  жолдарының туындысы ретінде есептелген 

ақша ағысы көрсетіледі; 
15)  540.00.013 жолында инфляцияның индексіне түзетуді ескере 

отырып пайданың ішкі нормасынын коэффициенті көрсетіледі; 
16)  540.00.013  жолында  айқындалған үстеме  пайда  салығының тиісті 

ставкасы көрсетіледі; 
17)  540.00.013 жолында 540.00.010 жəне 540.00.016 жолдарының 

туындысы ретінде есептелген тиісті салық кезеңі үшін төлеуге  есептелген 

үстеме  пайда  салығының тиісті  сомасы көрсетіледі; 
10. "2004 жылдан кейін жасалған жер қойнауын пайдалану келісім-

шарттары бойынша үстеме пайда салығы есептелді" бөлімінде: 
1)    540.00.001   жолында   корпорациялық   табыс   салығын   жəне таза 

кіріске салықты төлегеннен кейінгі жер қойнауын пайдаланушының таза 

кірісінің сомасы көрсетіледі; 
2)    540.00.002 жолында Корпорациялық табыс салығы бойынша 

декларацияның 100.00.037 жолында көрініс  тапқан  шегерімдердің  20 

пайыздық сомасы көрсетіледі; 
3)    540.00.003 жолында 540.00.001 жəне 540.00.002 жолдарының 

айырмасы ретінде айқындалатын шегерімдер сомасының 20 пайызынан 

асатын жер қойнауын пайдаланушының таза кірісінің сомасы көрсетіледі; 
4)    540.00.004   жолында   таза   кірістің   бөлігін   түзету   сомасы 

көрсетіледі: қазақстандық кадрларды оқытуға жұмсалған нақты шығындар 

жəне тіркелген активтердің өсімінен, алайда салық салынатын соманың 10 

пайызынан артық емес көрсетіледі; 
5)    540.00.005 жолында 540.00.003 жəне 540.00.004 жолдарының 

айырмасы ретінде айқындалатын таза кірістің салық салынатын сомасы 

көрсетіледі; 
6)    540.00.006 жолында үстеме пайда салығының ставкасы көр- 

сетіледі; 
7)    540.00.007 жолында 540.00.005 жəне 540.00.006 жолдарының 

туындысы ретінде есептелген үстеме пайда салығы көрсетіледі; 



11. Декларацияға салық төлеуші қол қояды жəне мөрмен куə-

ландырады. 
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                                                                         8.6. ҚОСЫМША 

Экспортталатын шикі мұнайға  арналған  ренталық  салық  бойынша 

декларацияны жасау ЕРЕЖЕСІ (570.09-нысан) 

 

1. Жалпы ережелер. 

1.  Осы ережелер «Салық жəне  бюджетке төленетін баска да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленген  жəне Экспортталатын шикі мұнайға арналған ренталық 

салық бойьшша декларацияны (бұдан əрі - Декларация) жасау тəртібін 

айқындайды. 

2. Декларация Декларацияның өзінен (570-нысан) жəне экспорттала-

тын шикі мұнайға арналған ренталық салық бойышпа салық салу объек-

тілері туралы ақпаратты ашуға оған қосымшалардан (570.01-тен 570.02 

нысандар бойынша) тұрады. 

3. Декларацияны жасау кезінде: 

1)    қағаз тасығышта - қалам не қаламұшпен, қара немесе көк сиямен, 

баспа əріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады; 

2)    электрондық тасығышта – Салық  кодексінің 69-бабына сəйкес 

толтырылады. 

4.  Декларацияны толтыру кезінде тұзетулерге, өшіруте, тазалауға жол 

берілмейді. 
5.  Көрсеткіштер жоқ  болған кезде нысанның тиісті торкөздері тол-

тырылмайды. 

6.   Қосымшаларда  көрсетілуге  жататын деректер  жоқ  болсаған 

жағдайда аталған қосымшалар берілмейді. 
Соманың теріс мəні тиісті жолдың  (бағанның) бірінші сол жақтағы тор 

көзінде « — » белгісімен белгіленеді. 
7. Декларацияны беру кезінде: 

1)    қағаз тасығышта келу тəртібімен — нысандар екі данада жасалады, 

бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады; 

2)    хабарламамен тапсырыс хатпен почта бойынша — салық төлеуші 
почта немесе байланыстың өзге ұйымның хабарламасын алады; 

3)    өзі келу тəртібімен электрондық түрде немесе электрондық почта 

бойынша электрондык түрде салық төлеуші Декларацияны қабылдағаны 

(жеткізгені) туралы хабарламаны салық органында не болмаса электрондық 

почта бойынша алады. 
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8. Қосымшалар (570.01-тен 570.02 нысандар боиынша) толтырылғанда 

"Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімдерінде Декларацияның 

"Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде көрсетілген тиісті де-

ректер көрсетіледі. 



2. Декларацияны жасау (570.00-нысан). 

9.  570.00-нысаны Салық кодексінің 47-1 тарауына сəйкес есепті салық 

кезеңі ішінде экспортталатын шикі мұнайға арналған ренталық салық 

бойынша сомаларды көрсетуге арналған. 

10. «Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат» бөлімінде салық төлеуші 
мынадай деректерді көрсетеді: 

1)    салық төлеушінің тіркеу нөмірі; 
2)    Декларация берілетін салық кезеңі; 
3)    құрылтай құжаттарына сəйкес толық атауы; 

4)    ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші 
бойынша кызмет түрлерінің коды жəне олардың ұлес салмағы көрсетіледі. 

ЭҚЖЖ коды (бастапкы бес белгі) олардың үлес салмағының кему 

тəртібімен кызметтің үш негізгі түрі бойынша көрсетіледі. Үлес салмағы он 

үлеске дейін дөңгелектелген пайызбен көрсетіледі. Көрсетілген қызмет 

түрінің үлес салмағының жалпы сомасы  100 %-ке тең болуы міндетті емес 

екенін ескеру қажет). 

5) Декларацияның түрі. Декларацияның түріне карай тиісті торкөз 

белгіленеді. 
"Бастапқы" торкөзі егер Декларация салық төлеушінің мемлекеттік 

тіркеуден соң алғаш рет тапсырғанда белгіленеді. 
Декларация одан кейін тапсырылғанда "кезекті" торкөзі белгіленеді; 
Бұрын тапсырылған декларацияга өзгерістер мен толықтырулар ен- 

гізілгенде "қосымша" торкөзі белгіленеді. 
Камералдық   бақылаудың   нəтижелері   бойынша   салық   органы 

анықтаған жолсыздықтарды жойғанда «Хабарлама бойынша» тор көзі 
белгіленеді. 

Салық органына берілетін соңғы Декларацияда салық төлеушіні та-

рату немесе қайта құру кезінде «Тарату» тор көзі белгіленеді. 
6)  валюта коды; 

7)  келісімшарттың атауы; 

8)  Қазақстан Республикасының Құзыретті органымен келісім-шарт- 

ты жасасу күні; 
9)  Құзыретті орган тағайындаған келісімшарттың тіркеу нөмірі; 
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10) тапсырылған қосымшалар. Тапсырылған тиісті қосымшалар бел- 

гіленеді;  
11)келісімшарт бойынша өндірілген пайдалы қазбалардың өлшем 

бірлігі (тонна жəне шаршы  м.) көрсетіледі. 
Бұл нысан Салық кодексінің 47-1 тарауына сəйкес есепті салық кезеңі 

ішінде төленуге тиісті экспортталатын шикі мұнайға арналған ренталық 

салық бойынша сомаларды көрсетуге арналған. 

11. "Экспортталатын шикі мұнайға арналған ренталық салық есеп-

телді" бөлімінде: 

1)    570.01.001   жолында  есепті  салық  кезеңі  ішінде  экспортқа 

сатьшған шикі  мұнайдың жалпы көлемінің құны көрсетіледі; 



2)    570.01.002 жолында есепті салық кезеңі ішінде экспортқа саты-

латын шикі мұнайдың сапалық сипатымен  байланысты  оң (теріс) 

айырмасының сомасы көрсетіледі. Егер жер қойнауын пайдаланушының 

шикі мұнайынын, сапалық сипатының көрсеткіші магистральды құбыр 

арқылы тасымалданатын шикі  мұнай  қоспаларының   көрсеткіштерінен   

жоғары   болған   жағдайда, онда ұсынылған үстеме бағаның (оң 

айырмасының) бұл  сомасы 570.01.001 жолында көрсетілген сомамен 

жиынтықталады. Егер жер қойнауын пайдаланушының пшкі мұнайының 

сапалық сипатының көрсеткіші магистральды  құбыр  арқылы тасымалда-

натын шикі мұнай қоспаларының көрсеткіштерінен төмен болған жағдайда, 

онда ұсынылған үстеме бағаның (Егер жер қойнауын пайдаланушының шикі 
мұнайының сапалық сипатының көрсеткіші магистральды  құбыр арқылы 

тасымалданатын шикі мұнай қоспаларының көрсеткіштерінен төмен болған 

жағдайда, онда ұсынылған үстеме бағаның (оң айырмасының) бұл сомасы 

570.01.001 жолында көрсетілген сомамен  жиынтықталады. айырмасының) 

бұл сомасы 570.01.001 жолында көрсетілген сомадан шегеріледі. 
3)    570.01.003 жолында он немесе теріс айырмасына байланысты, 

570.00.001 жəне 570.00.002 жолдарының сомасы болмаса айырмасы ретінде 

айқындалатын экспортқа сатылған шикі мұнайдын  жалпы көлемінің құны 

көрсетіледі; 
4)    570.01.004 жолында  шикі мұнайды экспортқа сатумен байланысты 

шығындар көрсетіледі; 
5)    570.01.005 жолында 570.00.003 жəне 570.00.004 жолдарының 

айырмасы ретінде айқындалатьш салық салынатын  кіріс көрсетіледі; 
6)    570.01.006 жолында Салық кодексінің 304-4-бабына сəйкес 

экспортқа сатылған шикі мұнайдың биржалық бағасы деңгейінде 
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тұрақталған нақты бағаға сəйкес келетін  экспортталатын шикі мұнайға 

арналған ренталық салық ставкасы көрсетіледі;  
7)   570.01.007 жолында 570.00.004 жəне 570.00.005 жолдарының 

туындысы ретінде есептелетін  экспортталатын шикі мұнайға арналған 

ренталық салықтың сомасы көрсетіледі. 
12. Декларацияға салық төлеуші қол қояды жəне куəландырады. 

3. Экспартқа шикі мұнайды сатудан салық  салу  базасын айқындау 
- 570.01 нысанын жасау. 

13.  Бұл нысан есепті салық кезеңі ішінде экспортталатын шикі мұнайға 

арналған ренталык салығын  есептеу бойынша салык салу базасын айқындау 

бойынша ақпаратты көрсетуге арналған. 

14. «Экшортқа шикі мұнайды сату көлемі» бөлімі бес бағаннан тұрады: 

1)    А бағанында жолдың рет нөмірі  көрсетіледі; 
2)    В бағанында өнімді алушы көрсетіледі; 
3)    С бағанында экспортқа сатылған шикі  мұнайдың көлемі көр- 

сетіледі; 
4)    D бағанында экспортқа сатылған шикі мұнайдың нарықтық бағасы 

көрсетіледі. Сатылатын шикі мұнайдың нарықтық бағасы есепті кезенде (күн 



сайын) халықаралық шикі мұнай сауда-саттығында сатылатын, мұнайдың 

неғұрлым ұқсас сортын іріктеуге қатысты нарықтағы сату бағасынан басым 

орташа өлшемді баға ретінде қалыптасады. 

5)   Е бағанында экспортқа шикі мұнайды сатудан кіріс көрсетіледі.  
4. Экспортқа сатылған шикі мұнайдың құнын  айқындау кезіндегі 

шегерімге жатқызылған  шығындар - 570.02. нысанын жасау. 
15.  Бұл нысан есепті салық кезеңі ішінде экспортталатын шикі 

мұнайды сатумен байланысты шығындарды айқындау бойынша ақпа- 

ратты көрсетуге арналған. 

16. «Шегерімге жататын шығындар» бөлімі үш бағаннан тұрады: 

1)    А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі; 
2)    В  бағанында шығыстардың баптары  бөлігінде  есепті  салық 

кезеңі үшін экспортталатын шикі мұнайды сатумен байланысты шығыстар 

көрсетіледі. Бұл ретте экспортталатын шикі мұнайды тасымалдау бойынша 

шығындар магистральды кұбыр, темір жол арқылы тасымалданатын 

шығындар бойынша жəне  сақтандырумен байланысты шығындарды 

жиынтықтау жолымен айқындалатын көлік шығыстарының жалпы сомасын 

өзіне қосады. 

3)   С бағанында экспортталатын шикі мұнайды сатумен байланыс- 

ты шығындар сомасы көрсетіледі.  
570.02.001 жолының шамасы 570.00.004 жолына көшіріледі. 
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                                                                                     9.1 ҚОСЫМША 

 

Жер салығы, көлік  құралдары салығы  жəне мүлік салығы 

 бойынша декларацияны жасау ЕРЕЖЕЛЕРІ (700.00-нысан) 

 

Жалпы  ережелер. 

1. Осы Ережелер "Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі) 
бойынша салық төлеушілердің жер салығын, көлік құралдары салығын жəне 

мүлік салығын есептеу мен уақтылы төлеуіне арналған Жер салығы, көлік 

құралдары салығы жəне мүлік салығы бойынша декларацияны (бұдан əрі — 

Декларация) жасау тəртібін айқындайды. 

2.   Декларация Декларацияның өзінен (700.00-нысан) жəне  жер 

салығы, көлік  құралдары салығы мен мүлік салығы ережелерімен бай-

ланысты бойынша салық салумен байланысты объектілер жəне салық салу 

объектілері туралы ақпаратты ашу бойынша оған косымшалардан (700.01, 

700.02 жəне 700.03-нысандары) тұрады. 

3. Декларация жасау кезінде: 

1)    қағаз тасығышта - қара немесе көк сиялы қаламмен немесе 

қаламұшпен, баспа əріптермен немесе баспа құрылғысымен толтырылады; 

2)    электронды тасығышта — Салық кодексінің 69-бабына сəйкес 

толтырылады. 



4.  Декларацияны толтыру кезінде түзетуге, өшіруге жəне тазалауға 

жол берілмейді. 
5. Көрсеткіштер болмаған кезде тиісті тор көз толтырылмайды. 

6.  Қосымшаларда көрсетілуге тиісті деректер болмаған жағдайда, 

көрсетілген қосымша берілмейді. 
7. Қосымшаның «Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат» бөлімінде 

Декларацияның «Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат»  бөлімінде 

көрсетілген тиісті көрсеткіштер көрсетіледі. 
8. Соманың теріс мəні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол жақтағы 

тор кезінде « — » белгісімен белгіленеді. 
9. Декларацияны беру көзінде: 

1)    Декларация қағаз тұрінде келу тəртібінде екі данада жасалады, бір 

данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге  қайтарылады; 

2)    хабарламамен тапсырысты хатпен салық төлеуші почта арқылы 

почта немесе өзгелей байланыс ұйымының  хабарламасын алады; 
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3) Салық төлеуші өзі келу тəртібімен немесе электрондық почта 

бойынша электрондык түрде Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады. 

10. Декларацияға  салық төлеуші қол қояды жəне мөрмен расталады.  

2. Декларацияны жасау (700.00-нысан). 

11.   «Салық  төлеуші туралы жалпы ақпарат» бөлімінде салық 
төлеуші мынадай деректерді көрсетеді: 

1)    салық төлеушінің тіркелу нөмірі; 
2)    Декларация берілетін салық кезеңі. Декларация беру үшін салық 

кезеңі есептік жыл болып табылады. Салық кезеңі араб цифрларымен 

көрсетіледі; 
3)    құрылтай  құжаттарына сəйкес заңды тұлғаның толық атауы не-

месе салық төлеушінің аты-жөні; 
4)    ЭҚЖЖ коды. 

ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым 

қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тэртібімен 

көрсетілуі тиіс. «Үлес салмағы, %» үлшықтарында осы қызмет түрінің үлес 

салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 

%-ке тең болуы міндетті емес). 

ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші № 1 -ӨН (жылдық) 

мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан əрі — МСЕ) І-бөлімінің 

(«Өнім») 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес 

салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сəйкес 

бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады. 

Мысалы, кызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табы-

латын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), №1-ӨН (жылдық) есептің I бөлімінің 100 

жолында мынадай деректерді көрсетті: 
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Онда ЭҚЖЖ бойынша мəліметтер кестесі мынадай  түрде болады: 

эқжж Үлес салмағы, % 

45211 60,0 

5010 20,0 

01500 14,0 

 

Бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-

бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны)* 100 ретінде есептелген. Қалған 

ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген. 

№2—ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға — шағын 

кəсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мəліметтерді 2-ШК (жылдық) 

нысанының 2-бөлімінің («Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару 

жəне оларды өндіру үшін шығыстар туралы мəліметтер») — шаруашылық 

қызметінің нəтижесі") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, 

жоғарыда көрсетілген тəсілмен толтырады. 

№СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық 

сақтау (əлеуметтік кызмет) ұйымдары жəне № СОЦФИН (білім) нысанының 

МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар 

есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру  ұйымдары, қоғамдық, 

бюджеттік жəне өзге де ұйымдар, жеке кəсіпкерлер ЭҚЖЖ мəліметтерінде 

тек ғана негізгі қызметтің ЭҚЖЖ кодын көрсетеді. 
5) Декларация түрі. 
Декларацияның түріне байланысты тиісті торкөз белгіленеді: 
•     "Бастапқы" торкөзі егер салық төлеуші ретінде тіркелгеннен кейін 

алғаш рет Декларация берілгенде белгіленеді. 
•     одан кейінгі Декларациялар беру кезінде "Кезекті" торкөзі бел-

гіленеді. 
•     бұрын берілген Декларацияларға өзгерістер мен толықтыруларды 

енгізу кезінде "Қосымша" тор көзі белгіленеді. 
•     «Хабарлама бойынша» тор көзі, егер салық төлеуші хабарламаны 

алса, соның негізінде бұрын көрсетілген Декларацияға өзгерістер мен  

толыктырулар  енгізуді  қажет  ететін  жағдайда  белгіленеді. Бұл жағдайда 

салық төлеуші «Хабарлама бойынша» жəне «Қосымша» тор көздері бір 

уақытта белгілейді. 



•     салық төлеушіні тарату жағдайында (қайта кұру) "Тарату" торкөзі 
белгіленеді. 

6)  хабарламаның нөмірі мен күні, хабарлама бойынша қосымша Де-

кларация табыс еткен жағдайда толтырылады; 
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7)  валютакоды; 

8)   берілген қосымшалар. Берілген қосымшалардың  тиісті тор көз- 

дері белгіленеді; 
9)  косымшалардың саны. 

700.01 жəне 700.02 нысандар бойынша берілген қосымшалар бет- 

терінің саны көрсетіледі. 
12. "Жер салығы " бөлімінде. 
1)    700.00.001 жолында700.01барлық  нысандары  бойынша700.01.017 

жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, есепті салық  кезеңі үшін 

есептелген салық сомасы көрсетіледі; 
2)    700.00.002   жолында   700.01   барлық   нысандары   бойынша 

700.01.018 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын салық кезеңі үшін 

есептелген салық сомасы көрсетіледі; 
3)    егер 700.00.001 жолында көрсетілген салық кезеңі үшін есеп-

телген салық сомасы 700.00.002 жолында көрсетілген есептелген салық 

сомасынан көп болған жағдайда, 700.00.003 жолында 700.00.001 жəне 

700.00.002 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын есептеуге салық 

сомасы көрсетіледі; 
4)    егер 700.00.002 жолында көрсетілген салық кезеңі үшін есеп-

телген салық сомасы 700.00.001 жолында көрсетілген есептелген салық 

сомасынан көп болған жағдайда, 700.00.004 жолында 700.00.002 жəне 

700.00.001 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын есептеуге салық 

сомасы көрсетіледі. 
13. "Көлік құралдары салығы" бөлімінде: 
1)    700.00.005   жолында   700.02   барлық   нысандары   бойынша 

700.02.013 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, салық кезеңі үшін 

есептелген салық сомасы көрсетіледі; 
2)    700.00.006 жолында салық кезеңі үшін есептелген ағымдағы 

төлемдер сомасы көрсетіледі. 700.00.006 жолында 701.01.001 жолында 

көрсетілген сома көшіріледі; 
3)    егер 700.00.005 жолында көрсетілген салық кезеңі үшін есеп-

телген салық сомасы 700.00.006 жолында көрсетілген есептелген салық 

сомасынан көп болған жағдайда, 700.00.007 жолында 700.00.005 жəне 

700.00.006 жолдарының айырмасы ретінде айкындалатын, азайтылатын 

салық сомасы көрсетіледі. 
14. "Мүлік салығы " бөлімінде: 
1)    700.00.009 жолына 700.03.018 жолында көрсетілген сома кеші- 

ріледі; 
2)    700.00.010 жолында салық кезеңі үшін есептелген ағымдағы 
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төлемдер сомасы көрсетіледі. 700.00.010 жолына 701.00.007 жолында 

көрсетілген сома плюс (минус) 701.01.019 жолында (салық кезеңі ушін 

барлық табыс етілген 701.01-нысандары бойынша) көрсетілген сома 

көшіріледі; 
3)    700.00.011 жолында 700.00.009 жəне 700.00.010 жолдары сома-

сының  айырмасы ретінде  айқындалатын, төленуге жататын салық сомасы 

көрсетіледі; 
4)    егер,700.00.010 жолында  көрсетілген  есептелген салық700.00.009 

жолында  көрсетілген  есептелген  ағымдағы  төлемдерден  аз жағдайында, 

700.00.012 жолында 700.00.010 жəне 700.00.009 жолдарының айырмасы 

ретінде  айқындалатын азайтылатын салық сомасы көрсетіледі. 
3. Жер салығы — 700.01-нысанын жасау. 
15.   Осы қосымша заңды тұлғалардың жер салығын есептеуіне 

арналған. Салық төлеуші 700.01 нысанын салық кезеңі ішінде меншік, 

тұрақты жер пайдалану, бастапқы тегін уақытша жер пайдалану  құқығында 

болған əрбір жер төліміне жасайды. Егер базар (мал сату бойынша базарлар-

дан баска) орналаскан жер төлімдері үшін қосымшалар жасалатын жағдай 

болса, онда екі қосымша жасалады: сауда қатарлары орналасқан жер төлімі 
бөлігі үшін, жəне жер төлімінің калған бөлігі үшін. 

16. "Жер салығын есептеу" бөлімінде' 
1)    700.01.001 жолында жер төлімімен салық салу объектісі болып 

табылатын жер төлімінің атауы, орналасқан жері (жер төліміне жалпы 

үлестік меншік кезінде — жер үлесі) көрсетіледі; 
2)    700.01.002 жолында кұқық растаушы құжаттардың негізінде 

кадастрлық нөмір көрсетіледі; 
3)    700.01.003 жолында растаушы құжаттардың негізінде Қазақстан 

Республикасының   жер   заңнамасының   ережелеріне   сəйкес (теліміне 

кұкық беру туралы жергілікті атқарушы органның кұкықтық актілері, сату-

сатып алу шарттары (айырбас, сыйга тарту немесе жер телімін иеліктен 

шығару туралы өзге де мəміле) жəне жер төліміне жеке меншік құқығын, жер 

пайдалану құқығын  жəне өзге де заттай  құқықтарды тану туралы сот 

органдарының  шешімдерінің негізінде жер теліміне құқық туындау күні 
көрсетіледі; 

4)    700.01.004 жолында растаушы кұжаттар негізінде Қазақстан 

Республикасының жер заңдары ережелеріне сəйкес жер теліміне құқықты 

тоқтату күні көрсетіледі; 
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5)    Салық кодексінің 525-бабының 2-тармағына сəйкес салык төлеуші 
жер салығын төлеген жағдайда, 700.01.003 жəне 700.01.004 жолдары 

толтырылмайды; 

6)    700.01.005 жолында салық кезеңінде жер телімш иелену немесе 

пайдалану айларының саны көрсетіледі; 
7)    700.01.006 жолында  Қазақстан Республикасының жер заңдарына 

сəйкес жер санаты көрсетіледі. Бұл ретте, мынадай шартты белгілер 

пайдаланылады: 



АМЖ-1 — ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер — кəдімгі жəне 

оңтүстік, кара-каштан мен каштан қаратопырақтармен бірге далалык жəне 

жазықтық құрғақ далалық аймақ жерлері, сондай-ақ тау алды қара (сұрғылт-

қоңыр), каштан (қоңыр) жəне қаражерлердің сұрғылт жерлерімен тау алды 

аумақтары, 

АМЖ-2 — ауыл ишруашылығы мақсатындағы жерлер — ашық-каш-

тан, коңыр, сұрғылт-қоңыр, ашық сұрғылт жерлер жəне кəдімгідей мен 

жартылай шөлді, шөлді жəне тау алды шөлді аумақтарның жерлері, сондай-

ақ тау-жазықтык, тау-жайылым-далалық жəне таулық альпілік жəне 

субальпілік топырақтармен бірге таулы аумақтар: 

ЕМПЖ-ҮҚ — үй қорындағы елді мекен пунктерінің жерлері, оның  

ішінде оның жанындағы құрылыстармен жəне ғимараттармен; 

ЕМПЖ — үй қорындағы жерлерден басқа елді мекен пунктерінің 

жерлері,  оның ішінде оның жанындағы құрылыстармен жəне ғима- 

раттармен; 

ЕМПЖ-ҮЖЖУ — елді мекен пунктерінің жерлері — үй жанындағы 

жер учаскелері; 
ӨЖ— елді мекендерден тыс орналасқан өнеркəсіп жерлері;  
ӨЖ-ЕМ— елді мекендер аумағында орналасқан өнеркəсіп жерлері 
ЕҚТАЖ-АУМ-1 жəне ЕҚТАЖ-АУМ-2 - ауыл шаруашылығы мақ- 

сатында пайдаланылатын ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жер- 

лері; 
ЕҚТАЖ— ауыл шаруашылығынан басқа өзге де мақсатта пайдала-

нылатын ерекше қоргалатын табиғи  аумақтар жерлері; 
ОҚЖ-АУМ-1 жəне ОҚЖ-А УМ-2 - ауыл шаруашылығы мақсатында 

пайдаланылатын орман қорының жерлері; 
ОҚЖ— ауыл шаруашылығынан басқа өзге де мақсатта 

пайдаланылатын орман қорыныц жерлері; 
СКЖ-АУМ-1 немесе СҚЖ-АУМ-1-ауылшаруашылығы мақсатында 

пайдаланылатын  су қорының жерлері; 
СҚЖ— ауыл шаруашылығынан  басқа өзге де мақсатта пайдаланы-

латын су корынын жерлері; 
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8)   700.01.007 жолында құқық растаушы құжаттардың (жер теліміне 

жеке меншік құқығына акт, тұрақты жер пайдалану құқығына акт жəне 

уақытша (ақылы, тегін) жер пайдалану қүқығына акт) негізінде жер телімі 
топырағының бонитет баллы көрсетіледі; 

9)   700.01.008 жолында жер теліміне құқықты куəландыратын  құ-

жаттарға сəйкес жер телімінің жалпы көлемі көрсетіледі. Салық кодексінің 

325-бабының 2-тармағымен айқындалған салық төлеушілер нақты иелену 

мен пайдаланудағы жер телімінің жалпы көлемін көрсетеді. Жер теліміне 

құқық куəландыратын құжаттар болмаған жағдайда аумақты айқындау жер 

телімін өлшеуді жүргізген жеке жəне занды тұлғалардың (тиісті 
лицензиялары бар) қорытындыларының негізінде жүзеге асырылады; 

10)700 01.009 жолында жер салығы салынбайтын жер телімінің 



көлемі көрсетіледі;  
11)700.01010 жолында 700.01.008 жəне 700.01.009 жолдарының 

айырмасы ретінде айқындалатын, жер салығымен салық салынатын жер 

телімінің көлемі көрсетіледі;  
12)700.01.011  жолында жер салығының базалық ставкасы көр- 

сетіледі;  
13)700.01.012 жолында есепті салық кезеңіне жергілікті өкілетті 

органның шешімімен белгіленген жер салығының ставкасын  төмендету 

немесе көтеру ставкасы көрсетіледі;  
14)700.01.013 жолында есепті салық кезеңіне жергілікті өкілетті 

органның шешімімен белгіленген автотұрақтарға, автомай құю 

станциялары мен рыноктарға арналған жер теліміне жер салы- 

ғының ставкасын көтеру мөлшері көрсетіледі;  
15)700.01.014 жолында тиісті салық төлеушілер үшін Салық ко- 

дексінің 338-бабының 2-тармағымен белгіленген коэффициент 

көрсетіледі;  
16) 700.01.015 жолында арнаулы экономикалық аймақ аумақтарында 

қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілерге арналған, Салық 

кодексінің 355-бабында белгіленген коэффициент көрсетіледі;  
17)700.01.016 жолында 700.01.012,  700.01.013,  700.01.014  жəне 

700.01.015  жолдарында  көзделген базалық салық  ставкасын 

түзетумен ескеріп жер салығының ставкасы көрсетіледі;  
18)700.01.017 (700.01.010 х 700.01.016) /12 х 700.01.005 формуласы 

бойынша айқындалатын, салық кезеңі үшін есептелген салык со- 

масы көрсетіледі;  
19)700.01.018 жолында көрсетілген жер учаскесі бойынша салық 

кезеңі үшін есептелген ағымдағы төлемдер сомасы көрсетіледі. 
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700.01.018 жолы салық төлеуші жер салығы бойынша жыл басына ұсынған 

Жер салығы бойынша ағымдағы төлемдер есебінің Ғ бағанының мəні алу 

(қосу) көрсетілген жер учаскесі бойынша салық кезеңі ішінде салық 

міндеттемелері өзгерген кезде табыс етілген Жер салығы бойынша ағымдағы 

төлемдер есебінің (701.00) мəні ретінде  айқындалады; 

20) 700.01.017 жолында  көрсетілген  жер  салығы сомасының 

700.01.018 жолында көрсетілген есепті салық кезеңі үшін есептелген ағым-

дағы төлемдер сомасынан асып кеткен жағдайда, 700 01.019 жолында 

есептеуге салық сомасы (+), кері жағдайда жолда азайтылатын салық сомасы 

(-) көрсетіледі; 
21)700.01.020 жолында уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген жер 

салығының бюджеттік жіктемесінің тиісті коды көрсетіледі. 
4. Көлік  құралдары салығы - 700.02-нысанын жасау. 
17.  Осы нысан занды тұлғалардың көлік құралдары салығын есеп-

теуге арналған. 700.02 нысанын салық төлеуші əрбір көлік құралына жа-

сайды. ¥қсас көлік құралдары болған жағдайда, (бір үлгі, бірдей двигатель 

көлемі, отырғызу орындарының саны, двигатель қуаты, пайдалану мерзімі) 



есептен шыққан  жəне сатып алынған көлік құралдарынан басқа, 700 02.012 

жолындағы олардың жалпы санын көрсете отырып бір нысан  жасалады. 

18.  "Көлік құралдарына салықты есептеу" бөлімінде: 
1)    700.02.001  жолында көлік құралының маркасы мен үлгісін көрсете 

отырып, салық салу объектісі болып табылатын көлік кұралы көрсетіледі; 
2)    700.02.002 жолында көлік құралының  шыққан жылы көрсетіледі; 
3)    700 02.003 жолында меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел 

басқару құкығындағы, соның ішінде Қазақстан Республикасында бұрын 

есепте тұрмаған көлік құралын нақыт иелену кезеңі (айлар саны) көрсетіледі; 
4)    700.02.004 жолында өлшеудің тиісті бірліктері: 
•     жеңіл автомобиль двигателінің көлемі - шаршы сантиметрлерде; 

•     жүк жəне арнайы автомобильдерінің жүк көтерімділігі - тоннада; 

•     автобустардың отырғызу орындарының саны; 

•     катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, яхталар двигательдерінің 

қуаты — ат күшінде; 

•     шағын көлемді кемелер мен ұшу аппараттары двигателінің қуаты - 

киловатгарда көрсетіледі; 
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5)   700.02.005 жолында есептелген көлік кұралына салық ставкасы 

көрсетіледі; 
6)  700.02.006 жолында салықты төлеу кұніне сəйкес қаржы жылы үшін 

республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңында 

белгіленген айлық есептік көрсеткіш мөлшері көрсетіледі; 
7)   700.02.007 жолында 1500-ден астам - 2000 шаршы см-гі, 2000-нан 

астам — 2500 шаршьт см-гі, 2500-ден астам — 3000 шаршы см-гі, 3000-нан 

астам 4000 шаршы см-гі жеңіл автомобиль двигателі көлемінің асуы 

көрсетіледі; 
8)   700.02.008   жолында  700.02.005   жолында  женіл   автомобиль 

бойынша 700.02.005 х 700.02.006 + 700.02.007 х 7 теңге, қалған  көлік  

құралдары  мен  ұшу   аппараттары  үшін  700.02,005   х 700.02.006 ретінде 

айқындалған салық сомасы  көрсетіледі; 
9)  700.02.009 жолында тиісті түзету коэффициенті көрсетіледі, 
10)700.02.010   жолында   700.02.008   жəне   700.02.009   жолдарын 

көбейту жолымен айқындалатын түзету коэффициентін ескеріп есепті салық 

кезеңі үшін салық сомасы көрсетіледі; 
11)700.02.011 жолында 700.02.010/12 х 700.02.00З ретінде айқын-

далатын иеленудің нақты кезеңі үшін салық сомасы көрсетіледі. Егер нақты 

иелену кезеңі 12 ай құраған жағдайда, онда 700.02.011 жолына 700.02.010 

жолында көрсетілген сома көшіріледі; 
12)700.02.012 жолында осы нысан жасалатын көлік кұралдарының 

саны көрсетіледі; 
13)700.02.013 жолында 700.02.011 жəне 700.02.012 жолдарын көбейту 

жолымен  айқындалатын көлік кұралдарының санын ескеріп салық сомасы 

көрсетіледі. 
5. Мүлік салығы — 700.03-нысанын жасау. 



19.   Осы нысан заңды тұлғалар мен жеке кəсіпкерлердің мүлік 

салығын есептеуге арналған. 

20. "Салық  салу объектілерінің  қалдық  құнын  есептеу" бөлімінде: 
1)    700.03.001 - 700.03.013 жолдарының А бағанында салық салу 

объектісі болып табылмайтын есепті салық кезеңінің басына, есепті салық 

кезеңінің əр айының бірінші күніне жəне есепті салық кезеңінің сонына 

бухгалтерлік есеп деректері бойынша негізгі қаражаттардың қалдық кұны 

көрсетіледі; 
2)    700.03.001 - 700.03.013 жолдарының В бағаны есепті  салық 

кезеңінің басына, есепті салық кезеңінің əр айының бірінші 
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күніне жəне есепті салық кезеңінің соңына бухгалтерлік есеп деректері 
бойынша материалдық емес активтердің қалдық құны көрсетілді; 

3) 700.03.014А жолында 700.03.001А - 700.03.013А жолдарының 

сомасы ретінде айқындалатын негізгі каражаттардың қалдық  құны 

көрсетіледі; 
4)    700.03.014В жолында 700.03.001В - 700.03.013В жолдарының 

сомасы рстінде айқындалатын материалдық емес активтердің қалдық құны 

көрсетіледі; 
5)    700.03.015А жолында инвестициялык жоба шегінде пайдалануға 

кайта енгізілген негізгі қаражаттардың қалдық  құны көрсетіледі; 
6)    700 ОЗ.О15В жолында "Салық кодексін колданысқа енгізу тура-

лы" Қазақстан Республикасынын 2001 жылғы 12 маусымдағы Заңына сəйкес 

қолданылатын "Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 132-бабындағы 2-бөлікке сəйкес 

оның қызмет ету кезеңіне "Астана- жаңа кала" арнайы экономикалық 

аймағының аумағында салынған үй-жайлар мен құрылыстардың қалдық 

құны көрсетіледі. 
21. "Мүлік салығын  есептеу" бөлімінде: 
1)    700.03.016 жолында негізгі қаражаттар мен материалдық емес 

активтердің орташа жылдык қалдык құны көрсетіледі; 
2)    700.03.017 жолында мүлік салығының ставкасы көрсетіледі; 
3)    700.03.018 жолында700.03.017жолында  көрсетілген  салық став-

касына 700.03.016 жолында көрсетілген негізгі қаражаттар мен материалдық 

емес активтердің орташа жылдық қалдық  құнын  көбейту жолымен 

айқындалатын салық сомасы көрсетіледі. 
700.03.018 жолының сомасы 700.00.009 жолына көшіріледі. 
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12..І.ҚОСЫМША 

 

Жеке кəсіпкерлер үшін патент алуға өтініш жасау  ЕРЕЖЕЛЕРІ 
 

1. Жалпы ережелер. 

1.  Осы Ережелер "Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы" Казақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленген жəне қоса берілген 912.00 нысан бойын Жеке кəсіпкерлер 

үшін патент алуға өтінішті (бұдан əрі - Өтініш) жасау тəртібін көздейді. 
2. Өтініш жеке кəсіпкерлер үшін патент негізінде арнаулы салық ре-

жимі бойынша бюджетпен есеп айырысуға арналған. 

3. Өтінішті жасау кезінде: 

1)    қағаз тасығышта — Өтініш қара не көк сиялы қаламмен немесе 

қаламұшпен, баспа əріптермен немесе баспа кұрылғысын пайдалана отырып 

толтырылады; 

2)    электрондық тасығышта - Өтініш Салық кодексінің 69-бабына 

сəйкес толтырылады. 

4. Оңайлатылған декларацияны толтыру кезінде түзетулерге, өшіруге 

жəне тазалауға жол берілмейді. 
5.  Көрсеткіштер жоқ болған кезде Өтініштің тиісті торкөздері тол-

тырылмайды. 

6. Өтінішті беру кезінде: 

1)    қағаз тасығышта келу тəртібімен - Өтініш екі данада жасалады, бір 

данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады; 

2)    хабарламалы  тапсырысты  хатпен  почта  бойынша -  салық 

төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының хабарламасын алады; 

3)    Салық төлеуші өзі келу тəртібімен немесе электрондық почта 

бойынша электрондық түрде - Өтінішті қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады. 

2. Өтінішті жасау. 
7.  "Жалпы ақпарат" бөлімінде: 
1)    1 -жолда салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі; 
2)    2-жолда жеке кəсіпкердің аты-жөні жəне егер де ол бар болса, 

фирмалық атауы көрсетіледі; 
755 

3)    3-жолда негізгі қызметтің ЭҚЖЖ (Экономикалық қызметтің 

жалпы жікгеуіші) коды көрсетіледі; 
4)    4-жолда валютаның тиісті коды көрсетіледі. 
5)    5- жолда жеке кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер 

көрсетіледі; 
•     5А жолда жеке кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куəліктін, 

сериясы мен нөмірі көрсетіледі;  
•   5В жолда жеке кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің 

берілген күні көрсегіледі.  
8. "Патент алу  үшін мəлімет" бөлімінде: 



1) 912.00.001 жолда жүзеге асырылатын қызмет түрі көрсетіледі. 
•     Жеке   кəсіпкер   автокөлікпен   жолаушылар   жəне   жүк   тасы-

малдау  бойынша қызметгі жүзеге  асырған жағдайда жолда тасымалдаудың 

түрі көрсетіледі: тұрақты  жəне тұрақты емес тасымалдау; 

2) 912.00.002 жолда алынатын патент бойынша кəсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыру орны көрсетіледі; 

•     912.00.002А жолда облыстың атауы көрсетіледі; 
•     912.00.002В жолда қала немесе ауданның атауы көрсетіледі; 
•     912.00.002С жолда поселкенің немесе ауылдың атауы көрсе- 

тіледі; 
•     912.00.002Б жолда көше (даңғыл, гүлзар, бұрылыс жəне т.б.) ата- 

уы көрсетіледі; 
•     912.00.002Е жолда үйдің нөмірі көрсетіледі, 
•     912.00.002Ғ жолда пəтер нөмірі көрсетіледі; 
•     912.00.0020 жолы əмбебап дүкендерде, супермаркеттерде, ав-

томобильмен жолаушылар мен жүктерді тұрақты тасымалдау бойынша жəне 

т.б кəсіпкерлік кызметін жүзеге асыру кезінде  толтырылады; 

Бұл кезде,  жолда  əмбебап дүкеннің,  супермаркеттің жəне т.б. 

бөлімнің нөмірі мен атауы, бағыттың нөмірі мен бағдары көрсетіледі; 
3)    912.00.003 жолда патент бойынша алынатын қызметтің жүзеге 

асыру мерзімі көрсетіледі; 
4)    912.00.004 жолында болжанатын кіріс сомасы көрсетіледі; 
5)    912.00.005 жолында бюджетке төлеуге жататын салықтар сомасы 

көрсетіледі: 
912.00.005А  жолында  бюджетке  төлеуге  жататын  жеке  табыс 

салығының сомасы көрсетіледі. Бұл кезде есептелген салык сомасы 
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1 теңгеге дейін дөңгелектенеді: 50 тиыннан көп сома бір теңге ретінде 

қабылданады, 50 тиыннан аз сома есепке қабылданбайды; 

912.00.005В жолында бюджетке төлеуге жататын əлеуметтік салық 

сомасы көрсетіледі. Бұл кезде есептелген салық сомасы 1 теңгеге дейін 

дөңгелектенеді: 50 тиыннан көп сома бір теңге ретінде қабылданады, 50 

тиыннан аз сома есепке қабылданбайды. 

9.  "Лицензия туралы мəлімет" бөлімі лицензиялауға жататын қыз-метті 
жүзеге асырған кезде толтырылады: 

•     912.00.006 жолында лицензия туралы мəлімет көрсетіледі; 
•     912.00.006А жолында оның жүзеге асырылуына лицензия берілген 

қызмет тұрі көрсетіледі; 
•     912.00.006В жолында лицензияның тиісті түрінің белгісі жүр-

гізіледі; 
•     912.00.006С жолында лицензия нөмірі көрсетіледі; 
•     912.00.006D жолында лицензияны беру күні көрсетіледі; 
•     912.00.006Е жолында 912.00.006В жолында көрсетілгендерді 

қоспағанда "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 

17 сəуірдегі Заңының 4-бабының 1-тармағының 3-тармақшасы, 2-тармағы 



жəне 4-тармағына сəйкес лицензия белгілері (субъектілер бойынша, қызмет 

етудің аумақтық саласы бойышпа) көрсетіледі. 
10. Өтінішке қол қойылады жəне мөрмен расталады. 
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                                                                                      12.2. ҚОСЫМША 

 

Шағын бизнес субъектілері үшін оңайтылған декларацияны 

 жасау  ЕРЕЖЕЛЕРІ 
 

1. Жалпы ережелер. 

1.  Осы ережелер "Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы" Қазакстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленген жəне шағын бизнес субъектілері үшін қоса берілген 910.00 

нысан бойынша оңайтылған декларация (бұдан əрі -Оңайлатылған 

декларация) жасау тəртібін көздейді. 
2.   Оңайлатылған декларация оңайлатылған декларация негізінде 

шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимі бойынша бюд-

жетпен есеп айырысуға арналған. 

3. Оңайлатылған декларацияны жасау кезінде: 

1)    қағаз тасығышта - Оңайлатылған декларация қара не көк сиялы 

қаламмен немесе қаламұлшен, баспа əріптермен немесе баспа кұрылғысын 

пайдалана отырып толтырылады; 

2)    электрондық тасығышта - Оңайлатылған декларация Салық 

кодексінің 69-бабына сəйкес толтырылады. 

4. Оңайлатылған декларацияны толтыру кезінде түзетулерге, өшіруге 

жəне тазалауға жол берілмейді. 
5.  Көрсеткіштер жоқ болған кезде Оңайлатылған декларацияның тиісті 

торкөздері толтырылмайды. 

6. Оңайлатьшған декларацияны беру кезінде: 

1)    қағаз тасығышта келу тəртібімен - Оңайлатылған декларация екі 
данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге 

қайтарылады; 

2)    хабарламалы  тапсырысты  хатапен  почта  бойынша -  салық 

төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының хабарламасын алады; 

3)    Салық төлеуші өзі келу тəртібімен немесе электрондық почта 

бойынша электрондық түрде - Оңайлатылған декларацияны қабылдау 

(жеткізу) туралы хабарламаны салық органында немесе электрондық почта 

бойынша алады. 

2. Оңайлатылган декларацияны жасау.  
1. "Жалпы ақпарат " бөлімінде: 
1)    1-жолда салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі; 
2)    2-жолда есепті салық кезеңі көрсетіледі; 

758 



3)    3-жолда заңды тұлғаның атауы немесе жеке кəсіпкердің аты-жөні 
жəне егер де ол бар болса, фирмалык атауы көрсетіледі; 

4)    4-жолда Экономикалық кызметтің жалпы жіктеуіші бойынша 

(ЭҚЖЖ) қызмет түрлерінің коды мен олардың үлес салмағы көрсетіледі. 
ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым 

қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тəртібімен 

көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында аталған қызмет түрінің 

(бір ондық белгімен) үлес салмағын көрсету қажет (осы ұяшықтардың 

сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес). 

ЭҚЖЖ үлес салмағының есебі үшін №1-ӨН (тоқсандық) мемлекеттік 

статистикалық есептілігінің (бұдан əрі - МСЕ) I бөлімінің ("Өнім") 100-

жолында салық төлеушімен көрсетілген деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ 

үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың тиісті 
бағаны деректерінің катынасы ретінде айқындалады.Мысалы, қызметінің 

негізгі түрі ғимараттар салу болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), 

№1-ӨН (тоқсандық) есептің I бөлімі 100 жолында (ЭҚЖЖ коды 45211), 

мынадай деректерді көрсетті: 

 
Онда ЭҚЖЖ бойынша мəліметтер кестесі мынадай түрде болады: 

эқжж Үлес салмағы, % 

45211 60,0 

50100 20,0 

01500 14,0 

мұндағы, мысалы, құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-ба-

ғаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100% ретінде есептелген. ЭҚЖЖ 

қалған кодтары бойышпа үлес салмағы осындай жолмен есептелген. 
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№2 - ШК МСЕ нысанын тапсыратын шағын кəсіпкерлік субъектілері - 
заңды тұлғалар ЭҚЖЖ бойынша  мəліметтерді 2 - ШК (тоқсандык) 

нысанының бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару 

жəне оларды өндіру үшін шығыстар туралы мəліметтер") 100-107 

жолдарының деректерін негізге ала жоғарыда көрсетілген тəсілмен тол-

тырады. 

№ СОЦФИН (денсау.сақ.) МСЕ нысандарын тапсыратын денсаулық 

сақтау (əлеуметтік қызмет) ұйымдары жəне № СОЦФИН (білім) МСЕ 

нысандарын тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандарда 

есептілік тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, коғамдық жəне 



бюджеттік ұйымдар, жеке кəсіпкерлер, жеке нотариустар мен адвокаттар 

ЭҚЖЖ мəліметтерінде ЭҚЖЖ бойынша негізгі қызмет кодын ғана көрсетеді; 
5)   5-жолда Оңайлатылған декларацияның тиісті түріне белгі соғы-

лады; 

6)   6-жолда хабарламаның нөмірі мен күні көрсетіледі; 
7)   7-жолда салықтарды есептеу жүргізілетін валютаның тиісті коды 

көрсетіледі. 
8. "Салық сомасын айқындау үшін мəлімет" бөлімінде: 

1)    910.00.001 жолында Салықкодексінің 370-бабының  4 жəне 7 тар-

мақтарына сəйкес нақты кіріс көрсетіледі; 
2)    910.00.002 жолында жалдамалы қызметкерлердің саны көрсе-

тіледі. Жеке кəсіпкерлер осы жолды толтырған кезде жалдамалы 

қызметкерлердің санына жеке кəсіпкердің өзі де енеді. 
•     910.00.002А жолында есепті салық кезеңінің бірішпі айы үшін 

жалдамалы қызметкерлердің саны көрсетіледі; 
•     910.00.002В жолында есепті салық кезеңінің екінші айы үшін 

жалдамалы қызметкерлердің саны көрсетіледі; 
•     910.00.002С жолында есепті салық кезеңінің үшінші айы үшін 

жалдамалы қызметкерлердің саны көрсетіледі; 
3)    910.00.003 жолында ((910.00.002А+910.00.002В+9Ю.00.002С)/) 

формуласы бойынша айқындалатын есепті салық кезеңі үшін 

қызметкерлердің орташа тізімдік саны көрсетіледі. Бұл орайда, егер 

қызметкерлердің орташа тізімдік саны 0,5 жəне одан жоғары бөлшек санды 

құраса, онда мұндай сан толық бірлікке дейін дөңгелектенеді, ал 0,5-тен 

төмен сандар дөңгелектенбейді. 
4)    910.00.004 жолында Салық кодексінің 376-бабының 2-тармағымен 

белгіленген  шектен асатын орташа тізбелі саны көрсетіледі; 
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5)    910.00.005 жолында Салық кодексінің 377-бабымен белгіленген, 

ставкалар бойынша есептелген салық сомасы көрсетіледі; 
6)    910.00.006  жолында  Салық  кодексінің  376-бабының  2-тар-

мағымен белгіленген кірістің шекті сомасынан асатьш кірістен салық сомасы 

көрсетіледі; 
7)    910.00.007 жолында есепті салық кезеңі үшін бір жалдамалы 

қызметкерге орташа айлық еңбекақы  көрсетіледі; 
8)    910.00.008 жолы егер бір жалдамалы қызметкерге орташа айлық  

еңбекақы  Салық кодексінің  377-бабының  4-тармағына сəйкес жеке 

кəсіпкерлерде айлық еңбекақының 2 еселенген ең аз мөлшерінен кем емес, 

заңды тұлғаларда 2,5 еселенген ең аз мөлшерінен кем емес болған жағдайда 

толтырылады. 

Осы шартты сақтау кезінде жолда ((910.00.005 - 910.00.006) х 

(910.00.003 - 910.00.004) х 0,015) формуласы бойышпа айқындалатын Салық 

кодексінің 377-бабының 4-тармағына сəйкес қызметкерлердің орташа тізбелі 
санына байланысты салық сомасының кемуі көрсетіледі. 



9)    910.00.009 жолында 910.00.005 жəне 910.00.008 жолдарының 

айырмасы  ретінде  айқындалатын  Оңайлатылған  декларация бойынша 

бюджетке төлеуге жататын салық сомасы көрсетіледі; 
10)  910.00.010 жолында (910.00.009 х 0,5) формуласы бойынша 

айқындалатын бюджетке төлеуге жататын жеке (корпорациялык) табыс 

салығының сомасы көрсетіледі. Бұл кезде есептелген салық сомасы 1 теңгеге 

дейін дөңгелектенеді: 50 тиыннан көп сома бір теңге ретінде қабылданады, 

50 тиыннан аз сома есепке қабылданбайды; 

11)910.00.011 жолында (910.00.009 х 0,5) формуласы бойынша 

айқындалатын бюджетке төлеуге жататын əлеуметтік салық сомасы 

көрсетіледі. Бұл кезде есептелген салық сомасы 1 теңгеге дейін 

дөңгелектенеді: 50 тиыннан көп сома бір теңге ретінде кабылданады, 50 

тиыннан аз сома есепке қабылданбайды; 

9. Мысалы: 

1)    910.00.001 жолы бойынша жеке кəсіпкердің есепті кіріс кезеңі 
үшін кірісі 5 000 000 теңгені құрады; 

2)    910.00.002А жолы бойынша есепті салық кезеңінің бірінші айында 

жалдамалы қызметкерлердің саны 20 адам құрады; 

3)    910.00.002В жолы бойышпа есепті салық кезеңінің екінші айында 

жалдамалы қызметкерлердің саны 15 адам кұрады; 

4)    910.00.002С жолы бойынша  есепті салық  кезеңінің бірінші айын-

да жалдамалы қызметкерлердің саны 16 адам  құрады; 
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5)   910.00.003 жолы бойынша жеке кəсіпкердің өзін қоса, қыз-

меткердердің орташа тізбелі саны ((20 + 15+ 16) : 3 ай) 17 адам кұрады; 

6)  910.00.004 жолы бойынша шекті санынан асатын орташа тізбелі 
саны 2 адам кұрады (17—15), онда Салық кодексінің 376-бабының 2-

тармағымен белгіленген 17 адам-накта орташа тізбелі саны, 15 адам — шекті 
саны; 

7)  910.00.005 жолы бойынша Салық кодексінің 377-бабының 2-

тармағына сəйкес есептелген салық сомасы 250000 теңге ((5000000 теңге - 

3000000 теңге) х 7% + 110000 теңге) құрайды;  

8)  910.00.006 жолы бойынша Салық кодексінің 376-бабының 2-

тармағына сəйкес белгіленген кірістің шекті сомасынан асатын кірістен 

салық сомасы 35000 теңге (250000 теңге - (4500000 теңге - 3000000 теңге) х 

11% + 110000 теңге) құрайды;  

9)  910.00.007 жолы бойынша бір жалдамалы қызметкерге орташа 

айлық еңбекақы мынадай жолмен айкындалатан 12170 теңге  кұрады: 

• мысалы, есепті салық кезеңінің бірінші айы үшін жалдамалы 

қызметкерлердің есептелген еңбекакының барлық сомасы 238 000 

теңге (30000 теңге + 105000 теңге + 18000 теңге + 40000 теңге + 45000), 

оның ішінде үш адамның еңбекақысы 10000 теңге  құрады (30000 теңге 

(3 х 10000 теңге)), он адам 10500 теңге (105000 теңге (10 х 10500 

теңге)), екі адам 9000 теңге (18000 теңге (2 х 9000 теңге)), екі адам 



20000 теңге (40000 теңге (2 х 20000 теңге)) жəне үш адам 15000 теңге 

(45000 теңге (3 х 15000 теңге)).  

• Мэселен, есепті салық кезеңінің бірішпі айы үшін бір жалдамалы 

қызметкерге орташа айлық еңбекақы 11900 теңге кұрады (238000 : 20 

адам), онда 20 адам — есепті салық кезеңінін бірінші айындағы 

жалдамалы қызметкерлердің саны.  

• Осындай жолмен есепті салық кезеңінің екінші жəне үшінші айлары 

үшін бір жалдамалы қызметкерге еңбекақының орташа айлық сомасы 

айқындалады. 

• Мысал үшін, бір жалдамалы қызметкерге есепті салық кезеңінің 

екінші айында еңбекақы сомасы - 12450 теңге, үшіншіде – 12160 теңге 

құрады. 

• Онда, есепті салык кезеңі үшін бір жалдамалы қызметкерге 

еңбекакының орташа айлық сомасы 12170 теңге ((11900 теңге + 12450 теңге 

+ 12160 теңге): 3 ай) құрады. 
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• Біздің мысалда 2003 жылға заңнама актісімен белгіленген 

еңбекақының екі еселік орташа ең аз айлық мөлшері 10000 теңге (5000 теңге 

х 2) құрады. Есепті салық кезеңінің жиынтығы бойынша бір кызметкерге 

орташа айлык еңбекақы ең төменгі еңбекақының екі еселік мөлшерінен 

асқандықтан, Салық кодексінің 377-бабының 4-тармагымен кезделген орташа 

тізімдік саннан ескеріп кызметкерлердің  шекті санын  тұзету жүргізіледі; 
10)  910.00.008 жолы бойынша қызметкерлердің орташа тізімдік са-

нына байланысты азайтылған салық сомасы 48375 теңге құрады ((250000 

теңге - 35000 теңге) х (17 адам - 2 адам) х 0,015), мұндағы 0,015 — 

қызметкерлердің орташа тізбелі санын ескере отырып əрбір қызметкер үшін 

салық сомасын түзету коэффициенті; 
11)  910.00.009 жолы бойынша бюджетке төлеуге жататын салық со-

масы 201625 теңге кұрайды (250000 теңге - 48375 теңге); 

12)  910.00.010 жолы бойышпа жеке (корпорациялык) табыс салығы 

100813 теңгені құрайды (201625 теңге х 0,5); 

13)  910.00.011 жолы бойынша əлеуметтік салық сомасы 100813 теңгені 
құрайды (201625 теңге х 0,5). 

10. Оңайлатылған декларацияға кол қойылады жəне мөрмен куə-

ландырылады. 
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12.3. ҚОСЫМША 



 

Ауыл  шаруашылығы өнімін өндіруші - заңды тұлғалар үшін 

арнаулы салық режимін қолдану құқығына патент алуға 

өтініш жасау ЕРЕЖЕЛЕРІ 
 

I. Жалпы ережелер. 

1.  Осы Ереже "Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленген жəне 932.00 нысаны бойынша ауыл шаруашылығы өнімін 

өндіруші - заңды тұлғалар үшін арнаулы салық режимін  қолдану құқығына 

патент алуға өтініш (бұдан əрі - Өтініш) жасау тəртібін  қарастырады. 

2. Өтініш ауыл шаруашылығы өнімін өндіруші — заңды тұлғалардың 

үшін арнаулы салық режимін қолдану құқығына патент алуға арналған. 

3. Өтінішті жасау кезінде: 

1)    қағаз тасығышта - қара не көк сиялы қаламмен немесе қала-

мұшпен, баспа əріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып 

толтырылады; 

2)    электрондық тасығышта — Өтініш Салық кодексінің 69-бабына 

сəйкес толтырылады. 

4. Өтінішті толтыру кезінде түзетулерге, тазартуларға, жəне өшіруге 

берілмейді. 
5.  Көрсеткіштер жоқ болған кезде Өтініштің тиісті торкөздері тол-

тырылмайды. 

6. Өтінішті беру кезінде: 

1)    қағаз тасығышта келу тəртібімен - Өтініш екі данада жасалады, бір 

данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады; 

2)    тапсырысты хатпен хабарлама арқылы почта бойынша - салық 

төлеуші почта немесе байланыстың  өзге ұйымының хабарламасын алады; 

3)    Салық төлеуші өзі келу тəртібімен немесе электрондық почта 

бойынша электрондық түрде — Өтінішті қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық  органында немесе электрондық почта бойынша алады. 

2. Өтініш жасау. 
1. "Жалпы ақпарат " бөлімінде: 
1)    1-жолда салық толеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі; 
2)    2-жолда есепті салық кезеңі көрсетіледі; 
3)    3-жолда заңды тұғаның толық атауы көрсетіледі; 
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4) 4-жолда Экономикалық  қызметтің жалпы жіктеуіші бойынша 

(ЭҚЖЖ) қызмет турлерінің коды мен олардын үлес салмағы көрсетіледі. 
ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым 

қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тəртібімен 

көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында аталған қызмет түрінің 

(бір ондық  белгімен) үлес салмағын көрсету қажет (осы  ұяшықтардын 

сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес). 



ЭҚЖЖ үлес салмағының есебі үшін №1-ӨН (тоқсандық) мемлекеттік 

статистикалық есептілігінің (бұдан əрі - МСЕ) I бөлімінің ("Өнім") 100-

жолында салық төлеушімен көрсетілген деректерді  пайдалану қажет. ЭҚЖЖ 

үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың тиісті 
бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады. 

Мысалы, қызметінің  негізгі түрі  ғимараттар салу болып табылатын 

ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), №1-ӨН (жылдык) есептің I бөлімі 100 жолында 

(ЭҚЖЖ коды 45211), мынадай  деректерді көрсетті: 

                    
 

Онда ЭҚЖЖ бойынша мəліметтер  кестесі мынадай түрде  болады. 

эқжж Үлес салмағы, % 

45211 60,0 

50100 20,0 

01500 14,0 

 

мұндағы, мысалы, құрылыстың  үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) 

/ 250 000,0 (1 -кестенің 3-бағаны) * 100% ретінде есептелген. ЭҚЖЖ қалған 

кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген. 

№2 — ШК МСЕ нысанын тапсыратын шағын кəсіпкерлік субъектілері - 
заңды  тұлғалар ЭҚЖЖ бойынша  мəліметтерді 2 - ШК (тоқсандық) 

нысанының бөлімін ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару жəне 

оларды өндіру үшін шығыстар туралы мəліметтер") 100-107 жолдарының 

деректерін негізге ала жоғарыда көрсетілген тəсілмен толтырады. 

765 

№ СОЦФИН (денсау.сак.) МСЕ нысандарын тапсыратын денсаулық 

сақтау (əлеуметтік қызмет) ұйымдары жəне № СОЦФИН (білім) МСЕ 

нысандарын  тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысан-

дарда есептілік тапсырмайтын  банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдык 

жəне бюджеттік ұйымдар, жеке кəсіпкерлер, жеке нотариустар мен ад-

вокаттар ЭҚЖЖ мəліметтерінде ЭҚЖЖ бойынша негізгі қызмет кодын ғана 

көрсетеді: 
5)   5-жолда Өтініштің тиісті түріне белгі қойылады; 

6)  6-жолда хабарламаның нөмірі мен күні көрсетіледі; 
7)  7-жолда есептеу жүргізілетін  валютаның тиісті коды көрсетіледі.  
8. "Патент алу үшін  мəліметтер" бөлімінде: 

1)    932.00.001 жолда қызмет түрінің тиісті белгісі қойылады; 



2)    932.00.002 жолда мəлімделетін қызметкерлердің жалпы саны 

көрсетіледі; 
3) 932.00.003 жолда тиесілі  жер төлімінің  аумағы көрсетіледі: 
•     932.00.003А жолда егіс алаңы көрсетіледі, 
•     932.00.003В жолда шабындық көрсетіледі, 
•     932.00.003С жолда жайылым көрсетіледі; 
•     932.00.0030 жолда  баскада  жерлер  көрсетіледі, 
4)  932.00.004 жолда ағымдағы салық кезеңінде болжанған түсімнің 

сомасы көрсетіледі; 
5)  932.00.005 жолда ағымдағы салық кезеңінде болжанған шығын 

сомасы көрсетіледі; 
6)  932.00.006   жолда   ағымдағы   салық   кезеңінде   шот-фактура 

бланкілерікің саны көрсетіледі; 
7)  932.00.007 жолда пайдаланылмаған шот-фактура бланкілері туралы 

мəлімет көрсетіледі: 
•     932.00.007А жолда пайдаланылмаған шот-фактура бланкілерінің 

саны көрсетіледі; 
•     932.00.007В жолда пайдаланылмаған шот-факіура бланкілері 

бойынша ҚҚС сомасы көрсетіледі. 
9. "Салық төлеуші туралы қосымша ақпарат" бөлімінде: 

1) 932.00.008 жолда қосылған  құн салығын төлеуші ретінде есепке қою 

туралы мəлімет көрсетіледі: 
•     932.00.008А жолда куəліктің сериясы мен нөмірі көрсетіледі; 
•     932.00.009В жолда есепке қою күні көрсетіледі; 
2)   932.00.009 жолда салық кезеңінің басына өзі өндірген  ауыл 

шаруашылығы өнімінің өткізілмей қалғандары жəне оны қайта өндеу 

өнімдерінің артық қалғандары туралы белгі қойылады. 

10. Өтінішке  қол  қойылады  жəне  мөрмен  куəландырылады. 
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                                                                ІЗ.І.ҚОСЫМША 

 

Қазақстан  Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 

17 сəуірдегі №368 қаулысымен бекітілген 

Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын 

мемлекеттік тіркеу туралы ақпарат беру ЕРЕЖЕСІ 
 

1. Жалпы ережелер. 

1. Осы Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемле-

кеттік тіркеу туралы ақпарат беру ережесі Қазақстан Республикасының 

"Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы" 2002 жылғы 17 қаңтардағы жəне 

"Ішкі су көлігі туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі заңдарына сəйкес əзірленді 
жəне кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекеттік 

тіркеу туралы ақпарат беру тəртібін  айқындайды. 



2. Кеменіц немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын  мемлекеттік 

тіркеуді кемелерді мемлекеттік тіркеу органы (бұдан əрі - тіркеуші орган) 

осы кеме тіркелген Қазақстан Республикасының кемелер тізіліміне тиісті 
жазба енгізу жолымен жүзеге асырады. 

2. Кеменіц немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын тіркеу 
туралы ақпарат беру тəртібі 

3.  Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын тіркеу туралы 

мəліметтер барлық занды жəне жеке тұлғалар үшін ашық болып табылады. 

4.  Заңды немесе жеке тұлғаның өтініші бойынша тіркеуші орган он күн 

мерзімде кеме тіркелген Қазакстан Республикасының кемелер тізілімінен 

үзінді көшірме немесе кешірме нысанында акпарат беруге міндетті. Бұл ретте 

үзінді көшірме: 

1)    ипотека туралы мəліметтер үзінді көшірме берілген күннің 

алдындағы   жұмыс   күнінің   аяғында   берілгеніне   сілтемені   қамтуы; 

2)    тіркеуші   органның  уəкілетті  лауазымды   тұлғасының  қолы 

қойылуы жəне тіркеуші органның мерімен куəландырылуы тиіс. 

5. Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын тіркеу туралы 

ақпарат өтеусіз беріледі. 
6.  Сол немесе өзге кемеге немесе жасалып жатқан кемеге қатысты 

ипотека  туралы қандай да бір жазбалар болмаған жағдайда үзінді көшірмеде 

осыған тиісті сілтеме болуы тиіс.                  
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                                                                               13.2. ҚОСЫМША 

 

Қазақстан Республикасының  аумағы  бойынша автокөлік 

құралдарының  жүріп  өтуін  реттейтін кейбір  мəселелер 

Қазаңстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 қаңтар 

№62 ҚАУЛЫСЫ 

 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., №2-3,18-құжат 

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының 

жүріп  өту  жəне рұқсат  құжаттарын  беру ЕРЕЖЕСІ 
 

1. Жалпы ережелер. 

1. Осы Ереже өзіне: 

1)    Қазақстан Республикасының аумағынан жолаушылар мен жүк-

терді халыкаралық қатынаста тасымалдауды жүзеге асыратын отандық 

автокөлік құралдарының  шығуын; 

2)    Қазақстан Республикасының аумағына (аумағынан), Қазақстан 

Республикасының аумағы бойынша транзитпен жолаушылар мен жүктерді 
халықаралық қатынаста тасымалдауды жүзеге асыратын шетелдік автокөлік 

құралдарының  кіруін (шығуын); 

3)    Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне ше-

телдік ірі көлемді жəне ауыр салмақты автокөлік кұралдарының  жүріп  өтуін  



қамтитын Қазақстан Республикасының  аумағы бойынша автокөлік 

құралдарының  жүріп  өтуін  тəртібін реттейді. 
2.  Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік кұрал-

дарының жүріп өту тəртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, 

Қазақстан  Республикасының  халықаралық автомобиль  тасымалдары 

саласындағы халықаралық шарттарымен, осы Ереженің қағидаларымен 

анықталады жəне халықаралық автомобиль тасымалдарын мемлекеттік 

реттеуді қамтамасыз ету максатында қолданылады. 

Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарда осы 

Ережеде белгіленгеннен  өзге ережелер белгіленсе, онда халықаралық 

шарттардың ережелері қолданылады. 

3.  Осы Ереже Қазақстан Республикасының жалпы пайдаланымдағы 

автомобиль жолдары жəне қалалары мен елді мекендерінің көшелері 
бойынша мынадай автокөлік құралдарының: 

•     автобустардың; 

•     жүк автомобильдерінің (рұқсат етілген жалпы салмағы тіркемені 
қоса алғанда, 6 тоннадан астам немесе рұқсат етілген пайдалы жүктеме 

тіркемені қоса алғанда, 3,5 тоннадан астам); 
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•     мамандандырылған автомобильдердің (жүктердің белгілі бір 

түрлерін  тасымалдауға арналған); 

•     арнайы автомобильдердің (əр түрлі, басым көпшілігі көліктік емес 

жұмыстарды орындауға арналған) жүріп өту тəртібін белгілейді. 
4. Шетелдік азаматтардың (жүргізушілер жəне жүктерді алып жүретін 

немесе жолаушылар ретінде жол жүруші тұлғалар) Қазакстан Республи-

касына келуі жəне онда болуы, сондай-ақ олардың Қазақстан Республи-

касынан шығуы Қазақстан Республикасының тиісті халықаралык шарт-

тарымен жəне Шетел азаматтарының Қазақстан Республикасына келу жəне 

онда болу, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасынан кету ережесімен 

регламенттеледі. 
5. Шетелдік автокөлік құралы Қазақстан Республикасының аумағына 

келген кездегі Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүру бағытын 

жəне осы автокөлік құралының  Қазақстан Республикасының  аумағынан 

шығу мерзімін көлік саласындағы уəкілетті орган белгілейді. 
2. Қазақстан  Республикасының  аумағы бойынша журіп өтуге 

рұқсат құжаттарын  беру  тəртібі. 
6.  Қазақстан Республикасының  аумағына (аумағынан), Қазақстан 

Республикасының аумағы бойынша транзитпен жолаушылар мен жүктерді 
халықаралық қатынаста тасымалдауды жүзеге асыратын шетелдік автокөлік 

құралдарының кіруі (шығуы) рұқсат құжатының - жол жүруге рұқсаттың 

негізінде жүргізіледі. 
7. Егер шетелдік автокөлік құралы тіркелген мемлекетпен Қазакстан 

Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға сəйкес халықаралык 

автомобиль тасымалдары  саласында рұқсатсыз  жүйе  қолданылатын болса, 

осы шетелдік автокөлік  құралының  Қазакстан Республикасының аумағы 



бойынша жүріп  өтуі  шетелдік  автокөлік  кұралының  Қазақстан 

Республикасының  аумағына кіруін Қазақстан Республикасының  аумағына  

кірген   кезде  көліктік   бақылау   бекеттерінде   берілетін  тіркеу талонының 

негізінде жүзеге асырылады. 

8. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша үшінші мемлекеттің 

аумағында орналасқан жөнелту пунктінен Қазақстан Республикасының 

аумағындағы жеткізу пунктіне дейін немесе Қазақстан Республикасының 

аумағындағы жөнелту пунктінен үшінші мемлекеттің аумағындағы жеткізу 

пунктіне дейін жолаушыларды жəне (немесе) жүктерді тасымалдауды жүзеге 

асыратын шетелдік автокөлік құралдарының жүріп өтуіне шетелдік 

тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағынан (на) үшінші 
елдерге (ден) тасымалдауды орындауға рұқсат беру -құжатының негізінде 

рұқсат етіледі. 
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9. Қазақстан Республикасының көлік саласындағы уəкілетті органы 

шетелдік мемлекеттердің құзыретті органдарымен осы Ереженің 6 жəне 8-

тармақтарында көрсетілген рұқсат құжаттарының бланкілерімен тепе-тең 

алмасуды жүргізуі мүмкін. 

10.  Халықаралық қатынаста Қазақстан Республикасының аумағы 

бойынша транзиттік тасымалдауды жүзеге асыратын шетелдік тасы-

малдаушы Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруге рұқсат 

сұраған жағдайда, көлік саласындағы уəкілетгі орган Қазақстан 

Республикасының Үкіметі белгілеген ставкалар бойынша, Қазақстан 

Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүріп өтуі үшін 

алынатын алым сомасын төлегеннен кейін осы рұқсатты береді. 
11.  Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзиттік рейстен 

кері бағытта келе жатқан шетелдік жүк автокөлік құралы Қазақстан Респу- 

бликасының аумағында жол-жөнекей жүк тиеген кезде, Қазақстан 

Республикасының аумағынан шығуға құкықты куəландыру үшін көлік 

саласындағы уəкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі бел-гілеген 

ставкалар бойынша, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік 

құралдарының жүріп өтуі үшін алынатын алым сомасын төлегеннен кейін 

беретін, жол жүруге қосымша рұқсаттың  болуы  қажет. 

12. Рұқсат құжаттарының бланкілері катаң есептегі бланкілер болып 

табылады. 

Рұқсат құжаттарының бланкілерін дайындау есепке алу жəне пайда-

лану Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүргізіледі. 
12-1. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат 

құжаттарының  қолданылу мерзімін көлік саласындағы  уəкілетті орган 

белгілейді. 
12-2. Халықаралык автомобиль тасымалдары кезінде рұқсат жүйесін 

орындаудың тəртібі мен шарттарын автомобиль көлігі саласындағы уəкілетті 
орган белгілейді. 



13.  Рұқсат құжаттарын алу тасымалдаушыларды Қазақстан Рес-

публикасының кедендік шекарасы арқылы өтетін көлік құралдары мен 

жүктерге кедендік құжаттарды кейіннен ресімдеу міндетінен босатпайды. 

5. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік автокөлік 
құралдарының жүріп өту тəртібі 

14.  Казақстан Республикасы мен шетел мемлекеттерінің арасында 

жүктерді, жолаушыларды жəне теңдеме жүкті халықаралық автомобиль 

тасымалдары халықаралық автомобильдік өткізу пункттері арқылы жүзеге 

асырылады. 
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15.  Қазакстан Республикасының заңнамасына жəне халықаралық 

шарттарына сəйкес халықаралық автомобиль тасымалдарын жүзеге асыру 

үшін қажет рұқсат жəне басқа да құжаттар автокөлік құралдарының 

жүргізушілерінде болуы жəне уəкілетті мемлекеттік органдардың лауа-

зымды тұлғаларының талабы бойынша үсынылуы тиіс. 

16.  Шетелдік автокөлік құралдарымен Қазақстан Республикасының 

аумағында орналасқан екі пункттің арасында жолаушылар  мен жүктерді 
тасымалдауға жол берілмейді. 

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жолаушыларды тран-

зиттік тасымалдауды жүзеге асыратын шетелдік автокөлік құралдарына 

Қазақстан Республикасының аумағында жолаушыларды отырғызуды жəне 

түсіруді жүргізуге тыйым салынады. 

17. Халықаралық автомобиль тасымалдарын жүзеге асыратын тасы-

малдаушылар өз мемлекетінің тіркеу жəне айыру белгілері бар автокөлік 

құралдарын пайдалануы тиіс. 

Бұл ретте тіркемелер мен жартылай тіркемелерде басқа мемлекеттің 

тіркеу жəне айыру белгілері болуы мүмкін. 

4. Отандық  автокөлік құралдарының  Қазақстан Республикасының 

аумағынан шығу жəне оларға  шетелдік рұқсаттарды  беру  тəртібі. 
18. Отандық автокөлік құралдары осы Ереженің  9-тармағына сəйкес 

рұқсат құжаттары бланкілерімен алмасу жүргізілген шетел мемлекеттеріне 

шыққан кезде, тасымалдаушы бұрын берілген тапсырыстар негізінде 

Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген ставкалар бойынша 

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының 

жүріп  өтуі үшін  алынатын  алым  сомасын төлегеннен кейін көлік 

саласындағы уəкілетті орган беретін тиісті шетелдік рұқсат құжаттарын ала 

алады. 

19. Əрбір автокөлік құралына жеке рұқсат құжаты беріледі. 
20.  Пайдаланылған шетелдік рұқсат құжаттары оларды бұрын берген 

органға қайтаруға жатады. 

21.  Тасымалдаушының оған берілген шетелдік рұқсат құжаттарын 

басқа тасымалдаушыға беруіне жол берілмейді. 
22.  Егер шетелдік рұқсат құжаттарының бөлінген саны тасымал-

даушылардың тапсырыс берген жалпы санынан аз болған жағдайда. 



тасымалдаушылардың арасында шетелдік рұқсат құжаттарының бланкілерін 

бөлу Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүргізіледі. 
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23. Отандық тасымалдаушыларға тапсырыстан тыс шетелдік рұқсат 

кұжаттарын беру басқа отандық тасымалдаушылар өздері тапсырыс берген 

шетелдік рұқсат құжаттарының осы түрінен бас тартқан жағдайда жүргізілуі 
мүмкін. 

24. Отандық тасымалдаушылардың жолаушылар мен тендеме жүкті 
тұрақты халықаралық тасымалдауына рұқсат құжаттарын беру Қазақстан 

Республикасы халықаралық шарттарының  шарттарына сəйкес жүзеге 

асырылады. 

5. Қазақстан Республикасының  аумағы бойынша отандық  жəне 
шетелдік ірі көлемді жəне ауыр салмақты автокөлік құралдарының жүріп 

өтуіне арнайы рұқсаттар беру тəртібі 
25. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша ірі көлемді жəне 

ауыр салмақты автокөлік құралдарының жүріп өтуі рұқсат құжаттың - ірі 
көлемді жəне ауыр салмақты автокөлік құралдарының жүріп өтуіне арнайы 

рұксаттың (бұдан əрі - арнайы рұқсат) негізінде жүзеге асырылады. 

26.  Көлік саласындағы уəкілетгі орган арнайы рұқсатты қозғалыс 

бағыты белгіленгеннен жəне Қазақстан Республикасының Үкіметі бел-

гілеген ставкалар бойынша, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 

автокөлік құралдарынын жүріп өтуі үшін алым сомасын төлегеннен кейін 

береді. 
27. Егер жүгі бар немесе жүгі жоқ автокөлік  құралының көлемі, мас-

сасы жəне біліктік жүктемелері бойынша Қазақстан Республикасының 

Үкіметі белгілеген Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарымен 

жүруге арналған автокөлік құралдарының рұқсат етілген өлшемдерінен 

асатын болса, осы автокөлік құралымен тасымалдау кезінде пайдалану 

мақсатының өзгеруінсіз, шектен тыс шығындарсыз немесе бүліну қаупінсіз 

екі немесе одан көп бөліктерге бөлінуі мүмкін болмайтын бөлінбейтін 

жүктерді тасымалдаған жағдайда ғана арнайы рұқсат беріледі. 
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                                                                                     13.3. ҚОСЫМША 

 

Аукциондардан алым бойынша декларацияны жасау ЕРЕЖЕСІ 
 

1. Жалпы ережелер. 

1.  Осы Ережелер «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы" Қазақстан Республикасыныи Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленген жəне коса беріп отырган 810.00 нысан бойынша 

Аукциондардан алым бойынша декларация (бұдан əрі - нысандар) жасаудың 

тəртібін қарастырады: 

1)    810.00 нысан бойынша Аукциондардан алым бойышпа декларация 

(бұдан əрі - 810.00 нысан бойынша Декларация); 



2)    810.01 нысан бойынша Аукциондардан  алым бойышпа декла-

рацияға қосымша (бұдан əрі - 810.01 нысан бойынша қосымша). 

2.   810.00 нысан бойынша Декларация аукциондардан алынатын 

алымның жалпы сомасын мəлімдеуге арналған. 

810.01 нысан бойынша қосымша əр аукцион бойынша аукционнан 

алым сомасын анықтау үшін арналған. 

3.  Мүлікті бірнеше аукциондарда сатқан болса (мүлік құкығын), əр 

аукцион бойынша 810.01 нысан бойышпа тиісті қосымша жеке бет тол-

тырылады. Бұл ретте 810.01 нысан бойынша тиісті қосымша жеке бет саны 

өткізілген аукцион санымен сəйкес болуы тиіс. 

4. Нысанды жасау кезінде: 

1)    қара немесе көк сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, баспа 

əріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады; 

2)    электрондық тасығышта - нысандар Салық кодексінің 69-бабына 

сəйкес толтырылады. 

5.  Нысандарды толтыру кезінде түзетулерге, тазартуларға, өшіруге 

жол берілмейді. 
6.  Тиісті торкөздерінің көрсеткіштері жоқ болған кезде нысандар 

толтырылмайды. 

7. Нысанды беру кезінде: 

1)    қағаз тасығышта келу тəртібімен - нысандар екі данада жасалады, 

бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады; 

2)   хабарламамен тапсырысты хатпен почта бойынша - салық төлеуші 
почта немесе байланыстың өзге ұйымының  хабарламасын алады; 

3) Салық төлеуші өзі келу тəртібімен немесе электрондық почта 

бойынша электрондық түрде - салық нысанды қабылдау (жеткізу) 

туралы хабарламаны салық органында немесе электрондық почта 

бойынша алады. 

2. 810.00 нысан бойынша Декларацияны толтыру. 
«Жалпы ақпарат» бөлімінде: 
1)    1-жолда салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі; 
2)    2-жолда есепті салық кезеңі көрсетіледі; 
3)    3-жолда жеке тұлғаның аты-жөні немесе заңды тұлғаның толық 

атауы көрсетіледі; 
4)   4-жолда  Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы  жіктемесі 

бойынша (ЭҚЖЖ) қызмет коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі. 
ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым 

қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тəртібімен 

көрсетілуі тиіс. «Үлес салмағы, %» ұяшықтарында аталған қызмет түрінің 

(бір ондық белгімен) үлес салмағын  көрсету қажет (осы  ұяшықтардың 

сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес). 

Үлес салмағының есебі үшін №1-ӨН (тоқсандық) мемлекеттік 

статистикалық есептілігінің (бұдан əрі - МСЕ) I бөлімінің («Өнім») 100-

жолында салық төлеушімен көрсетілген деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ 

үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың тиісті 



бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады. Мысалы, қызметінің 

негізгі түрі ғимараттар салу болып табылатын ұйыым (ЭҚЖЖ коды 45211), 

№1-ӨН (тоқсандық) есептің I бөлімі 100 жолында мынадай деректер 

көрсетті: 
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Онда ЭҚЖЖ бойынша мəліметтер кестесі мынадай түрде болады: 

 

экжж Үлес салмағы, % 

45211 60,0 

5010 20,0 

01500 14,0 

 

мұндағы, мысалы, кұрылыстың үлесі салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) 

/ 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100% ретінде есептелген. ЭҚЖЖ қалған 

кодтары бойынша ұлес салмағы осындай жолмен есептелген. 

№2 — ШК мемлекеттік статистикалық есептілік (МСЕ) нысанын 

тапсыратын шағын кəсіпкерлік субъектілері - заңды тұлғалар ЭҚЖЖ 

бойынша мəліметтерді 2 - ШК (тоқсандық) нысанының II бөлімінің («Та-

уарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер шығару жəне оларды өндіру үшін 

шығыстар туралы мəліметтер») — шаруашылық қызметінің нəтижесі") 100—

107 жолдарының деректерін негізге ала жоғарыда көрсетілген тəсілмен 

толтырады, 

№ СОЦФИН (денсау.сақ.) МСЕ нысандарын тапсыратын денсаулық 

сақтау (əлеуметтік қызмет) ұйымдары жəне № СОЦФИН (білім) МСЕ 

нысандарын тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандарда 

есептілік тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық жəне 

бюджеттік ұйымдар, жеке кəсіпкерлер, жеке нотариустар мен адвокаттар 

ЭҚЖЖ мəліметтерінде ЭҚЖЖ бойынша негізгі қызмет кодын ғана көрсетеді. 
Егер ұйым ПФ-1 немесе ШК-2 нысандарының есептілігін табыс ет-

песе, негізгі кызметтің ЭҚЖЖ кодын ғана көрсету қажет; 

5)   5-жолда 810.00 нысан бойынша декларацияның тиісті түріне бай-

ланысты белгі қойылады; 

6)  6-жолда хабарламаның нөмірі мен күні көрсетіледі; 
7)  7-жолда аукциондардан алымды есептеу жүргізілген тиісті валюта 

коды көрсетіледі; 



8)   8-жолда  810.01   нысан бойынша косымшалардың саны көр-

сетіледі. 
9. «Аукциондардан алым» бөлімінде: 
1) 810.00.001 жолда өткізілген аукцион нəтижесі бойынша аукци-

ондарда сатқан (мүлік құқығын) мүліктің 810.01 нысан бойынша 810.01.005 

жолынан көшірілетін мүліктің құны көрсетіледі. Егер салық төлеуші 810.01 

нысан бойынша қосымшаның бірнеше бет- 
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терін толтырған жағдайда, бұл жолда өткізілген аукцион нəтижесі бойынша 

аукциондарда сатқан (мүлік құкығын) мүліктің 810.01 нысан бойьшша 

810.01.005 жолының көрсеткіштеріне қосып анықтайды; 

2)    810.00.002 жолда 810,01 нысан бойынша 810.00.006 жолынан 

көшірілетін бюджетке төлеуге тиісті орындау шараның сомасы көрсетіледі. 
Егер салық төлеуші 810.01 нысан бойынша қосымшаның бірнеше беттерін 

толтырған жағдайда, бұл жолда бюджетке төлеуге тиісті орындау шараның 

жалпы сомасы 810.01 нысан бойынша 810.00.006 жолының көрсеткіштеріне 

қосып анықтайды; 

3)    810.00.003   жолда   аукциондарда   сатқан   мүліктің   (мүліктік 

құқықтардың) құны атқарушылық санкцияның сомасына кемітілген 

810.00.001 жəне 810.00.002 жолдарының айырмашылығы ретінде көрсетіледі; 
4)    810.00.004   жолда  аукциондардан   алым   ставкасы   пайызбен 

көрсетіледі; 
5)    810.00.005 жолда (810.00.003 х 810.00.004) формуласы бойынша  

аукциондарда  сатқан  мүліктің жəне  алым  ставкасынан анықтап, бюджетке 

төлеуге тиісті аукциондардан алым сомасы көрсетіледі. 
10. 810.00 нысан бойынша декларацияға қол қойылады жəне мөрмен 

куəландырылады. 

3. 810.01 нысан бойынша қосымшаны жасау. 
11.  "Ағымдағы парақ нөмірін көрсетіңіз" деген жолда 810.01нысан 

бойынша ағымдағы парақтың нөмірі көрсетіледі. 
12. "Жалпы ақпарат" бөлімінде: 

1)    1-жолда салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі; 
2)    2-жолда есепті салық кезеңі көрсетіледі. 
13. «Аукиондардан алым сомасы» бөлімінде: 

1)    810.01.001 жолда аукциондарда мүлікті сатқан (мүліктік құ-

қықтарды) күні көрсетіледі; 
2)    810.01.002 жолда аукцион өткізушінің аты-жөні немесе толық 

атауы көрсетіледі; 
3)    810.01.003 жолда салық төлеуші-аукцион өткізушінің тіркеу нөмірі 

көрсетіледі; 
4)    810.01.004 жолда аукцион өткізу орны көрсетіледі: 
•     8Ю.01.004А жолда облыс атауы көрсетіледі; 
•     810.01.004В жолда қала немесе аудан атауы көрсетіледі; 
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•     810.01.004С жолда кент, ауыл атауы көрсетіледі; 



•     810.01.004В жолда көшенін (даңғыл, гүлзар, тұйық көше жəне т. б) 

атауы көрсетіледі; 
•     810.01.004Е жолда үйдің  нөмірі көрсетіледі; 
5)   810.01.005 жолда сатқан мүліктің (мүліктік құқықтардың) құны 

көрсетіледі; 
6)   810.01.006 жолда бюджетке енгізілуе тиісті атқарушылық санк-

цияның сомасы көрсетіледі; 
7)   810.01.007 жолда аукциондарда сатқан мүліктің  құны атқару-

шылық   санкцияның   сомасына   кемітілген   810.01.005   жəне 810.01.006 

жолдарының айырмашылығы ретінде аукциондарда сатқан мүліктің 

(мүліктік құқықтардың) құны  көрсетіледі; 
8)   810.01.008 жолда аукциондардан алынатын алым ставкасы про-

центпен көрсетіледі: 
9)   810.01.009 жолда (810.01.007 х 810.01.008) формуласы бойынша 

мүліктің (мұліктік құқықтардың) алым ставкасы мен кұнына байланысты 

анықталатын бюджетке төлеуге тиісті аукциондардан алым сомасы 

көрсетіледі. 
14. 810.01 нысан бойынша декларацияға оны толтырған лауазымды 

тұлға қол қояды. 
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                                                                              13.4. ҚОСЫМША 

 

Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін 

пайдаланудың кейбір мəселелері туралы  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 21 тамыз 
№932 ҚАУЛЫСЫ 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., №28, 311-құжат 

Теледидар жəне радио хабарларын тарату  ұйымдарына радиожиілік 

спектрін пайдалануға рұқсат беру ЕРЕЖЕСІ 
 

1. Осы Ереже теледидар жəне радио хабарларын тарату ұйымдарына 

радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсаттар (рұқсаттар түпнұсқаларын) 

беру тəртібін  анықтайды. 

2. Теледидар жəне радио хабарларын тарату ұйымдары радиожиілік 

спектрін пайдалануға рұқсатты ресімдеу үшін байланыс саласындағы 

уəкілетті органның тиісті аумақтық белімшесіне радиожиілікті белгілеуге 

арналған өтінімді екі данада ұсынады. 

3.  Радиожиілікті белгілеуге арналған  өтінімге мынадай құжаттар 

қоса берілуі тиіс: 

1)    заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы нотариалды куə- 

ландырылған куəліктің көшірмесі; 
2)    заңды тұлғаның статистикалық карточкасының нотариалды куə-

ландырылған көшірмесі; 



3)    теледидар жəне радио хабарларын таратуды ұйымдастыру жө-

ніндегі қызметке берілген лицензияның  көшірмесі; 
4)    антенна бағытталуының  нормаланған диаграммалары қоса беріл-

ген белгіленген үлгідегі радиоэлектрондық құралға арналған сауалнама; 

5)    сұралатын жиілік белдеуінің негіздемесі келтірілетін, жоспар-

ланған радиоторабының (радиожелісі) мақсаты мен сипаты, қолдануға 

жоспарланған радиоэлектрондық құралдардың ерекшеліктері туралы 

мəліметтер нақты жазылған түсіндірме жазба, байланыс ұйымының схемасы; 

6)    теледидар (радио хабарларын тарату)  станцияларын орнату орны 

көрсетілген болжамды қызмет көрсету аумағының жергілікті жері 
картасының көшірмесі; 

7)    бұкаралық ақпарат кұралын есепке қою туралы куəліктің кө-

шірмесі; 
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8) "Ғарыштық байланыс жəне радиоэлектронды құралдардың электр 

магниттік үйлесімділігі республикалық орталығы" акционерлік қоғамы 

беретін радиоэлектронды құралдардың азаматтық мақсаттағы қолданыстағы 

жəне пайдалану үшін жоспарланатын радиоэлектронды құралдармен электр 

магниттік үйлесімділігі сараптамасының  қорытындысы. 

4.  Байланыс саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі 
радиожиілікті белгілеуге арналған өтінімнің жəне оған қоса берілген 

құжаттардың  жинақталуын əрі  дұрыс ресімделуін тексереді. 
Радиожиілікті белгілеуге арналған өтінімді қарау мерзімі оның тір-

келген күнінен бастап 10 күннен аспауы тиіс. 

Өтінім толық жинақталмаса немесе дұрыс ресімделмесе, ол қажетті 
толықтырулар немесе тузетулер енгізу үшін теледидар немесе радио ха-

барларын тарату ұйымына қайтарылады. 

Радиожиілікті белгілеуге арналған өтінім қайта берілген жағдайда оны 

қарау мерзімі жаңартылады. 

Осы Ереженің 3-тармағында көрсетілген радиожиілікті  белгілеуге 

арналған өтінімнің бір данасы байланыс саласындағы  уəкілетті органға 

жіберіледі, екінші данасы байланыс саласындағы уəкілетті органның 

аумақтық бөлімшесінде қалады. 

5. Байланыс саласындағы уəкілетті орган осы Ереженің 4-тармағының 

бесінші абзацында көрсетілген құжаттарды алғаннан кейін белгіленген 

тəртіппен жиіліктер, радиожиіліктер (радиожиілік арналары) белдеулерін 

беру рəсімін жүргізеді жəне Халықаралык электр байланысы одағының 

Радиобайланыс   регламентіне   сəйкес   радиожиіліктерді   халықаралық 

үйлестіру жəне радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсатты ресімдеу 

жөніндегі іс-шараларды орындайды. 

Өтінім жасалған радиожиілік (радиожиілік арнасы) бос болған 

жағдайда, сондай-ақ радиожиіліктерді келісуді жəне халықаралық үй-

лестіруді жүргізуде қажеттілік болмаса, байланыс саласындағы уəкілетті 
орган белгіленген үлгідегі өтінім түскен күннен бастап екі ай мерзімнен 

кешіктірмей радиожиілік спектрін пайдалануға арналған тиісті рұқсатты 



ресімдейді. Өзге жағдайда байланыс саласындағы уəкілетті орган радио-

жиіліктерді радиожиілік органдарымен келісу рəсімін жəне Халыкаралык 

электр байланысы одағының Радиобайланыс регламентіне сəйкес радио-

жиіліктерді шекаралас мемлекеттермен (Қазақстан Республикасының шекара 

маңындағы аймақтарында) халықаралық үйлестіруді жүргізеді, бұл ретте 

өтінімді қарау мерзімі тиісінше отыз күнге жəне төрт айға дейін ұзартылуы 

мүмкін. 
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Байланыс саласындағы уəкілетті орган радиожиіліктерді шекаралас 

мемлекеттермен халықаралық үйлестіруді жүргізу кезінде өтінім иесіне 

өтінішті қарау мерзімін ұзарту туралы алдын ала жазбаша нысанда ха-

барлама береді. Радиожиіліктерді келісу жəне халықаралық үйлестіру 

нəтижелері бойынша радиожиілік спектрін пайдалануға тиісті рұқсат 

ресімделеді не жазбаша дəлелді бас тарту беріледі. 
6. Радиожиілік спектрін пайдалануға берілген рұқсат міндетті түрде 

мынадай мəліметтерді қамтуы тиіс: 

1)    жиілік, радиожиілік (радиожиілік арнасы) белдеуі жəне кол-данылу 

түрі; 
2)    техникалық құралдардың орналасқан жері, оның  ішінде гео-

графиялық координаталарды көрсете отырып, антенна құрылғыларының 

орналасуы; 

3)    хабар беруші құралдың нақты қуаты. 

7. Радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат теледидар немесе радио 

хабарларын тарату ұйымына беру үшін байланыс саласындағы уəкілетті 
органның тиісті аумақтық бөлімшесіне жіберіледі. Рұқсатты алғаннан кейін 

аумақтық бөлімше үш күн мерзім ішінде өтініш берушіге хабарлайды. 

8.  Теледидар жəне радио хабарларын тарату ұйымдарына радиожиілік 

спектрін пайдалануға рұқсат теледидар жəне радио хабарларын  тарату 

ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат бергені үшін 

алынатын алымды бюджетке енгізгенін растайтын құжатты ұсынғаннан кейін 

беріледі. 
9.   Радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат жоғалған, бүлінген 

немесе жойылған жағдайда, теледидар немесе радио хабарларын тарату 

ұйымдары байланыс саласындағы уəкілетті органға жəне оның тиісті 
аумақтық бөлімшесіне телнұсқасын алуға жазбаша өтініш береді. 

"Түпнұсқа" деген белгісі бар радиожиілік спектрін пайдалануға 

рұқсаттың  түпнұсқасын төлеуші теледидар жəне радио хабарларын тарату 

ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсаттың телнұсқасын 

бергені үшін алынатын алым ставкасына сəйкес теледидар жəне радио 

хабарларын тарату ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат 

бергені үшін алынатын алымның бюджетке енгізілгенін растайтын 

құжаттарды бергеннен кейін байланыс саласындағы уəкілетті орган өтінішті 
алған күннен бастап 15 күннің ішінде береді. 
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     14.1. ҚОСЫМША 

 

Жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем бойынша  

декларация жасау ЕРЕЖЕЛЕРІ 
 

I. Жалпы ережелер. 

1. Осы Ережелер "Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленген жəне қоса берілген нысандары енгізетін (бұдан əрі-
нысандар) жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем бойынша Декларация 

жасау тəртібін қарастырады: 

1)    850.00 нысан бойынша жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем 

бойынша декларация (бұдан əрі - 850.00 нысаны бойынша Декларация); 

2)    850.00 нысан бойынша  жер  телімдерін пайдаланғаны үшін төлем 

бойынша Декларацияға қосымша (бұдан эрі - 850.01 нысаны бойынша 

қосымша). 

2.  850.00 нысаны бойынша Декларация жер телімін пайдаланғаны үшін 

төлемнің жалпы сомасынан мəлімдеуге арналған. 

850 01 нысаны бойынша қосымша əрбір жер тілімі бойынша жер 

телімдерін пайдаланғаны үшін төлем сомасын айқындауға арналған. 

3.  Салықты төлеуші уақытша өтеусіз жерді пайдалану құқығында 

бірнеше жер телімдері бар болған жағдайда, əр жер телімі бойынша 850.01 

нысаны бойынша қосымшаның жеке парағы толтырылады. Бұл ретте, 

уақытша өтеусіз жерді пайдалану құқығындағы жер телімдерінің саны 850.01 

нысаны бойынша қосымшаның жалпы парақтарының  санына сəйкес келуі 
керек. 

Уақытша ақылы жер пайдалану құқығындағы жəне базар аумағына 

бөлініп берілген жер учаскелері бойынша 851.01 нысан бойынша қосымша 

сауда орындары орналасқан бөлігінде жəне базардың қызмет көрсету 

аймақтары алып жатқан бөлігінде жеке-жеке ұсынылады. 

4. Нысанды жасау кезінде: 

1)    қара немесе көк сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, баспа 

əріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады; 

2)   электрондық тасығышта - нысандар Салық кодексінің 69-бабына 

сəйкес толтырылады. 

781 

5.  Нысандарды толтыру кезінде түзетулерге, тазартуларға, өшіруге 

жол берілмейді. 
6.  Көрсеткіштер жоқ болған кезде нысандардың тиісті торкөздері 

толтырылмайды. 

7. Қосымшаларда көрсетуге жататын деректер жоқ болған жағдайда 

850.00 нысан бойынша Декларация аталған косымшаларсыз ұсынылады. 

8. Нысандарды беру кезінде: 



1)    қағаз тасығышта келу тəртібімен - нысандар екі данада жасалады, 

бір данасы салық органының белгісімен салык төлеушіге қайтарылады; 

2)   хабарламамен тапсырысты хатпен почта бойынша - салық төлеуші 
почта немесе байланыстың өзге ұйымының хабарламасын алады; 

3)    Салық төлеуші өзі келу тəртібімен немесе электрондық почта 

бойынша электрондык түрде - нысанды қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады. 

 2. 850.00 нысаны бойынша Декларация жасау. 
9. "Жалпы ақпарат" бөлімінде: 

1-жолда салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;  
2-жолда есепті салық кезеңі көрсетіледі; 
3)    3-жолда жеке тұлғаның аты-жөні немесе заңды тұлғаның толық  

атауы көрсетіледі; 
4)    4-жолда Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктемесі 

бойынша (ЭҚЖЖ) қызмет түрінің коды мен олардың үлес салмағы 

көрсетіледі. 
ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым 

кызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тəрібімен 

көрсетілуі тиіс. «Үлес салмағы, %» ұяшықтарында аталған қызмет түрінің 

(бір ондық белгімен) үлес салмағын көрсету қажет (осы уяшықтардың 

сомасы 100%-ке тең болуы міндетті емес). 

Үлес салмағының есебі үшін №1-ӨН (жылдық) мемлекеттік ста-

тистикалық есептілігінің (бұдан əрі - МСЕ) I бөлімінің («Өнім») 100-жолында 

салық төлеушімен көрсетілген деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес 

салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың тиісті бағаны 

деректерінің қатынасы ретінде айқындалады. Мысалы, қызметінің негізгі 
түрі ғимараттар салу болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), №1-ӨН 

(жылдық) есептің I бөлімі 100 жолында мынадай деректер көрсетті: 
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Онда ЭҚЖЖ бойынша мəліметтер кестесі мынадай түрде болады: 

эқжж Үлес салмағы, % 

45211 60,0 

5010 20,0 

01500 14,0 



 

мұндағы, мысалы, құрылыстың  үлесі салмағы 150 000.0 (1-кестенін 4-

бағаны)/ 250 000,0 (1-кестенің З-бағаны) * 100% ретінде есептелген. ЭҚЖЖ 

калған кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген. 

№2 - ШК мемлекеттік статистикалық есептілік (МСЕ) нысанын тап-

сыратын шағын кəсіпкерлік субъектілері - заңды тұлғалар ЭҚЖЖ бойынша 

мəліметтерді 2 - ШК (жылдық) нысанының П бөлімінің («Тауарлар (жұ-

мыстар, қызмет  көрсетулер  шығару жəне оларды өндіру үшін шығыстар 

туралы  мəліметтер») — шаруашылық қызметінің нəтижесі") 100-107 жодда-

рынын деректерін негізге ала жоғарыда көрсетілген тəсілмен толтырады. 

№ СОЦФИН (денсау.сақ.) МСЕ нысандарын тапсыратын денсаулық 

сақтау (əлеуметтік қызмет) ұйымдары жəне № СОЦФИН (білім) МСЕ 

нысандарын тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандарда 

есептілік тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық жəне 

бюджеттік ұйымдар, жеке кəсіпкерлер, жеке нотариустар мен адвокаттар 

ЭҚЖЖ мəліметтерінде ЭҚЖЖ бойынша негізгі қызмет кодын ғана көрсетеді; 
5)   5-жолда 850.00 нысаны бойышпа декларацияның тиісті түріне белгі 

қойылады; 

6)   6-жолда хабарламаның нөмірі мен күні көрсетіледі; 
7)   7-жолда жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлемді есептеу 

жүргізілетін тиісті валютаның коды көрсетіледі; 
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8) 8-жолда 850.01 нысан бойынша қосымшалардың саны көрсетіледі. 
10. "Жер телімдесін пайдаланғаны үшін төлем" бөлімінде: 

1)    850.00.001   жолында  850.01   нысаны  бойынша қосымшаның 

850.00.012 жолынан кешірілетін есепті салық кезеңі үшін бюджетке төлеуге 

жататын жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем сомасы көрсетіледі. Егер 

салық төлеуші 850.01 нысан бойынша қосымшаның бірнеше парақтарын 

толтырған жағдайда, бұл жолда 850.01 нысаны бойынша косымшаның 

барлық парақтарының 850.01.012 жолдарының көрсеткіштерін жинақтаумен 

айқындалатын барлық жер телімдері бойынша  жер телімдерін пайдалан-

ғаны үшін төлемнің  жалпы сомасы көрсетіледі; 
2)    850 00.002 жолында 851.00 нысаны бойынша есеп 851 00.001 

жолынан   кошірілетін   851.00   нысаны   бойынша  (бұдан   əрі — 851.00 

нысаны бойынша есеп) жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлемнің 

ағымдағы төлемдер сомасының есебі бойынша есептелген төлем сомасы 

көрсетіледі: 
3)    850.00.003 жолы 851.00 нысаны бойынша есеп бойынша есеп-

телген шамадан 850 00 нысаны бойынша Декларация бойынша жер 

телімдерін пайдаланғаны үшін төлем сомасының асуы жағдайында  

толтырылады.   Бұл  ретте,   850.00.003   жолында 850.00.001 жəне 850.00.002 

жолдары көрсеткіштерінің айырмасы ретінде айқындалатьш қосымша 

төленуге жататын жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем сомасы 

көрсетіледі; 



4)    850.00.004 жолы 850 00 нысаны бойынша Декларация бойынша 

жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем шамасынан 851.00 нысаны 

бойынша Есеп бойынша есептелген жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем 

сомасының асуы жағдайында толтырылады. Бұл ретте, 850.00.004 жолында 

850.00.002 жəне 850.00.001 жолдары көрсеткіштерінің айырмасы ретінде 

айқындалатын кемуіне жататын жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем 

сомасы көрсетіледі. 
11.  850 00 нысаны бойынша Декларацияға салық төлеуші қол қояды 

жəне мөрмен куəландырады. 

3. 850.01 нысан бойынша қосымша жасау. 
12.  "Ағымдағы парақ нөмірін көрсетіңіз" деген жолда 850.01 нысан 

бойынша ағымдағы парақ нөмірі көрсетіледі. 
13.  "Жалпы ақпарат" бөлімінде: 
1)    1-жолда салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі; 
2)    2-жолда есепті салық кезеңі көрсетіледі 
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14.   "Жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлемдерді есептеуге 
арналған мəліметтер" бөлімінде: 

1)    850.01.001 жолында жер телімін жалға алу шартын жасау күні 
көрсетіледі; 

2)    850.01.002 жолында жер телімін жалға алу шартын жасау нөмірі 
көрсетіледі; 

3)    850.01.003 жолында жолында жер телімін жалға алу шартын жа-

сау мерзімі көрсетіледі; 
4)    850.01.004 жолында жер телімінің орналасқан жері көрсетіледі: 
•     850.01.004А жолында жер телімін нақты пайдалану жəне жер 

телімін пайдаланғаны үшін төлемді төлеу жүргізілетін салық органының 

коды көрсетіледі; 
•     850.01.004В жолында облыс атауы көрсетіледі; 
•     850.01.004С жолында қала, аудан атауы көрсетіледі; 
•     850.01.004В жолында кент немесе ауыл атауы көрсетіледі, 
•     850.01.004Е жолында коше (даңғыл, тұйық көше жəне т.б.) атауы 

көрсетіледі; 
5)   850.01.005 жолында жер заңнамасына сəйкес жер телімінің тиісті 

санатына белгі қойылады; 

6)   850.01.006 жолында жер заңнамасына сəйкес  жер телімінің 

кадастрлық нөмірі көрсетіледі; 
7)   850.01.007 жолында бонитет балы көрсетіледі; 
8)   850.01.008 жолында жер телімін тиісті мақсатты пайдаланудың 

белгісі жүргізіледі; 
9)   850.01.009 жолында есепті салық кезеңінде жер телімінің жалға алу 

айларының сандары көрсетіледі. 
15. "Жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем" бөлімінде: 



1)    851.01.010 жолында жер телімін жалға алу шартына сəйкес жер 

телімінің жалпы көлемі көрсетіледі. Бұл кезде торкөздерде сəйкес өлшем 

бірлікке тиісті белгі қойылады; 

2)    851.01.011 жолында жер телімін пайдаланған үшін төлем ставка 

мөлшері көрсетіледі; 
3)    850.01.012 жолында (850.00.010 х 850.01.011)/12 х 850.01.009 

формуласы есепті салық кезеңінде жер телімін пайдалану кезеңі мен жер 

телімін, көлемін пайдаланғаны үшін төлем ставкасының негізінде 

айқындалатын есепті салық кезеңі үшін бюджетке төлеуге жататын жер 

телімдерін пайдаланғаны үшін төлем сомасы көрсетіледі. 
16.  850.01 нысан бойынша қосымшаға оны толтырған лауазымды тұлға 

қол кояды. 
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                                                                                     14.1.1. ҚОСЫМША 

 

Оңтүстік Қазақстан облысының облыстық маңызы бар  

қалаларында аймақтардың  шекаралары мен жерге ақы төлеудің 

 базалық ставкасына қолданылатын түзету коэффициенттерін 

белгілеу  туралы 

Оңтүстік  Қазақстан облыстық  Мəслихатының шешімі 
2001 жылдың 27 маусымдағы  №11/127-11 Оңтүстік Қазақстан 

облыстық  əділет  басқармасында 2001 жылғы 27 маусымда 

№326 тіркелді 
 

№1-қосьшша 

Шымкент каласы бойынша: 

1.  Аймақ Төреқұлов, Тимирязев, Иляев, Адырбеков көшелерімен, 

Тəуке хан даңғылымен, Қонаев бульварымен, сондай-ақ Түркістан, На-

риманов, Желтоқсан көшелермен шектелген жер учаскелері; 
2.  Аймақ Нариманов, Қазыбек би, Диірмен, Əйтеке би, Қалдаяқов, 

Павлпв көшелерімен Қошкар-ата каналымен шектелген жер учаскеіері; 
3.  Аймақ Тəуке хан даңғылымен, Гоголь, Майлы қожа, Гоголь, 

Адырбеков, Луначарский, Қазыбек»би көшелермен жəне Қонаев бульва-

рымен шектелген жер учаскелерін; 

4.  Аймақ Темірлан тас жолы, Ф. Үркімбаев, Рыскұлов, Желтоқсан 

көшелеріне орналасқан жəне Луначарский, Адырбеков, Төле би, Привок-

зальная, Қабанбай батыр даңгылымен шектелген жер учаскелері; 
5. Аймақ Темірлан тас жолы, Мангелдин, Гюго, Крейсер "Аврора", М.  

Маметов,  Рысқұлбек,  Ф.  Үркімбаев,  Нариманова,  Кремлевская, Громов, 

Таштракт, Володарский көшелермен бірге К. Цеткин өткілі, Қабанбай батыр 

даңғылы жəне Қошқар-ата каналы кіріп, Мəделі қожа, Тимирязев,  

Төреқұлов,  Шаймерденов,  Аймауытов,  акад.  Жолдасов, Орынбай батыр, 

Ақ-Назар хан, Адырбеков көшелері Шымкент каналы, Тəуке-хан даңгылы 

мен шектелген жер учаскелері; 



6.  Аймак Нариманов, Тверская, Полярная звезда, Казиев, Крейсер 

"Аврора" көшелері, Рысқұлов көшесінің аймағы, М.Дулати көшесімен 

Əжібек жолы  көшелері кіріп, Шымкент каналы,  Уəлиханов,  Елшібек батыр, 

М.Мəметов, Сайрам көшелерімен бірге Тəуке-хан даңғылы жəне Шымкент 

каналы, П.Лумумб, Аймауытов, Ак-Назар хан, Төле би көшелермен 

шектелген жер учаскелері; 
7.  Аймақ Громов, Абай, Гагарин, Кремлевская көшелері, Запотоцкий, 

Тверская, Тың, Қазиев көшелерімен бірге Темірлан тас жолы Теріс- 
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кей айлану жолы, Мəделі қожа, Рысқұлбеков, Маметова, Новая, М. Дулати, 

Сайрам, Елшібек батыр, Уəлиханов, Бауман көшелерімен бірге Шымкент 

каналы жəне Рысқүлов көшелері кіріп, Тауке-хан даңгылы, Ақ-Назар хан 

жəне Орынбай батыр, Жансүгіров, Бекет, Линейная көшелерімен шектелген 

жер учаскелері; 
8. Аймақ Громов, Абай, Пограничная, Темірлан тас жолы, Запотоцкий, 

Гагарин, Қазиев, Новая, М. Маметов көшелері кіріп, М. Дулати, Теріскей, 

Толстой, Ақ-Назар хан, Сайрам, Бекет, Қапал батыр, Қаратөбе жолы 

көшелерімен шектелген жер учаскелері; 
9.  Аймақ Северная Новая, М. Дулати көшелері кіріп, Толстой, Та-

штракт, Линейная, Берут, Ташкентский көшелері жəне Забадам поселкесі мен 

шектелген жер учаскелері; 
10. Аймақ Теріскей айналу көшесі, Қошқар-ата каналымен бірге "Са-

мал", "Түркістан" мөлтек аудандары, 351-квартал, Коммунгом бөлімшесі 
көпір, Енрикүл өткелі, Қапал батыр, Қойкелді тас жолы, Бекет көшесімен 

шектелген жер учаскелері; 
11. Аймақ Тельман бөлімшесі, Беркут көшесі, Қаратөбе жəне Қапал 

батыр, Енрикүл өткелі, "Қайтпас" мөлтек ауданымен шектелген жер 

учаскелері; 
12. Аймақ Ташкент-Шымкент жолы. "Қазығұрт" мөлтек аудандары, 

Громов көшесі кіріп, Киров поселкесімен шектелген жер учаскелері; 
13. Аймақ "Қайтпас-2" мөлтек ауданы; 

14.   Аймақ Попов көшесі, Нефтебазовская тас жолы, Аэропорт аймағы; 

15. Аймақ Ташкент-Шымкент тас жолы, Бозарық жəне Ақжар посел-

келері, Енрикүл өткелі, Қапал батыр көшесі, Қойкелді тас жолы, Бекет 

көшесімен шектелген жер учаскелері. 
Түркістан қаласы бойынша: 
1.  Аймақ "Қазақстан темір жолы аумағы" Алтын-дəн" акционерлік 

қоғамының жері, Абылай хан көшесі, депоның мұнай қоймасы, Тəуке хан 

даңғылы, қала құрылысы, бұрын салынған арық арнасы, Университет 

калашағының жер учаскелері; 
2.  Аймақ И. Юлдашев, Төле би көшелері, Ш. Ниязов, Абылайхан 

көшелері, Тауке хан даңғылы мен автобаза аумағына орналасқан жер 

учаскелері; 



3. Аймақ Ерубаев, Əбубəкір Төле би, Кенесары, С. Қожанов, Төре-

құлов, Уəлиханов, Б. Байтасов көшелері, Тауке хан даңғылы, Автобаза 

аумағы, №20 жəне №21 кварталға орналасқан жер учаскелері; 
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4. Аймақ С. Қожанова, Бокин, Н. Төреқүлов, Əбдірахманов, əл-Фа-

раби, Хакназар хан, Тастақ, Əйтеке би, Байбұл ата, Қазыбек би, Еділбаев, 

Жансүгіров, Абылайхан көшелері, Арыс-Түркістан каналына орналасқан жер 

учаскелері, ВУЗ қалашығының жерлері қаланы айналмалы жолындағы жер 

учаскелері; 
5.  Аймақ Кентау темір жолы маңайы, Спатаев, С. Ерубаев, Əбді-

рахманов, С. Қожанов, Хакназар хан, Толстой, əл-Фараби, Əйтеке би, Тастақ, 

Қазыбек-би, Ғ. Мұратбаев, М. Жалил, Ж. Еділбайев, Жансүгіров 

көшелеріндегі жер учаскелері; 
6. Аймақ Жарылқапов, Т. Нышанов, С. Ерубаев, Кенесары, Əбубəкір 

қажы, Алтынсарин, Төле би, Абылай хан көшелері, Тəуке хан даңғылына 

орналасқан жер учаскелері, "Қазақстан темір жолы" кəсіпорнының жəне 

"Алтын дəн" акционерлік қоғамының жер учаскелері; 
7. Аймақ депо мұнай қоймасы аумағы Абылай хан, Ибраһим ата, Ж. 

Қыдыров, Төле би, И. Юлдашев, Ерубаев, Б. Майлин, Т. Рысқүдов көшелері, 
''Қазақ темір жолы" Кентау темір жолының маңындағы жер учаскелері; 

8. Аймақ "Қазақстан темір жолы" аумағы, Жароков көшесі, "Түрғын 

үй-91" айдарымен қала салуға бөлінген жер учаскелері; 
9. Аймақ Т. Жароков, Луганская көшелері, "Қазақстан темір жолы" 

кəсіпорнының жер учаскелері. 
Арыс қаласы бойынша: 

1.  Аймақ орталык базар айналасы, Арыс-1 вокзалы, Салықбаев, 

Қазыбек би көшелері; 
2. Аймақ Төле би, Т. Тəжібаев көшелері; 
3. Аймақ қаланың солтүстік бөлігі, Киров мектебі маңына орналасқан 

жер учаскелері жəне Қазақстан темір жолының жер учаскелері; 
4. Аймақ Водопроводная, Садовая, Төле би, Восточная, көшелері; 
5.  Аймақ Құдайбердиев, Ахымбеков, Мұсабек батыр, Жұмабаев, 

Байтұрсынов, Аймауытов, Дулатбаев, Мырзашев, Камалбеков көшелері; 
6.  Аймақ Фрунзе, Стадион, Урицкий, Железнодорожная, Маяковский, 

Дружба, Тельман, Чехова көшелері; 
7. Аймақ Арыс-Ташкент темір жолының солтүстік бөлігіне Хлопковая, 

Сырдария, Алматы, Шахан, Шолохов, Короткая, Абай, Буденный, 

Қажымұхан, Сейфуллин, Шаталов, Задарья, Момышев көшелері. 
Кентау каласы бойынша: 

1. Аймақ Абай, Қонаев даңғылдары, Алтынсарин көшесі; 
2. Аймақ Б. Момышұлы, Төлеби, Абылайхан көшелері, Горняк даң-

гылы; 
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3. Аймақ А Ясауи, Панфилов, Логунов, Төле би, Жамбыл, Пушкин. 

Тоқтаров, əл-Фараби көшелері; 



4.  Аймақ Құралбаев, əл-Фараби, Төле би, Алтынсарин, Жамбыл, 

Əуезов, Құрманғазы, Навои, Амангелді, Абай, Ерназаров, Панфилов, М. 

Шоқай, Горький, Сейфуллин көшелері; 
5.  Аймақ Кентау қаласының баска бөлігіне орналасқан жер учаске-

лері; 
 

№2-косымша 

Өнтүстік Қазақстан  облысының  маңызы  бар  қалаларында 

базалык ставкаларының түзету коэффициенттері 
 

Шымкент қаласы 

Қала аумағының 

аймақтары 

Аймақтардың тұзету 

коэффициенттері 
Жердің базалык құны  

(1 ш/м  тенге) 

1 2 362 

2 1,8 326 

3 1,7 308 

4 1,6 289,6 

5 1,5 272 

6 1,4 253                             

7 1,3 236 

8 1,2 217,2 

9 1,1 199,1 

10 1 181 

11 0,9 162,9 

12 0,8 144,8 

13 0,7 126,7 

14 0,6 108,6 

15 0,5 90,5 

 

Арыс қаласы 

Қала аумағының 

аймақтары 

Аймақтардын түзету 

коэффициенттері 
Жердің бағалық құны  

(1 ш/м тенге) 

1 2 308 

2 1,8 277 

3 1 6 246 

4 1,4 215 

5 1,2 184,6 

6 1 153,85 

7 0,8 123 
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Түркістан қаласы 

Қала аумағының 

аймақтары 

Аймактардың түзету 

коэффициенттері 
Жердің бағалық құны  

(1 ш/м  теңге) 

1 2 308 

 1,8 277 

3 1,6 246 

4 1,4 215 

5 1,2 184,6 

6 1 153,85 

7 08 123 

8 0,7 92,3 

9 0,5 77 

 

Кентау қаласы 

Қала аумағының 

аймақтары 

Аймақтардың түзету 

коэффициенттері 
Жердің бағалық құны 

(1 ш/м теңге) 

1 2 308 

2 1,5 230,8 

3 1 153,85 

4 0,75 115,4 

5 0,5 77 
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14.2. ҚОСЫМША 

 

Қоршаған ортаның ластануы ушін төлем бойынша 

 декларация жасаудың ЕРЕЖЕСІ 
 

I. Жалпы ережелер. 
1.  Осы Ережелер "Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленген жəне қоса берілген нысандарды (бұдан  əрі-нысан) 

енгізетін қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем бойынша Декларация жасау 

тəртібін қарастырады: 

1)    870.00 нысаны бойынша қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем 

бойынша Декларация (бұдан əрі - 870.00 нысаны бойынша Декларация); 

2)    870.01 нысан бойынша қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем 

бойынша Декларацияға қосымша (бұдан əрі - 870.01 нысаны бойынша 

қосымша). 

2.  870.00 нысаны бойынша Декларация қоршаған ортаны ластағаны 

үшін төлем үшін төлемнің жалпы сомасын мəлімдеуге арналған. 



870.01 нысан бойынша қосымша рұқсат беретін құжатта көрсетілген 

ластағыш заттың əрбір түрі бойынша қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем 

сомасын айқындауға арналған. 

3. Егер салық төлеуші арнайы табиғат пайдаланудың бірнеше түрін 

жүзеге асырған жағдайда рұқсат беретін құжатта көрсетілген ластағыш 

заттың əрбір түрі бойынша 870.01 нысан бойынша қосымшаның жеке парағы 

толтырылады. 

4. Нысанды жасау кезінде: 

1)    қағаз тасығышта - қара немесе көк сиялы қаламмен немесе 

каламұшпен, баспа əріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып 

толтырылады; 

2)    электрондық тасығышта - нысандар Салық кодексінің 69-бабына 

сəйкес толтырылады. 

5.  Нысандарды толтыру кезінде түзетулерге, тазартуларға, өшіруге 

жол берілмейді. 
6.  Көрсеткіштер жоқ болған кезде нысандардың тиісті торкөздері 

толтырылмайды. 

7. Қосымшаларда көрсетуге жататын деректер жоқ болған жағдайда 

870.00 нысан бойынша Декларация аталған қосымшаларсыз ұсынылады. 

8. Нысандарды беру кезінде: 

1)   қағаз тасығышта келу тəртібімен - нысандар екі данада жаса- 
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лады, бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады; 

2)    хабарламамен тапсырысты хатпен қағаз тасығышта почта бойын-

ша — салық төлеуші почта немесе байланыстың  өзге ұйымының 

хабарламасын алады; 

3)    Салық төлеуші өзі келу тəртібімен немесе электрондық почта 

бойынша электрондық түрде — нысанды қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық органында немесе электрондык почта бойынша алады. 

2. 870.00 нысаны бойынша Декларация жасау. 
 9. "Жалпы ақпарат " бөлімінде: 
1-жолда салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;  
2-жолда есепті салық кезеңі көрсетіледі; 
3-жолда жеке тұлғаның аты-жөні немесе заңды тұлғаның толық атауы 

көрсетіледі; 
4)  4-жолда Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктемесі 

бойынша (ЭҚЖЖ) қызмет түрінің коды  мен олардың үлес салмағы 

көрсетіледі. 
ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым 

кызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тəртібімен 

көрсетілуі тиіс. «Үлес салмағы, %» ұяшықтарында аталған қызмет түрінің 

(бір ондық белгімен) үлес салмағын көрсету қажет (осы ұяшыктардың 

сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес). 

Үлес салмағының есебі үшін №1-ӨН (жылдық) мемлекеттік ста-

тистикалық есептілігінің (бұдан əрі — МСЕ) I бөлімінің («Өнім») 100-жо-



лында салық төлеушімен көрсетілген деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ 

үлесі 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың тиісті бағаны 

деректерінің қатынасы ретінде айқындалады. Мысалы, қызметінің негізгі 
түрі ғимараттар салу болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), №1-ӨН 

(жылдык) есептің I бөлімі 100 жолында мынадай деректер көрсетті: 
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Онда ЭҚЖЖ  бойынша мəліметтер кестесі мынадай түрде болады: 

эқжж Үлес салмағы, % 

45211 60,0 

5010 20.0 

01500 14,0 

 

мұндағы, мысалы, құрылыстың үлесі салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-ба-

ғаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100% ретінде есептелген. ЭҚЖЖ 

қалған кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген. 

№2 - ШК мемлекеттік статистикалық есептілік (МСЕ) нысанын тап-

сыратын шағын кəсіпкерлік субъектілері - занды тұлғалар ЭҚЖЖ бойынша 

мəліметтерді 2 — ШК (жыддык) нысанының П бөлімінің («Тауарлар 

(жұмыстар, қызмет көрсетулер шығару жəне оларды өндіру үшін шығыстар 

туралы мəліметтер») - шаруашылық кызметінің  нəтижесі") 100-107 жолда-

рының деректерін негізге ала жоғарыда көрсетілген тəсілмен толтырады. 

№ СОЦФИН (денсау.сақ.) МСЕ нысандарын тапсыратын денсаулық 

сақтау (əлеуметтік қызмет) ұйымдары жəне № СОЦФИН (білім) МСЕ 

нысандарын тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандарда 

есептілік тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық жəне 

бюджеттік ұйымдар, жеке кəсіпкерлер, жеке нотариустар мен адвокаттар 

ЭҚЖЖ мəліметтерінде ЭҚЖЖ бойынша негізгі қызмет кодын ғана көрсетеді; 
5)   5-жолда 870.00 нысаны бойынша Декларацияның тиісті түріне белгі 

қойылады; 

6)   6-жолда хабарламаның нөмірі мен күні көрсетіледі; 
7)  7-жолда қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемді есептеу жүр-

гізілетін тиісті валютаның коды көрсетіледі; 



8)  7-жолда 870.01 нысан бойынша қосымшалардың саны көрсетіледі. 
10. «Қоршаған ортаның ластағаны үшін төлемді есептеу» бөлімінде: 
1)   870.00.001 жолында есепті салық кезеңі үшін бюджетке төлеуге 

жататын арнайы табиғат пайдаланудың барлық түрлері бойынша, белгі-
ленген лимит шегінде қоршаған ортаның ластануы үшін төлем сомасы 

көрсетіледі: 
• 870.00.001А жолында 870.01 нысаны бойынша қосымшаның 

870.01.007 жолынан кешірілетін тұтастай алғанда есепті салық кезеңі үшін 

есептелген белгіленген лимит шектерінде қоршаған ортаның ластануы үшін 

төлем сомасы көрсетіледі. Егер салық төлеуші 870.01 нысаны бойынша 

косымшаның  бірнеше парақтары толтырылатын жағдайда, бұл жолда 870.01 

нысаны бойынша 
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қосымшаның барлық парактарының 870.00.007 жолдарынын көрсеткіштерін 

жинақтаумен айқындайтын арнайы табиғат пайдаланудың барлық түрлері 
бойынша қоршаған ортаның ластануы үшін төлемнің жалпы сомасы 

көрсетіледі; 
•     870.00.001В жолында 871.01  нысаны бойынша есеп айырысулар   

871.00.002   жолдарының   көрсеткіштерін   жинақтаумен айқындалатын 

есепті салық кезеңінің ішінде берілген 870.01 нысаны бойынша қоршаған 

ортаның ластануы үшін төлемнің ағымдағы төлемдепр есептері бойынша 

есептелген (бұдан əрі — 871.00 нысаны бойынша Есеп) арнайы табиғат 

пайдаланудың барлық түрлері бойынша белгіленген лимит шегінде қоршаған 

ортаның ластануы үшін төлем сомасы көрсетіледі; 
2)  870.00.002 жолында есепті салық кезеңі үшін бюджетке төлеуге 

жататын арнайы табиғат пайдаланудың барлық түрлері бойынша белгі-
ленген лимиттен жоғары коршаған ортаның ластануы үшін төлем сомасы 

көрсетіледі: 
•     870.00.002А жолында 870.01  нысаны бойьшша қосымшаның 

870.01.008 жолынан көшірілетін тұтастай алғанда есепті салық  кезеңі   үшін  

есептелген   белгіленген  лимиттен  жоғары қоршаған ортаның ластануы 

үшін төлем сомасы көрсетіледі. Егер салық төлеуші 870.01 нысаны бойынша 

қосымшаның бірнеше парақтарын толтыратын жағдайда, бұл жолда 870.01 

нысаны  бойынша қосымшаның  барлық парақтарын  870.00.008 жолдарының 

көрсеткіштерін жинақтаумен айқындайтын арнайы табиғат пайдаланудың 

барлық түрлері бойынша төлемнің жалпы сомасы көрсетіледі; 
•     870.00.002В жолында 871.00 нысаны бойынша есептер 871.00.003 

жолдарының көрсеткіштерін жинақтаумен айқындалатын есепті салық 

кезеңінің ішінде берілген 871.00 нысаны бойынша Есептер бойынша 

есептелген арнайы табиғат пайдаланудың барлық түрлері   бойынша   

белгіленген   лимиттен   жоғары   қоршаған ортаның ластануы үшін төлем 

сомасы көрсетіледі; 
3)  870.00.003 жолында есепті салық кезеңі үшін бюджетке төлеуге 

жататын   арнайы   табиғат   пайдаланудың   барлық   түрлері   бойынша 

қоршаған ортаны ластау үшін төлемнің жалпы сомасы көрсетіледі: 



•     870.00.003А жолында 870.00.001А жəне 870.00.002А жолдарының 

көрсеткіштері сомасы ретінде айқындаталатын 870.00 нысаны бойынша 

Декларация бойынша есептелген есепті салық  кезеңі үшін төлемнің жалпы 

сомасы көрсетіледі; 
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•     870.00.003В жолында 870.00.001В жəне 870.00.002В жолдарының 

көрсеткіштерін жинақтаумен айқындалатын есепті салық кезеңінің ішінде 

берілген 871.00 нысаны бойынша есептер бойынша есептелген  тұтастай 

алғанда есепті салық кезенд үшін қоршаған ортаны ластағаны үшін 

төлемдердің ағымдағы жалпы сомасы көрсетіледі. 
11. «Қоршаған ортаның ластануы үшін төлем  бойынша есептеу 

бөлімінде: 
1)  870.00.004 жолында есепті салық кезеңі үшін 870.00 нысаны 

бойынша Декларация бойынша қосымша төленуге немесе азаюға жататын 

белгіленген лимит шегіндегі қоршаған ортаны ластау үшін төлем сомасы 

көрсетіледі: 
•     870.00.004А жолы 870.00.001В жолы көрсеткіштерінен 870.00.001А 

жолы көрсеткіштерінің асуы жағдайында толтырылады. Бұл  ретте, 

870.00.004А жолында 870.00.001А жəне 870.00.001В жолдары 

көрсеткіштерінің айырмасы ретінде айқындалатын қосымша төленуге 

жататын белгіленген лимит шегіндегі қоршаған ортаны ластау үшін төлем 

сомасы көрсетіледі; 
•     870.00.004В   жолы   870.00.001А   жолының   көрсеткіштерінен 

870.00.001В жолының көрсеткіштері асу жағдайында толтырылады. Бұл 

ретте,  870.00.004В жолында 870.00.001В жəне 870.00.001А жолдары 

көрсеткіштерінің айырмасы ретінде айқындалатын, азаюға жататын 

белгіленген лимит шегінде қоршаған ортаның ластануы үшін төлем сомасы 

көрсетіледі; 
2)  870.00.005 жолында есепті салық кезені үшін 870.00 нысаны 

бойынша Декларация бойынша қосымша төленуге немесе азаюға жататын 

белгіленген лимиттен жоғары қоршаған ортаның ластануы үшін төлем 

сомасы көрсетіледі: 
•     870.00.005А   жолы   870.00.002В   жолының   көрсеткіштерінен 

870.00.002А жолының көрсеткіштері асу жағдайында толтырылады. Бұл 

ретте,  870.00.005А жолында 870.00.002А жəне 870.00.002В жолдары 

көрсеткіштерінің айырмасы ретінде қоса есептеуге  жататын  белгіленген  

лимиттен  жоғары  қоршаған ортаның ластануы үшін төлем сомасы 

көрсетіледі; 
•     870.00.005В   жолы   870.00.002А   жолының   көрсеткіштерінен 

870.00.002В жолының көрсеткіштері асу жағдайында толтырылады.  Бұл 

ретте,  870.00.005В жолында 870.00.002В жəне 870.00.002А жолдары 

көрсеткіштерінің айырмасы ретінде айқындалатын азаюға жататын 

белгіленген лимит шегіндегі қоршаған ортаның ластануы үшін төлем сомасы 

көрсетіледі; 
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3) 870.00.006 жолында есепті салық кезені үшін 870.00 нысаны 

бойынша Декларация бойынша қосымша төленуге немесе азаюға жататын 

төлемнің жалпы сомасы көрсетіледі: 
•     870.00.006Ажолында870.00.004Ажəне870.00.005Ажолдарының 

көрсеткіштерін жинақтап айкындалатын, қосымша төленуге жататын 

қоршаған ортаны ластау үшін төлемнің жалпы сомасы көрсетіледі; 
•     870.00.006АІ жəне 870.00.00611 жолдары мына жағдайда толты-

рылады, егер салық төлеуші шаруа (фермер) қожалықтары жəне 

ауылшаруашылық өнімдерін өндіретін-заңды тұлғалар үшін арнаулы салық 

режимдерін қолданса. Бұл кезде 870.00.006АІ жолында 20-казанға, - 

870.00.006АІІ жолында 20 наурызға дейін бюджетке енгізілуге жататын 

төлем сомасы көрсетіледі; 
•     870.00.006В жолында 870.00.004В жəне 870.00.005В жолдарының 

көрсеткіштерін жинақтаумен айқындалатын, азаюға жататын коршаған 

ортаны ластау үшін төлемнің жалпы сомасы көрсетіледі. 
12.   870.00 нысаны бойынша Декларацияға қол қойылады жəне мөрмен 

куəландырылады. 

3. 870.01 нысаны бойынша қосымша жасау. 
13. «Ағымдағы парақ нөмірін көрсетіңіз» деген жолда 870.01 нысан 

бойынша ағымдағы беттің нөмірі көрсетіледі. 
14.  "Жалпы ақпарат " бөлімінде: 
1)    1-жолда салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі; 
2)    2-жолда есепті салық кезеңі көрсетіледі; 
3)    3-жолда қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамаға сəйкес 

арнайы табиғат пайдалануды жүзеге асыру түрі көрсетіледі; 
4)   4-жолда қоршаған ортаны нақты ластау жəне қоршаған ортаны 

ластағаны үшін төлем төлеу нақты жүзеге асырылатын салық органының 

коды көрсетіледі; 
5)    5-жолда ластаушы заттарды төгу (шығару) мен калдықтарды ор-

наластьфу көлемінің тиісті өлшем бірліктеріне белгі жасалады. 

15.  «Ластау көлемі» бөлімі 4-жолда көрсетілген өлшем бірлігімен 

толтырылады: 

1)    870.01.001 жолында арнайы табиғат пайдаланудың белгіленген 

лимиті көрсетіледі; 
2)    870.01.002 жолында есепті салық кезеңіндегі ластаушы заттар 

шығару (төгу) мен қалдықтарды орналастырудың нақты көлемі көрсетіледі; 
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3)    870.01.003 жолында белгіленген лимит  шегіндегі есепті салық 

кезеңі үшін  ластаушы заттар шығару (төгу) мен калдықтарды 

орналастырудың  нақты көлемі көрсетіледі. 
Лимит белгіленбейтін арнайы табиғат пайдалануды жүзеге асырған 

жағдайда, 870.01.002 жолына 870.01.003 жолының деректері ауыстырылады. 

Бұл ретте 870.01.004 жолы толтырылмайды, 

4)   870.01.004 жолы белгіленген лимит шегіндегі ластаушы заттар 

шығару (тегу) мен қалдықтарды орналастырудың жалпы көлемінен ластаушы 



заттарды шығару (төгу) мен қалдықтарды орналастырудың нақты көлемінің 

жалпы шегінен асу жағдайында толтырылады. Бұл ретте, 870.01.004 жолында 

870.01.002 жəне   870.01.003   жолдары  көрсеткіштерінің   айырмасы  ретінде 

айқындалатын,   белгіленген   лимиттен   жоғары   есепті   салық кезеңі үшін 

ластаушы заттар шығару (тегу) мен қалдықтарды орналастырудың нақты 

көлемі көрсетіледі. 
16.  "Қоршаған ортаның  ластануы ушін төлем ставкасы " бөлімінде: 
1)    870.01.005 жолында белгіленгеи лимит шегіндегі  қоршаған орта-

ның ластануы үшін төлем ставкасы көрсетіледі; 
2)    870.01.006 жолында Салық кодексінің 462-бабына сəйкес бел-

гіленген лимиттен жоғары қоршаған ортаның ластануы ұшін төлем ставкасы 

көрсетіледі. 
17.  "Қоршаған ортаның ластануы үшін төлем сомасы " бөлімінде: 
1)    870.01.007 жолында (870.01.003 х 870.01.005) формуласы бойын-

ша белгіленген лимит шегіндегі қоршаған ортаның ластануы үшін төлем 

сомасы мен ластанудың  нақты көлемінен ескеріліп айқындалатын 

белгіленген лимит шегіндегі қоршаған ортаның ластануы үшін төлем 

ставкасы көрсетіледі; 
2)    870.01.008 жолында (870.01.004 х 870.01.006) формуласы бойын-

ша белгіленген лимиттен жоғары ластану үшін төлем ставкасы мен 

ластанудың  нақты  көлемдерінен ескеріп айқындалатын белгіленген 

лимиттен жоғары қоршаған ортаның ластануы үшін төлем сомасы 

көрсетіледі; 
3)    870.01.009 жолында белгіленген лимиттен жоғары (870.01.008) 

жəне белгіленген лимит шегіндегі (870.01.007) коршаған ортаның ластануы 

үшін төлем сомасын қосумен айқындалатын есепті салық кезеңі үшін 

бюджетке төлеуге жататын қоршаған ортаның ластануы үшін төлем сомасы 

көрсетіледі. 
18.  870.01 нысан бойынша қосымшаға оны толтырған лауазымды тұлға 

қол қояды. 
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                                                                                           14.3. ҚОСЫМША 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 15 сəуірдегі 
№431 қаулысымен бекітілген 

Орманды  пайдаланғаны үшін  төлемді  есептеу жəне бюджетке 
енгізу ЕРЕЖЕСІ 

 

1. Жалпы ережелер. 

1 Орманды пайдаланғаны үшін төлемді есептеу жəне бюджетке енгізу 

ережесі (бұдан əрі - Ереже) орманды пайдаланудың  мынадай  түрлері: 
сүректі, шайырды, қосалқы орман материалдарын, ағаш шырындарын 

дайындау, орманды жанама пайдалану, орман қоры учаскелерін мəдени-

сауықтыру  жəне ғылыми-зерттеу  мақсаттарында. аңшылық шаруашылы-



ғының   мұқтаждарына пайдаланғаны үшін төлемді мемлекеттік бюджетке 

есептеу тəртібі мен енгізу мерзімдерін айқындайды. 

2.  Орманды пайдалану бір жылдан елу жылға дейінгі  мерзімге ұзак 

мерзімде жəне бір жылға дейінгі мерзімге қысқа мерзімде орманды пай-

далану тəртібімен жүзеге асырылуы  мүмкін. 

3.  Орманды пайдаланғаны үшін төлемнің мөлшерлерін орман ие-

ленушілері орманды пайдаланудың  көлемі мен өсіп тұрган сүрек үшін 

төлемнің белгіленген базалық ставкаларын жəне орманды пайдаланудың өзге 

де түрлері ушін төлем ставкаларын ескере отырып, өсіп тұрған сүректі 
босату кезінде кеспеағашты материалдық-ақшалай бағалау мен орман 

пайдаланудың өзге де түрлері үшін есеп айырысу негізінде айқындайды. 

Төлемнің мөлшерлері заңнамада белгіленген тəртіппен орман ие-

ленушілер беретін орманды пайдалануға арналған рұқсат құжаттарында 

көрсетіледі. 
4. Орманды пайдаланғаны үшін төлем бюджет кірістері жіктемесінің 

тиісті кодына енгізіледі. 
2. Орманды пайдаланғаны үшін төлемді есептеу  тəртібі жəне 

бюджетке  енгізу мерзімдері. 
5.  Орманды ұзақ мерзімде пайдаланған кезде төлемді бюджетке енгізу 

орманды пайдалануға арналған шартты мемлекеттік тіркеген күннен бастап 

орманды пайдаланудың жыл сайынғы көлемінің жалпы сомасынан тең 

үлестермен төленетін тоқсан сайынғы төлем түрінде келесі тоқсандағы 

айдың 15 күнінен кешіктірмей жүргізіледі. 
6.  Сүрек дайындаудан басқа, орманды қысқа мерзімде пайдаланған 

кезде төлемді бюджетке енгізу, оларда төлем құжатының деректемелерін 

көрсете отырып, жүргізілген  ақы төлеу туралы белгі қойылатын рұқсат 

кұжаттарын алғанға дейін жүргізіледі. 
7.  Орманды пайдаланушылар орманды қысқа мерзімде пайдаланған 

кезде сүректі дайындағаны үшін төлемді: 
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1)    50 текше метрге дейінгі көлемде - бір жолғы төлем түрінде, бұл 

ретте ағаш кесу билетін, өсіп тұрған сүректі  ұсақ мөлшерде босатуға 

берілетін ордер беру бюджетке төлем енгізгенін растайтын құжатты 

бергеннен кейін жүргізіледі; 
2)    50 текше метрден астам көлемде - рұқсат құжаттары қолда-

нылатын барлық мерзім ішінде есепті айдан кейінгі айдың 15 күнінен  

кешіктірмей жалпы  соманың  тепе-тең  үлестерімен  төленетін ай сайынғы 

төлем түрінде енгізеді. 
8.  Орманды  пайдаланғаны үшін төлем сомаларын төлеу банктер 

немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдар  арқылы аудару жолымен не тиісті органда  уəкілетті мемлекеттік 

органмен келісім бойығша Қазақстан Респүбликасының Қаржы министрлігі 
белгілеген нысан бойынша жəне тəртіппен қатаң есеп беру бланкілерінің 

негізінде колма-қол ақшамен жүргізіледі. 



9.  Өсіп түрған сүректі, шайырды, ағаш шырындарын жəне қосалқы 

орман материалдарын (шамамен саны бойышпа немесе алаңы бойынша 

ескере отырып, сондай-ақ қателерді анықтаған кезде) босаткан кезде 

дайындалған сүректің, шайырдың, ағаш шырындарының жəне қосалқы орман 

материалдарының жалпы саны ағаш кесу билетінде немесе өсіп тұрған 

сүректі ұсақ мөлшерде босатуға берілетін ордерде (егер дайындау оларда 

көрсетілген орындардың шегінде жүргізілген кезде) көзделген санына 

(алаңына) сəйкес келмеген жағдайда, орман иеленушілер орманды 

пайдаланушылардың қайта есептесу кезінде белгіленген нақты дайындалған 

көлем үшін төлемнің толық сомасын төлеуін қамтамасыз етеді. 
Бұл жағдайда косымша есептелген сомалар орманды пайдаланушының 

төлемнің кезекті төлеу мерзімінде бюджетке енгізуіне жатады. 

10. Кезекті мерзімге ағаш кесуге берілген ағаштары кесілмей қалған 

жерлер, сондай-ақ ағаш кесу басталмаған өткен жылғы кеспеағаштар үіпін 

осы Ережеде белгіленген тəртіппен кайталап төлем алу жүргізіледі. 
Ағаш кесу басталған жəне заңнамада белгіленген тəртіппен оның 

мерзімін ұзарту берілген кеспеағаш үшін төлем қайталап алынбайды. 

11.   Орман  иеленушілер   Қазақстан  Республикасының  уəкілетті 
салық органы белгілеген тəртіппен Қазақстан Республикасының орман 

шаруашылығын басқару жөніндегі уəкілетті органымен келісім бойынша 

тоқсан сайын өздерінің тіркелген орны бойынша салық органдарына рұқсат 

құжаттарын алған тұлғалар мен орманды пайдаланғаны үшін бюджетке 

төленуге тиесілі төлем сомалары жөнінде мəліметтер береді. 
12.  Орманды пайдаланушылар бюджетке төлем сомасын уақытылы 

енгізбегені үшін Салық кодексінде белгіленген тəртіппен өсім есептеледі. 
13. Салық қызметі органдары орманды пайдаланғаны үшін төлемнің 

дұрыс есептелуі, толық алынуы мен уақытылы бюджетке аударылуы 

мəселелері бойынша бақылауды жүзеге асырады. 
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                                                                             14.4. ҚОСЫМША 

 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны 

жəне олардың көрсететін қызметтері үшін төлем алудың 

ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2000 жылғы 10 мамыр 

№693 ҚАУЛЫСЫ  

Қазақстан Республикасының  ПҮАЖ-ы, 2000 ж., №22, 245-құжат 

 

1. Жалпы ережелері. 
1.  Осы Ереже ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны 

жəне олардың көрсететін қызметтері үшін төлем алудың тəртібін, сондай-ақ, 

осы жағдайда түскен қаражатты пайдаланудың тəртібін айқындайды. 

2.  ''Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Респуб-

ликасының Заңына сəйкес ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды заңды жəне 



жеке тұлғалардың ғылыми, мəдени-ағартушылык, оқу, туристік, 

рекреациялық жəне шектеулі шаруашылық мақсаттарда пайдалануы ақылы 

негізде жүзеге асырылады. 

3. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда мəдени-ағарту жəне оқу іс-

шаралары, туристік, рекреациялық, шектеулі жəне дəстүрлі шаруашылық 

қызметтері заңдамаға сəйкес оларды күзету мен пайдалану режимдерінің 

ерекшеліктері ескеріліп, арнайы белгіленген учаскелерде жүзеге асырылады. 

2. Ерекше қоргалатын табиғи аумақтарды  пайдаланғаны жəне 
олардың көрсететін қызметтері үшін төлемді айқындау жəне алу 
тəртібі. 

4.  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми, мəдени-ағар-

тушылық, оқу, туристік, рекреациялық жəне шектеулі шаруашылық 

мақсаттарда пайдаланғаны үшін төлемдер осы аумақтардың сапасы мен қол 

жеткізімділігі ескеріле отырып белгіленеді. 
5. Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

пайдаланғаны үшін төлем ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілейді. Олар көрсететін кызметтердің бағаларын заңнамада белгіленген 

тəртіппен олар қарамағына енетін орталық атқарушы органдар белгілейді. 
6.  Жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

пайдаланғаны үшін төлем ставкаларын жергілікті атқарушы органдардың 

ұсынуы бойынша жергілікті өкілді органдар белгілейді. Олар көрсететін 

қызметтердің бағаларын заңнамада белгіленген тəртіппен олар қарамағына 

енетін уəкілетті органдар белгілейді. 
800 

7. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны жəне олар 

көрсететін қызметтер үшін төлем төлеу белгіленген ставкалар мен бағаларға 

сəйкес аудару жолымен де, қолма-қол есеп айырысу жолымен де жүзеге 

асырылуы мүмкін. 

Аудару жолымен төлем төлеу заңнамада белгіленген тəртіпте жүзеге 

асырылады. 

Қолма-кол есеп айырысу жолымен төлем төлеу бақылау- өткізу 

пункттерінде, қызметтер көрсету  пункттерінде, не өзге де арнайы жаб-

дықталган орындарда орнатылған кассалық аппараттар арқылы ақшаны 

кіріске алу арқылы жүзеге асырылады. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды заңды жəне жеке тұлғалардың 

пайдалануына жəне оларға қызметтер көрсетуге тек төлем төлегендері 
туралы растайтын құжаттары болған жағдайда  ғана рұксат етіледі. 

8. Мемлекеттік табиғи қорыктар (бұдан əрі — қорықтар) мен мемле-

кеттік ұлттық табиғи парктерді (бұдан əрі — ұлттық парктер) коспағанда, 

ерекшее корғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны  жəне олар көрсететін 

қызметтер үшін төленген қаражат үш банк күнінен  кешіктірілмей 

белгіленген  тəртіпте бюджетке аударылады. 

9.   Қорықтар мен ұлттық парктердің аумактарын пайдаланғаны жəне 

олар көрсеткен қызметтер үшін түскен қаражат үш банк күнінен 



кешіктірілмей, белгіленген  тəртіпте олардың  ағымдағы шоттарына ау-

дарылады 

3. Корықтар мен ұлттық  парктердің аумақтарын пайдаланудан 

жəне олар көрсететін қызметтерден түскен қаражатты жұмсау 
тəртібі. 

10. Қорықтар  мен ұлттық парктердің  аумақтарын пайдаланудан жəне 

олар көрсететін қызметтерден түскен қаражатты жұмсау, қарамағына олар 

енетін орталық атқарушы органдардың  ұсынысы бойынша, əрбір корық пен 

ұлттық парк үшін Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бекітетін 

сметалардың шығыс бөлігі шегінде жүзеге асырылады. 

11.   Қорықтар мен  ұлттық парктердін  аумақтарын  пайдаланудан 

жəне олар  көрсететін қызметтерден түскен қаражатты осы аумақтарды 

сақтау мен дамыту мақсаттарында мынадай  іс-шараларға жұмсауға рұқсат 

етіледі: 
•     табиги кешендерді сақтау жəне дамыту; 

•     жануарлар жəне өсімдіктер дүниесін қорғау; 

•     санитарлық кесу мен күтім кесулерін қоса алғанда, ормандарды  

қалпына келтіру жəне қорғау іс-шараларын жүргізу; 
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•     аумақты тазалау жəне көркейту; 

•     табиғи-қорықтық қор объектілерін қорғаумен, туристік, рекреа-

циялық жəне шектеулі шаруашылық кызметтермен  байланысты инфрақү-

рылымды дамыту; 

•     байланыс құралдарын, көлік пен жабдықтарды, өртке қарсы, орман 

қорғау жəне орман екпе мақсаттарындағы  механизмдер мен материалдарды, 

қалпына келтіру жұмыстары үшін  тұқымдар  мен  көшет материалдарын 

сатып алу; 

•     табиғат қорғау қызметіне байланысты ғимараттар, құрылыстар 

жəне өзге де объектілерді салу, қайта жаңарту жəне жөндеу; 

•     ерекше корғалатын табиғи аумақтар саласында ғылыми зерттеулер 

жүргізу; 

•     табиғат мұражайлары мен көрмелерін ұйымдастыру жəне ұстау; 

•    рекреациялық аймақтарды дамыту жəне көркейту; 

•     жарнама жəне баспа қызметін жетілдіру; 

•     экологиялык насихат; 

•     келеңсіз экологиялық зардаптардың алдын алу жəне жою. 

Қорықтар  мен  ұлттық парктердің аумақтарын пайдаланудан  жəне 

олар көрсететін қызметтерден алынатын қаражатты өзге мақсаттарға 

жұмсауға тыйым салынады. 

12.   Қорықтар мен ұлттык парктердің аумақтарын пайдаланудан жəне 

олар көрсететін қызметтерден түскен қаражатты алу мен  жұмсау жөніндегі 
есеп беруді жүргізу заңнамада белгіленген тəртіпте жүзеге асырылады. 

4. Қорықтардың, ұлттық парктердің аумақтарын пайдаланғаны 

жəне олардың көрсететін қызметтері үшін төлем алуды жəне алынған 

қаражаттың  жұмсалуын бақылау. 



13.  Қорықтар мен ұлттық парктердің  аумақтарын пайдаланғаны жəне  

олардың  көрсететін  қызметтері  үшін  төлем   алуға,   алынған табыстардың 

толық  əрі  дұрыс  есептелуіне,   сондай-ақ  қаражаттың мақсатты  пайда-

ланылуына жəне  бухгалтерлік  есептің  жүргізілуіне бақылауды Қазақстан 

Республикасының Қаржы министрлігі белгілеген тəртіппен, олар қарауына 

енетін орталық атқарушы органдармен бірлесіп жүзеге асырады. 
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14.5. ҚОСЫМША 

 

Радиожиілік спекетрін пайдаланғаны үшін төлем бойынша 

декларация жасау ЕРЕЖЕЛЕРІ 
 

 Жалпы ережелер. 

1. Осы Ережелер "Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес əзірленген  жəне қоса берілген нысандарды (бұдан əрі — нысан) 

енгізетін радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем бойынша 

Декларация жасау тəртібін қарастырады: 

1)    880.00 нысан бойынша радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін 

төлем бойынша Декларация (бұдан əрі — 880.00 нысан бойынша 

Декларация); 

2)    880.01 нысан бойынша радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін 

төлем бойынша Декларацияға қосымша (бұдан əрі - 880.01 нысан бойынша 

қосымша). 

2.  880.00 нысан бойынша Декларация радиожиілік спектрін пайда-

ланғаны үшін төлемнің жалпы сомасын мəлімдеуге арналған. 

880.01 нысаны бойынша қосымша радиобайланыстың əр түрі бойын-

ша радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем сомасын айқындауға 

арналған. 

3.  Əр түрлі ставкалар бойынша есептелетін радиожиілік спектрін 

пайдаланғаны үшін төлем радиобайланыстың əр түрлі түрлері салық 

төлеушіде болған жағдайда 880.01 нысан бойынша қосымшаның жеке парағы 

толтырылады. Бұл ретте, 880.01 нысан бойынша қосымшаның жалпы 

парақтарының саны радиобайланыс түрлерінің санына сəйкес келуі керек. 

4. Нысанды жасау кезінде: 

1)    қағаз тасығышта — қара немесе көк сиялы қаламмен немесе 

қаламұшпен, баспа əріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып 

толтырылады; 

2)    электрондық тасығышта — нысандар Салық кодексінің 69-бабына 

сəйкес толтырылады. 

5.  Нысандарды толтыру кезінде түзетулерге, тазартуларға, өшіруге 

жол берілмейді. 
6.  Көрсеткіштер жоқ болған кезде нысандардың тиісті тор көздері 

толтырылмайды. 



7. Қосымшаларда көрсетуге жататын деректер жоқ болған жағдайда, 

880.00 нысан бойынша Декларация аталған қосымшаларсыз көрсетіледі. 
8. Нысандарды беру кезінде: 
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1)    қағаз тасығышта келу тəртібімен - нысандар екі данада жасалады, 

бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады; 

2)    тапсырысты хатпен қағаз тасығышта хабарламамен почта бойын-

ша - салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының 

хабарламасын алады; 

3)    Салық төлеуші өзі келу тəртібімен немесе электрондық почта 

бойынша электрондық түрде - Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы 

хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады. 

880.00 нысан бойынша Декларация жасау. 
9. "Жалпы ақпарат " бөлімінде: 
1-жолда салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі; 
2-жолда есепгі салық кезеңі көрсетіледі; 
3)    3-жолда жеке тұлғаның аты-жөні немесе заңды тұлғаның толық 

атауы көрсетіледі; 
4)    4-жолда Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктемесі 

бойынша (ЭҚЖЖ) қызмет турінің коды мен олардың үлес салмағы 

көрсетіледі. 
ЭҚЖЖ ұяшыктарында ЭКДЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым 

қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тəртібімен 

көрсетілуі тиіс.« Үлес салмағы, %» ұяшықтарында аталған қызмет түрінің 

(бір ондық белгімен) үлес салмағын көрсету қажет (осы ұяшықтардың 

сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес). 

Үлес салмағының есебі үшін №1-ӨН (жылдық) мемлекеттік ста-

тистикалық есептілігінің (бұдан əрі - МСЕ) I бөлімінің («Өнім») 100-жо-

лында салық төлеушімен көрсетілген деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ 

үлесі 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың тиісті бағаны 

деректерінің қатынасы ретінде айкындалады. Мысалы, қызметінің негізгі 
түрі ғимараттар салу болып табылатын  ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), №1-ӨН 

(жылдық) есептің I бөлімі 100 жолында мынадай деректер көрсетті: 
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Онда ЭҚЖЖ бойынша мəліметтер кестесі мынадай түрде болады: 

 

эқжж Үлес салмағы, % 

45211 60,0 

50І0 20,0 

01500 14,0 

 

мұндағы, мысалы, құрылыстың үлесі салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-ба-

ғаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100% ретінде есептелген. ЭҚЖЖ 

қалған кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген. 

№2 - ШК мемлекеттік статистикалық есептілік (МСЕ) нысанын 

тапсыратын шағын кəсіпкерлік субъектілері - заңды тұлғалар ЭҚЖЖ 

бойынша мəліметтерді 2 - ШК (жылдық) нысанының II бөлімінің («Тауарлар 

(жұмыстар, қызмет көрсетулер шығару жəне оларды өндіру үшін шығыстар 

туралы мəліметтер») - шаруашылық қызметінің нəтижесі") 100-107 

жолдарының  деректерін негізге ала жоғарыда көрсетілген тəсілмен 

толтырады. 

№ СОЦФИН (денсау.сақ.) МСЕ нысандарын тапсыратын денсаулық 

сақтау (əлеуметтік қызмет) ұйымдары жəне № СОЦФИН (білім) МСЕ 

нысандарын тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандарда 

есептілік тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық жəне 

бюджеттік ұйымдар, жеке кəсіпкерлер, жеке нотариустар мен адвокаттар 

ЭҚЖЖ мəліметтерінде ЭҚЖЖ бойынша негізгі қызмет кодын ғана көрсетеді; 
5)  5-жолда 880.00 нысан бойынша Декларацияның тиісті түріне белгі 

қойылады; 

6)  6-жолда хабарламаның нөмірі мен күні көрсетіледі; 
7)   7-жолда радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемді есептеу 

жүргізілген тиісті валютаның коды көрсетіледі; 
8)   8-жолда 880.01 нысан бойынша қосымшалардың саны көрсетіледі. 
10. "Радиожиілік спектрді пайдаланғаны үшін төлем" бөлімінде: 
1) 880.00.001 жолда 880.01 нысан бойынша қосымша 880.01.012 

жолынан көшірілетін есепті салық кезеңі үшін бюджетке төлеуге жататын 

радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем сомасы көрсетіледі. Егер 

салық төлеуші 880.01 нысан бойынша қосымшаның бірнеше парақтарын 

толтырған жағдайда, бұл жолда 880.01 нысан бойынша қосымшаның барлық 

парақтарының көрсеткіштерін жинақтаумен айқындалатын радиожиілік 

спектрін пайдаланғаны үшін төлемнің жалпы сомасы көрсетіледі; 
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2)    880.00.002 жолында 881.00 нысан бойынша есептің 881.00.001 

жолынан көшірілетін 881.00 нысаны бойынша радиожиілік спектрін 

пайдаланғаны үшін ағымдағы  төлемдер сомасының Есебі бойынша (бұдан 

əрі — 881.00 нысаны бойынша Есеп) бюджетке төлеуге жататын радиожиілік 

спектрін пайдаланғаны үшін төлем сомасы көрсетіледі; 



3)    880.00.003 жолы 881.00 нысаны бойынша Есеп бойынша салық 

төлеушімен  есептелген  радиожиілік  спектрін  пайдаланғаны үшін төлем 

сомасының шегінен 880.00 нысан бойынша Декларация бойынша 

радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем сомасының асуы жағдайында  

толтырылады. Бұл ретте, 880.00.003 жолында 880.00.01 жəне 880.00.02 

жолдары көрсеткіштерінің айырмасы ретінде айқындалатын қоса есептеуге 

жататын радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін қосымша төленуге тиіс 

сомасы көрсетіледі; 
4)    880.00.004 жолы 880.00 нысаны бойынша Декларация бойынша 

радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем шегінен 881.00 нысаны 

бойынша Есеп бойынша салық төлеушімен есептелген радиожиілік спектрін 

пайдаланғаны үшін төлем сомасынан асуы жағдайында толтырылады. Бұл 

ретте, 880.00.004 жолында 880.00.002 жəне 880.00.001 жолдарының 

көрсеткіштері ретінде айқындалатын азаюға жататын радиожиілік спектрін 

пайдаланғаны үшін төлем сомасы көрсетіледі. 
11.   880.00 нысаны бойынша Декларацияға қол қойылады жəне мөрмен 

куəландырылады. 

3. 880.01 нысаны бойынша қосымша жасау. 
12.  «Ағымдағы парақтың  нөмірін көрсетіңіз» деген жолда 880.01 

нысан бойынша ағымдағы парақ нөмірі көрсетіледі. 
13.  "Жалпы ақпарат" бөлімінде: 
1)    1-жолда салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі; 
2)    2-жолда есепті салық кезеңі көрсетіледі. 
14. «Радиожиілілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемді есептеуге 

арналған мəліметтер бөлімінде: 
1) 880.01.001 жолында радиобайланыстың тиісті түріне радиожиілілік 

спектрін пайдаланғаны үшін төлем ставкасын белгілейтін Қазақстан Респуб-

ликасы Үкіметінің қаулысына қосымша кестеден жол  нөмірі көрсетіледі; 
2)   880.01.002 жолында радиожиілілік спектрін пайдалану орны 

көрсетіледі: 
•    880.01.002 А жолында облыстың атауы көрсетіледі; 
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•     880.01.002В жолында қала не ауданның атауы көрсетіледі; 
•     880.01.002С жолында кент немесе ауылдың атауы көрсетіледі; 
3) 880.01.003 жолында хабар құралының күші көрсетіледі; 
4) 880.01.004 жолында: 

•     егер радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем ставкасы 

пайдаланылатын станциялардың санына байланысты белгіленетін жағдайда, 

880.01.004А жолында станциялардың саны көрсетіледі; 
•     егер радиожиілік спектрін пайдалаиғаны үшін төлем ставкасы 

пайдаланылатын арнаның санына қарамастан белгіленген жағдайда, 

880.01.004В жолында арналардың саны көрсетіледі; 
•     егер радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем ставкасы 

пайдаланылатын радиожиіліктің  санына  қарамастан  белгіленетін жағдайда, 

онда 880.01.004С жолында радиожиіліктің саны көрсетіледі; 



5) егер жолақтың еніне байланысты белгіленетін радиожиілік спектрін 

пайдаланғаны үшін төлем ставкасы жағдайында 880.01.005 жəне 880.01.006 

жолдары толтырылады.  880.01.005  жолында радиожиілік спектрін 

пайдаланғаны үшін төлем ставкасын белгілейтін Қазақстан Республика-

сының Үкіметінің қаулысына қосымша кесте бойынша жолақ ені көрсетіледі: 
•     880.01.005А  жолы  егер  радиожиілік  спектрін  пайдаланғаны үшін 

төлем ставкасын белгілейтін Қазақстан Республикасының Үкіметінің 

қаулысына қосымша кестеде жолақ ені кГц-те көрсетілген жағдайда 

толтырылады; 

•     880.01.005В жолы егер егер радиожиілік спектрін пайдаланғаны 

үшін төлем ставкасын белгілейтін Қазақстан Республикасының Үкіметінің  

қаулысына  қосымша кестеде  жолақ  ені  МГц-те көрсетілген жағдайда 

толтырылады; 

6)  880.01.006 жолында радиожиілілік спектрінің нақты пайдаланы-

латын жолақ ені көрсетіледі: 
•     880.01.006А жолы егер радиожиілілік спектерін пайдаланғаны үшін  

төлем  ставкасын  белгілейтін  Қазақстан  Республикасы Үкіметінің 

қаулысына қосымша кесте бойынша жолақ ені кГц-те көрсетілсе 

толтырылады; 

•     880.01.006В жолы егер радиожиілілік спектерін пайдаланғаны үшін  

төлем  ставкасын  белгілейтін  Қазақстан  Республикасы Үкіметінің 

қаулысына қосымша кесте бойынша жолақ ені МГц-те көрсетілсе 

толтырылады; 
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7)  880.01.007 жолында есепті салық кезеңіндегі нақты радиожиілік 

спектрін пайдаланғаны үшін айлар саны көрсетіледі; 
8) 880.01.008 жолында байланыс саласындағы уəкілетті орган жазып 

беретін радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемді төлеуге хабарлама 

туралы мəліметтер көрсетіледі: 
•     880.01.008А жолында хабарламаны беру күні көрсетіледі; 
•     880.01.008В жолында хабарламаны нөмірі көрсетіледі. 
75. "Радиожиілілік спектерді пайдапанғаны үшін төлем " бөлімінде: 
1)  880.01.009 жолында радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем 

ставкасын белгілейтін Қазакстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сəйкес 

айлық есептік көрсеткіштердегі радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін 

төлемнің жылдык ставкасы көрсетіледі; 
2) 880.01.010 жолында айлық есептік көрсетіштің мөлшері көрсетіледі; 
3)880.01.011 жолында (880.01.009 х 880.01.010) формуласы бойынша 

есептелген радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемнің жылдык 

ставкасы көрсетіледі; 
4) 880.01.012 жолында радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем 

сомасы көрсетіледі: 
•     егер радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем ставкасы 

пайдаланылатын станциялардын санына байланысты белгіленетін жағдайда, 



радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем сомасы (880.01.004А х 

880.01.011)/12 х 880.01.007 формуласы бойынша есептеледі; 
•     егер радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем ставкасы 

пайдаланылатын арналардың санына байланысты белгіленетін жағдайда, 

радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем сомасы (880.01.004В х 

880.01.011)/12 х 880.01.007 формуласы бойынша есептеледі; 
•     егер радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем ставкасы 

пайдаланылатын радиожиіліктердің санына байланысты белгіленетін 

жағдайда, радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем сомасы 

(880.01.004С х 880.01.011)/12 х 880.01.007 формуласы бойынша есептеледі; 
•     егер радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем ставкасы 

жолақ еніне байланысты белгіленетін жағдайда, радиожиілік спектрін 

пайдаланғаны үшін төлем сомасы (880.01.006/880.01.005 х 880.01.011)/12 х 

880.01.007 формуласы бойынша есептеледі. 
16. 880.01 нысан бойынша қосымшаға оны толтырған лауазымды тұлға 

қол  қояды. 
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                                                                                         14.6. ҚОСЫМША 

 

Жол шаруашылығын құқықтық  қамтамасыз  етуді  
жетілдіру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

1998 жылғы 5 қырқүйектегі  №845 ҚАУЛЫСЫ 

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., №31, 269-құжат. 

Қазақстан Республикасының аумағында автомобиль жолдарын 

пайдаланудың ТƏРТІБІ 
 

1. Жалпы ережелер. 

І.ЕСКЕРТУ. 1-тармақ алып тасталды - Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2003.01.16. №30 қаулысымен. 

2.   Осы Тəртіп жол қозғалысының қауіпсіздігін, жол мен кұры-

лыстардың, сондай-ақ қоршаған  ортаның  сақталуын қамтамасыз ету 

мақсатында жалпы пайдаланылатын автомобиль жолдары пайдаланудың 

тəртібін белгілейді. Тəртіп барлық министрліктер мен ведомстволарға, 

меншік нысанына қарамастан ұйымдарға, сондай-ақ барлық автомобиль 

жолдары бойынша қозғалысқа қатысушыларға жəне жолдарды пай-

даланатын, автомобиль жолының жолақ бөлігінде жəне бақыланатын 

аймағында құрылыс салу, жөндеу, жобалау жəне ғылыми-зерттеу жұ-

мыстарын жүргізетін азаматтарға қолданылады. 

3.  Тəртіп жалпы пайдаланылатын автомобиль жолдарын пайдала-

нушылардың, жол органдарының жəне автомобиль жолдарын басқару-

шылардың құқықтарын, міндеттерін жəне жауапкершілігін белгілейді. 
4. Қазақстан Республикасының жалпы пайдаланылатын автомобиль 

жолдарымен жүру - қолданылып жүрген заңдар, Жол қозғалысының ережесі 
жəне осы тəртіп сақтала отырып жүзеге асырылуы тиіс. 



2. Автомобиль жолдарын пайдаланушылардың қуқықтары мен 

міндеттері. 
5. Жол қозғалысына қатысушылардын: 

•     Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдары мен осы 

Тəртіпке сəйкес жалпы пайдаланылатын автомобиль жолдары бойынша 

еркін, кедергісіз жүруге; 

•     жол органдары мен жол полициясы органдарының лауазымды 

тұлғаларынан жолдар бойынша қозғалыстың тоқтатылуының  немесе 

шектелуінің себептері туралы түсіндірме алуға; 

•     жүру шарттары, көрсетілетін қызметтер туралы, жол орган-

дарының жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі құ- 
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қықтары мен міндеттері жəне жауапкершілігі туралы толық жəне дұрыс 

ақпарат алуға; 

•     жол-көлік оқиғасы жағдайында оқиға болған жерде де, меди-

циналық мекемеге  бара жатқан жолда да ақысыз  кепілдікті медициналық 

көмек көлемін, сондай-ақ жол-көлік оқиғасы кезінде жол органдарынан, жол 

полициясы органдарынан жəне қызметі жол қозғалысының кауіпсіздігін 

қамтамасыз етумен байланысты лауазымды тұлғалардан басқа да қажетті 
дəрігерге дейінгі көмек алуға; 

•     жол-көлік оқиғасының  нəтижесінде көлік құралы жəне жүк 

зақымданған жағдайларда заңдарда белгіленген тəртіппен залалдың өтелуіне; 

•     жол органдары лауазымды тұлғаларының іс-əрекеттеріне Қа-

зақстан Республикасының заңдарында белгіленген тəртіппен шағым жасауға 

құқығы бар. 

6.  Автомобиль жолдарында жол мен құрылыстарының сақталуын жəне 

олармен қауіпсіз жүруді қамтамасыз ететін көлік құралдарының жүруіне 

рұқсат етіледі. 
7.  Автомобиль жолдарын пайдаланушылардың іс-əрекеттері жол 

қозғалысының қауіпсіздігін төмендетпеуі, қозғалыста үзілістердің пайда 

болуына ықпал етпеуі, көлік құралдары жылдамдығының, жол мен жол 

құрылыстарының сенімділігінің төмендеуіне, олардың бұзылуына əкеп 

соқтырмауы тиіс. 

8. Автомобиль жолдарындағы жəне жол құрылыстарындағы қозғалыс 

қауіпсіздігіне қауіп тендіретін ақауларды байқаған көлік кұралдарын 

жүргізушілер мен азаматтар ақауларды өз күштерімен жою жөнінде өздеріне 

байланысты шаралар қолдануы немесе ол туралы жақын жердегі жол 

органына немесе жол полициясы органына хабарлауы тиіс. 

9. Көлік құралдарының төсемі жетілдірілген жолға шығар жерде көлік 

құралдарын пайдалануға жауапты лауазымды немесе басқа тұлғалар, меншік 

нысандарына қарамастан жер жəне құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан 

ұйымдар, көлік құралдарының балшықтан тазартылуын қамтамасыз етуге 

жəне оның жолдың жүру бөлігіне түсуіне жол бермеуге міндетті. 
10.  Аумақтары автомобиль жолдарына шекаралас, сондай-ақ ау-

мақтары жол бойындагы жолақтың шегінен өтетін жер учаскелерінін ие- 
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•     жол қозғалысын реттеудің техникалық кұралдарының ағашпен 

көлеңкеленуіне, үй немесе басқа да кұрылыспен қалқалануына жол бермеуге; 

•     көлік құралдарының жолдарына, жайластырылмаған түсер жəне 

шығар жолдардың  пайда болуына жол бермеуге; 

•     жолға іргелес орналасқан қоршаулар мен құрылыстарды дұрыс 

жəне эстетикалық күйінде ұстауға; 

•     көруді қиындататын  жəне  қозғалыстың  қауіпсіздігін нашар-

лататын конструкциялардың, тастардың жəне басқа да материалдардың 

жинақталуына жол бермеуге; 

•    үй жануарлары мен кұстардың жолға шығу мүмкіндігін болдырмау 

шараларын қолдануға міндетті. 
11.  Жолдарда жұмыс жүргізуге автомобиль жолдарын басқарушы 

берген жəне жол полициясының органдарымен келісілген жұмыс жұргізу 

құқығына рұқсат (ордері) болған кезде ғана жол беріледі. 
3. Автомобиль жолдарын пайдаланушыларға  арналған міндетті 

келісулер. 

12. Автомобиль жолдарын пайдаланушылар: 

1) жол органдарымен жəне Жол полициясы бөлімшелерімен: 

•     ірі көлемді жəне ауыр салмақты көлік кұралдарының жүруіне; 

•     жарылғыш, радиоактивті жəне күшті əсер ететін улы заттарды 

тасымалдауға; 

•     автомобиль жолдарын арналардың, байланыс жəне электр беру 

желілерінің, мұнай құбырларының, газ кұбырларының, су құбырларының, 

темір жолдардың жəне басқа да инженерлік желілер мен коммуникация-

лардың кесіп өтуіне; 

•     автомобиль жолдарымен бір деңгейде қиылысатын кезде темір 

жолдардың көтерілуіне жəне төмендетілуіне немесе қосымша жол төсеуге; 

•     темір жолдарды қиып өтетін жерлерді жасауға, қайта жаңартуға, 

жөндеуге жəне жоюға; 

•     автомобиль жолдарының жолақ бөлігі мен жол бойындағы жо-

лағына дүңгіршектерді, павильондарды немесе басқа да құрылыстарды 

орналастыруға; 

•     автомобиль жолдарының жолақ бөлігіне жол ақпаратына қатысы 

жоқ транспаранттарды, маңдайшаларды, жарнамаларды, плакаттарды 

орнатуға; 

•     автомобиль  жолдарының жолақ  бөлігі мен жол  бойындағы 

жолағына сыртқы жарық түсіру тіреулерін орнатуға; 
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•     жолдарда бұқаралық жəне спорттык шаралар жүргізуге; 

•     жалпы пайдаланылатын жолаушы көлік құралдары қозғалысының 

маршруттарын ашуға жəне аялдама пункттерін орналастыруға; 

•     жүктерді тиеу жəне түсіру үшін жолдан түсу орындары мен аландар 

жасауға; 



•     автомобиль жолдарында көлік құралдары мен жүргіншілердің 

жүруіне кедергі жасайтын кез келген жұмыстарды жүргізуге; 

2) жол органдарымен: 

•     мелиорациялық жəне баска да мақсаттар үшін көпірден жоғары 

немесе төмен жерде 2,5 километрден кем қашықтыкта өзендер мен 

суағарлардың арнасын тереңдетуге; 

•     жолмен қосарланған немесе жер кеңістігіне қарай жолдан жоғары 

орналасқан шлюздерді, бөгеттерді жəне басқа да мелиорациялық жəне 

гидротехникалық құрылыстарды орнатуға, қайта жаңартуға жəне жөндеуге; 

•     жолдардьың  жолақ бөлігі мен жол бойындағы жолағына үйлер, 

ескерткіштер салуға, дуал тұрғызуға, сəндік көшет отырғызуға, кеніштер 

казуға; 

•     автомобиль жолдарының жолақ бөлігінде ағаштарды кесуге жəне 

отырғызуға; 

•     жолдар мен жол құрылыстарының өлшемдерін алуды жəне суретке 

түсіруді жүргізуге келісім жасайды. 

13. Қазақстан Республикасы мен шетел мемлекеттерінің ірі көлемді 
жэəе (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жалпы пайдаланылатын 

автомобиль жолдары бойынша жүруі көлік саласындағы уəкілетті орган 

беретін арнайы рұқсат бойынша (шетел мемлекеттері ұшін кіру жəне шығу 

рұқсатынан басқа) ғана жүзеге асырылады. Жолмен жүру осы көлік кұрал-

дарының жүруі арқылы жолдарға жəне жол құрылыстарына тигізетін залал 

үшін толық өтем төленген соң жүзеге асырылады. Осы өтем кіруіне, 

шығуына жəне транзитпен  өтуіне халықаралық рұқсаттар үшін алынатын 

төлем есепке алынбастан төленеді. 
14.  Автокөлік кұралдарының рұқсат етілген көлемдерін, сондай-ақ 

автокөлік құралдарының салмақтарын жəне автокөлік құралдарының білікке 

түсетін жүктемелерін, автокөлік құралдарының жүріп өту ережесін жəне 

рұксат құжаттарын беру тəртібін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүріп өтуі үшін алынатын алым 

ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 
15.  Жол органдарының жұмыс жобасын бұзып жүзеге асырылатын 

объектілердің құрылысын тоқтатуға құқығы бар. 
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16.  Жалпы пайдаланылатын автомобиль жолдары жолак бөлігінің 

жерлері жол органдарының пайдалануында болады жəне автомобиль 

жолдарын дамыту мен көркейту үшін ғана арналған. 

Жол органдары пайдаланбаған автомобиль жолдары жолақ белігінің 

жерлерін олар белгіленген тəртіппен жер учаскесінің негізгі мақсатты ар-

налуын  өзгертпестен, жолдьщ көлік-пайдалану сапасының, қоршаған орта-

ны қорғау мен көлік құралдары қозғалысының қауіпсіздігі талаптарының 

төмендеп кетуіне жол берілмеуі шартымен, сервис пен жарнама объ-

ектілерін орналастыру үшін шарт жасасу негізінде жеке жəне заңды 

тұлғаларға уақытша жерді қысқа мерзімді пайдалануға бере алады. 



Салынып жəне қайта жаңартылып жатқан жалпы пайдаланылатын 

автомобиль жолдарына бөлінген жерлердің əр түрлі деңгейде көлік 

айырымдары, сондай-ақ жол жəне автокөлік қызметтерінің үйлері мен 

ғимараттары орналасқан ені мен жер аудандары автомобиль жолдарына 

арнап жер берудің белгіленген нормалары бойынша белгіленеді. 
17. Жолдардың перспективалық құрылысын салу мен қайта жаңарту 

үшін жағдай жасау, жол қозғалысы қауіпсіздігін камтамасыз ету жəне жол 

бойындағы ландшафтың  бұзылуын болдырмау мақсатында жол органда-

рымен алдын ала келісусіз жол бойындағы жолақ шегінде елді мекендер, 

уйлер мен ғимараттар, инженерлік коммуникациялар жəне басқа объектілер 

салуды жобалауға жəне құрылысын жүргізуге тыйым салынады: 

•     жергілікті маңызы бар жолдар жолақ бөлігінің екі жағындағы 

қашықтығы кемінде 100 м. қашықтыктағы; 

•     халықаралық жəне республикалық маңызы бар жолдар жолақ 

белігінің екі жағындағы кемінде 200 м. қашықтықтағы. 

18.  Жалпы пайдаланылатын халықаралық жəне республикалық ав-

томобиль жолдарының бойындағы жолақтарға жол қызметі объектілерін 

жəне жол сервисі объектілерін қоспағанда, күрделі құрылыстар салуға тыйым 

салынады. 

19.  І-ІІІ санатты жалпы пайдаланылатын жолдардың бойындағы 

тұракты тамақтану жəне демалыс пункттерін топырақ төсемінің жиегінен 

кемінде 100 метр жерге орналастыруға рұқсат етіледі. 
Автомобильге жанар-жағармай құятын стансалардың ең жақын ко-

лонкаларын I санатты жолдың жүріс бөлігінің жиегінен кемінде 25 метр 

қашықтыққа жəне басқа санатты жолдардың жүру бөлігінің жиегінен кемінде 

15 метр  қашықтыққа орналастыруға  рұқсат етіледі. 
Автомобильге жанар-жағармай  құятын стансалардың аумағына кіру 

жəне шығу, сондай-ақ тамақтану, демалыс пункттеріне жəне басқаларына 

кіреберіс көлік пен жүргіншілер қозғалысы қауіпсіздігінің талаптарына 

жауап беруі тиіс. 
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20.  Ескерткіштерді І-Ш санатты автомобиль жолдары топырақ тө-

семінің жиегінен кемінде 100 метр кашықтықка, ал IV-V санатты автомо-

биль жолдары топырақ төсемінің жиегінен кемінде 50 метр қашықтыққа 

орналастыруға рұқсат етіледі. 
21. Жаңадан құрылатын бағбандар серіктестіктерін 1-ІП санатты ав-

томобиль жолдары топырақ төсемінің жиегінен кем дегенде 50 м жəне ІУ-У 

санаттағылар үшін - кемінде 25 м қашықтыкқа орналастыруға рұқсат етіледі. 
22. Автомобиль жолдарының бойына инженерлік коммуникациялар 

төсеу елді мекендерде  автомобиль жолдары топырақ төсемінін жиегінен 

кемінде 25 метр жерде жəне олардың шегінен тыс жерлерде кемінде 50 метр 

жерде жүргізілуі тиіс. 

Коммуникацияларды төсеу кезінде жолдар мен жол құрылыстарын 

қалпына келтіру жұмыстары жұмысты орындаушы ұйымның қаражаты мен 

материалдарының есебінен жүргізіледі. Оларды не жол органдары, не 



инженерлік коммуникацияларды төсеу жөніндегі жұмыстарды жұзеге 

асырушы  ұйым  жүзеге асырады. 

Автомобиль жолдарын қайта жаңарту кезінде жол бойындағы жолақта 

орналасқан жəне орын ауыстыруға жататын коммуникациялар қайта жаңарту 

жөніндегі жұмыстарды орындаушы ұйымның қаражаты есебінен 

жайластырылады. 

23.   Инженерлік коммуникацияларды тартуға жол органдарынан 

рұқсат алу үшін бұл жұмыстарды жүргізетін ұйым: 

•     белгіленген тəртіппен  əзірленген жəне бекітілген жобалау құ-

жаттамасын; 

•     тапсырыс берушінің  жұмыстарды қаржыландыруды қамтамасыз 

ететіндігі туралы кепілдемелік хатын, сондай-ақ жол мен жол құрылыстарын 

қалпына келтірудің жобасын; 

•     жол белгілері мен қоршауларды орналастырудың жəне жұмыс  

жүргізілетін орындардың сызбасын; 

•     жұмыс жүргізудің күнтізбелік кестесін; 

•     жолдың зақымдалған элементтерін қалпына келтіретіндігі туралы 

міндеттемені немесе егер қалпына келтіру жұмыстарын жол  органы  

орындайтын  болса,  жолдың  бұзылған учаскесін қалпына келтіру кезінде 

жүзеге асырылатын жұмыстарды қаржыландыратыны туралы кепілдемелік 

хатты ұсынуға  міндетті. Инженерлік коммуникацияларды төсеуге рұқсат ол 

үшін қажетті қаражат жол органының есеп шотына аударылғаннан кейін ғана 

беріледі. Ол үшін жол органының өкілі мен тапсырыс 
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берушінің ұйымы, зақымдалған учаскелерді қалпьша келтірудің  мерзімін 

көрсете отырып, жол төсемінің, топырақ төсемінің, айналма жол мен жол 

құрылыстарының іс жүзіндегі жағдайы туралы, алда тұрған жұмыстардың 

сипаты мен көлемі туралы екі жақты акті ресімдейді. 
Жұмыс елді мекендердің шекарасында жүргізілетін жағдайларда аудан 

əкімінің рұқсаты да қажет. 

24. Жалпы пайдаланылатын жолдарда жол жұмыстарын жəне басқа да 

жұмыстарды жургізу жол полициясы органдарымен келісілуі тиіс, 

25. Шұғыл  авариялық-қалпына келтіру жұмыстары жол органы өкі-
лінің жəне автомобиль жолдарын басқарушы өкілінің қатысуымен, кейіннен 

осы Тəртіптің 13-тармағында белгіленген тəртіппен рұқсаттар ресімделуі 
арқылы орындалуы тиіс. 

Жол органы өкілінің жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

бөлігіндегі нұсқаулары міндетті болып табылады. 

26. Жолдардағы орындалған калпына келтіру жұмыстарын кабылдап 

алуды мердігер ұйымның қатысуымен, жол органы жүзеге асырады жəне екі 
жақты актімен ресімделеді. 

4. Жол органдары мен автомобиль жолдарын басқарушылардың 

автомобиль жолдарын пайдаланушыларға  қатысты құқықтары мен 

міндеттері 



27.  Автомобиль жолдарын, көпірлерді, жол өтпелерін, қозғалысты 

ұйымдастыратын техникалық құралдарды жəне басқа құрылыстарды 

басқаруға, ұстауға жəне жөндеуге жауапты жол органдары автомобиль 

жолдарында көлік кұралдары қозғалысының кауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында: 

•     жолдар мен автомобиль жолдарындағы құрылыстардың жай-күйі 
туралы дұрыс ақпаратты ұйымдастыруға; 

•     жолдарды қыста ұстаудың жоспарына сəйкес қысқы кезеңде жол-

дарды жəне жол құрылыстарын қардан тазартуға жəне төсемнің 

тайғақтығына қарсы шаралар қолдануға; 

•     козғалысқа  қатысушыларды  қауіпті  метеорологиялық құбылыстар 

(тайғақ мұз, тұман, күшті жел, бұрқасын, қар көшкіні), табиғи (жер сілкінуі, 
сел тасқыны, су басу, көшкін, дауыл жəне т.б.), сондай-ақ техногендік (көлік 

авариялары,  апат жарылыстар, өрт, улы заттар тараған авариялар жəне т.б.) 

сипаттағы төтенше жағдайлар туралы хабардар етуге; 

•     кауіпті метеорологиялық құбылыстар, табиғи немесе техногендік 

сипаттағы төтенше жағдайлар пайда болған, автомобиль 
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жолдарының немесе олардағы кұрылыстардын, көтеру қабілеті жоғалған 

кезде, жол-жөндеу жұмыстарын, бұқаралық жəне спорттық шараларды 

жүргізу кезінде қозғалысты шектеуге немесе тоқтатуға; 

•     қауіпті метеорологиялық құбылыстар мен табиғи жəне техногендік 

сипаттағы төтенше жағдайлардың зардаптарын жоюға; 

•     жол полициясы органдарымен өзара іс-қимылда оларды жою 

жөніндегі шараларды əзірлеу мақсатында жол-көлік оқиғаларының есебін 

жүргізуге, олардың пайда болуына əсер еткен себептер мен жағдайларға 

талдау жасауға; 

•     байланыс  желісі  мен жол  бойындағы  автосервис  пункттері 
жүйесінің дамуына ықпал етуге; 

•     авариялар, автомобиль апаты, табиғи зілзалалар жағдайларында 

мүмкін болатын дəрігерге дейінгі медициналық жəрдемді қамтамасыз етуге 

жəне қозғалысқа  қатысушыларды кұтқару жөніндегі шараларды жүзеге 

асыруға; 

•     жол полициясы бөлімшелеріне жол-көлік окиғаларын тексеруге 

көмек көрсетуге, сондай-ақ жол-көлік оқиғасы оған себепші болған жол 

жағдайы бойынша болса, оған кызметтік тексеру жүргізуге: 

•     көлік ағымы құрамының, жүйелілігінің жəне жүк тасу қауырт-

тылығының есебін жүргізуге міндетті. 
28.  Теміржол  өткелдерін, сондай-ақ шлагбаумдардың барлық түр-

лерінің күтімін автомобиль жолдарымен бір деңгейде ұстауды жəне 

етпелерді күзетуді теміржол дистанциялары немесе тиісті теміржол иелері, ал 

жалпы пайдаланылатын автомобиль жолдарының теміржол арқылы өтуін 

ұстауды - жол органдары жүзеге асырады. 

29.  Төсемі жетілдірілген негізгі жолдардың жүру бөлігінің ластануын 

болдырмау үшін барлық олардан түсу жəне шығу жолдарының  құмайт жəне 



құм топыракты жерлерде ұзақтығы 50 м жəне басқа топырақты жерлерде 100 

м, ал қиыршық тас төселген жолдарда кемінде 25 м катты төсеніш болуы 

тиіс. Жалпы пайдаланылатын жолдарды кесіп өтетін жəне олармен түйісетін 

жолдарда түсу, шығу жолдарында қатты төсеніш төсеуді олар қарауындағы 

кəсіпорындар, ұйымдар, шаруашылықтар жəне олардың қаражаты есебінен, 

жол органдарының техникалық бақылауымен жүзеге асырады. 

30.  Жолдарды салуды немесе қайта жаңартуды жүргізетін жол ор-

гандары жол орналасқан жер учаскелерін мақсатты арналуына сəйкес одан 

əрі пайдалануға жарамды күйге келтіруге міндетті. 
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31.  Автомобиль жолдарын пайдалануды жүзеге асыратын жол ор-

гандары қызметкерлерінің: 

•     жол элементтерін  зақымдайтын немесе ластайтын көлік құрал-

дарын не арнайы рұқсаты жоқ ірі көлемді жəне (немесе) ауыр салмақты көлік 

құралдарын автомобиль жолының  жүріс бөлігінен шығаруды талап етуге; 

•     автомобиль жолдарын пайдалану, ірі көлемді жəне (немесе) ауыр 

салмақты көлік құралдарының жүруі тəртібінің бұзылғандығы туралы акті 
ресімдеуге, жолдар мен жол құрылыстарына келтірілген залалды өтейтін 

соманы алуға; 

•     төтенше жағдайлар кезінде өздері қызмет көрсететін жол учас-

кесінің  шегінде жолай  келе  жатқан  жалпы пайдаланылатын  рейстік 

(маршруттық) автобуста  ақысыз  жүруге  құқығы бар. 

5. Автомобиль  жолдарын  пайдалануға  тыйым  салу. 
32. Автомобиль жолдарында: 

•     көлемдік өлшемдері, массасы немесе жүк тиелген  немесе жүксіз 

біліктегі салмағы рұқсат етілетіндерден  артық  немесе жол  белгілерінде 

көрсетілгендерден  асып түсетін көлік құралдарының, сондай-ақ қауіпті жүк 

тасымалдаушы көлік  құралдарының  арнайы рұқсатсыз жүруіне; 

•     жол органдары мен автомобиль жолдарын басқарушылардың, жол 

полициясы бөлімшелерінің келісімінсіз жөндеу жəне басқа жұмыстар 

жүргізуге; 

•     жолдарды, жол құрылыстарын, жол  қозғалысын  ұйымдастырудың 

техникалық  құралдарын, жасыл  желекті  жəне  басқа да жол жайластыру-

ларын зақымдауға; 

•     көлік  құралдарының, ауылшаруашылығы  жəне басқа да техни-

каның белгіленбеген жəне ол үшін жабдықталмаған  жерлерде жолға кіруіне, 

шығуына  жəне олар арқылы өтуіне; 

•     көліктің барлық түрінің бөлгіш  жолаққа шығуына  жəне онда 

тоқтап  тұруына; 

•     оқыту мақсатымен рұқсат етілмеген жолда жүруге; 

•     шынжыр табанды келіктің, дөңгелектерінің шашағы, бұдыры, 

шынжыры жəне тағы басқалары бар машиналар  мен  механизмдердің 

жүруіне; 

•     жанар-жағармайдың төгілуі мүмкін болатын жұмыстарды орын-

дауға, көлік кұралдарын жөндеуге жəне майлауға, көлікті  тазалауға  жəне 



жууға (қажет болған жағдайда бұл жұмыстар арнайы жабдықталған 

орындарда, ал  ерекше  жағдайларда  жол  жағасында 
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орындалады; қалған  қоқыстарды  материалдарды жəне басқа да 

заттарды  жүргізушілер  немесе  көлік  құралдарының  иелері дереу 

тазалауы  тиіс); 

• жолдың  жүру бөлігін, шетін, көпірлерді, құбырларды, арықтарды, 

кəріздік  жəне  суағар  кондырғыларды жəне  жолдың  жолақ бөлігін 

құрылыс   материалдарымен,   ауылшаруашылығы   өнімдерімен 

жəне басқа да заттармен ластауға  жəне бөгеуге, сондай-ақ, жолды жəне оның  

жолақ бөлігін  ластайтын  жүкті тиісгі буьш-түюсіз 

тасымалдауға, жүкті жолдың жүру бөлігінде тиеуге  жəне тұсіруге; 

• малды жол арқылы арнайы бөлінген жерден тыс, сондай-ақ 

тəуліктің   қараңғы кезінде  жəне жеткіліксіз  көрінетін жағдайда 

айдап өтуге, малды төсемі жетілдірілген жолмен  айдауға жəне 

оларды жолдың жолақ бөлігінде жаюға; 

• жолдың жолақ бөлігінің шегінде белгіленбеген жерде лагерь, ша- 

тырлы жəне басқа да демалыс қалашықтарын тұрғызуға, сауда жасауға; 

• автомобиль жолдарының, көпірлердің жүру бөлігінде серуен- 

деуге, 50 метрден жақын кашықтықта шомылуға, кір жууға, 

көпірде, көпірдің тіреулері мен мұз кескіштері қасында тұрып 

балык аулауға; 

• көпірдің  астына кайық стансаларын орнатуға, қайық пен салды 

көпір тіреулеріне байлауға; 

• ағаш көпірлерде жəне ағаш төселген көпірлерде шылым тартуға, 

жолдың жолақ бөлігінде жəне ағаш көпірлерге  100 метрден 

жақын жерде от жағуға; 

• жолдың жолақ бөлігінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаусыз 

тез тұтанғыш жəне жанғыш материалдарды (жалпы зат сақтауға 

рұқсат болғанның өзінде) сақтауға; 

• жолақ бөлікте кұрғақ шөпті өртеуге; 

• сымдардың үзілуі жағдайында қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 

сақтандырғыш қондырғыларсыз автомобиль жолдарының жоға- 

ры волыты электр желісімен қиылысуына; 

• қандай да болсын коммуникацияларды (мұнай өнімдері құбыры, 

су құбыры, газ құбыры, канализация жəне басқалар) топырақ 

төсеміне, сондай-ақ көпірдің жəне жол өткелінің астына салуға; 

• автомобиль жолдарын су басуына жəне жолдың жолақ бөлігінің 

батпақтануына  əкеп соқтыратын  сортаң  топырақты  жерлерді 
шаюға, жол жырасын арық ретінде, ауылшаруашылық дақылдарын суаруға 

пайдалануға; 

818  

•     канализациялық, өндірістік, мелиорациялық жəне ағынды суларды 

су бұрғыш  құрылыстар мен резервтерге  жіберуге; 



•     2,5 км  аз  қашықтықта  өзендерінің  жайылмалары  мен  су 

бұруларда, көпірлерден  жоғары  жəне  төмен  құм  мен қиыршық тас өндіру 

кеніштерінің  өндірісіне  жəне арналарды  тереңдетуге; 

•     жол  жырасының  сыртқы жиегінен, топырақ алынған жердің  шеті-
нен немесе төсемнің  табанынан 1 метрден  жақын  жер  жыртуға; 

•     шлюздерді, бөгеттерді  жəне  басқа  мелиорациялық  жəне гид-

ротехникалық  құрылыстарды салуға тиым салынады. 

6. Жолдарда  қозғалысты  шектеу  немесе  тоқтату, 
33. Қозғалысты  шектеу немесе тоқтату жол белгілерінің, таңбалаудың 

жəне қозғалысты  ұйымдастырудың  арнаулы  құралдарының көмегімен ғана 

енгізіледі. Ол туралы автомобиль жолдарын  пайдаланушыларға  дереу 

хабарланады. 

34.  Қозғалысқа  қатысушылар үшін апатты жагдай  туғызатын  жəне 

жолдарды  жүруді  шектеуді  немесе  қысқа  уақытқа  тоқтатуды талап ететін 

қауіпті  метеорологиялық  құбылыстар олар болған кезде мынадай 

көрсеткіштермен сипатталады: 

•     əйнек тəрізді  жұқа  қабыршақ  түріндегі  жылтыр  мұз; 

•     көру  қашықтығы 50 метрге дейінгі кеміген  тұман; 

•     орташа жылдамдығы 20 м/сек. жəне үдеп соққанда 25 м/сек. жəне 

одан астам бүйірден соққан күшті жел; 

•     жылдамдығы секундына 15 метрден кем болмайтын жел соғатын, 

көп қар үйетін, көру кашықтығын  50 метрге дейін төмендететін жаяу боран 

(ұйткыма боран, бұрқасын); 

•     үдеуі 1,5  мм/сағаттан  астам  ылғал түсіретін  күшті  қар жауу; 

•     қар көшкіні, сел жəне су тасқыны; 

35.  Қозғалысты шектеу немесе қысқа уақытқа тоқтату үшін күшті жел 

көтерілетін  туралы ескертулердің, күн сайынғы ауа райы жөніндегі 
болжамдардың  деректері, қар көшкіні немесе оның алдын  алу мақсатында 

үйінді   жіберілетіні,   жолдың   жəне   жол   құрылыстарының   бұзылуы 

жөніндегі ескерту негіз болады. 

36. Автомобиль жолдары бойынша  көлік  құралдарының қозғалысын 

уақытша шектеу немесе тоқтату табиғи зілзалалар, қолайсыз  жол-климат 

жағдайлары кезінде жəне жолда жүру қауіпсіздігіне қауіп төндіретін басқа 

жағдайларда жүргізіледі. Қозғалысты шектеу туралы шешімді жол органы 

немесе ішкі істер органдары қабылдайды, ол туралы жергілікті атқарушы 

органдарға жəне автомобиль жолдарын  пайдаланушыларға  хабарланады. 
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37. Жол конструкцияларының жүк көтеру қабілеті төмендеген  немесе 

олардың  бүлінуі  қаупі жағдайында жол органдары не ол учаскелерде 

қозғалысты  тоқтатады не біліктегі салмағын  шектеу белгілерін орнатады. 

Жүк көтеру қабілетін төмендететін ақауы бар жасанды  құрылыстарға 

автомобильдің  массасын немесе біліктегі салмақты шектейтін белгілер 

қойылады. Бұзылу қаупі төнген жағдайларда козғалыс тоқтатылады. 

Қозғалысты шектеу немесе токтату үшін жүк көтеру қабілетіне 

сынақтар жəне тиісті құзыретті ұйымдардың  қорытындылары негіз болады. 



38.  Жүк көтеру қабілетінің жойылуына байланысты қозғалыс тоқ-

татылған немесе шектелген жол учаскелерінде шұғыл тасымалдар, тасы-

малдарды жүзеге асыратын көлік құралының  иесі бұзылуын жоюға жəне 

жолдың жүк көтеру қабілетін қалпына келтіруге жұмсалған шығынды толық 

өтеуі шаршмен ғана, жол органдарының жəне автомобиль жолдарын 

басқарушылардың рұқсаты бойынша жүргізілуі мүмкін. Бұлардың қатарына 

метеорологиялық құбылыстар мен төтенше жағдайлардың зардабын жою 

үшін қажетті тасымалдар жатпайды. 

39.  Жол жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қозғалысты шектеу жəне 

тоқтату жұмыс жүргізілетін жерлерде қозғалысты ұйымдастыру жөніндегі 
қолданылып жүрген нұсқаулықтарға  сəйкес жүзеге асырылады. 

40.  Жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарда жол жұмыстары ав-

томобиль жолдарын басқарушылардың  жол  полициясымен  келісілген 

рүқсаттарын  алғаннан  кейін жүзеге асырылады. 

41. Автомобиль жолдарында жұмыстар жүргізудің  тəртібі Қазақстан 

Республикасы ішкі  істер министрлігінің  Жол полициясы департаментімен 

келісілген қолданылып жүрген  нұсқаулықтарға сəйкес жүзеге асырылады. 

42.  Жұмыстар  жүргізілетін жерлерде жол белгілерін, қоршауларды 

жəне басқа техникалық  кұралдарды  жұмыс  жүргізу кезінде  жол қоз-

ғалысының  қауіпсіздігі  үшін  жауаптылықта  болатын  жұмыстарды жүр-

гізуші  ұйым орнатады. 

43. Жөндеу жұмыстарын жүргізген  ұйым жұмыс аяқталғаннан кейін 

барлық механизмдерді, материалдарды, уақытша белгілерді, конустарды 

кедергілерді жинап алуға, жолдардың  жол  жамылғысын  жəне инженерлік 

жайластырылуын  қалпына  келтіруге міндетті. 
44.  Бұқаралық жəне спорттық  шараларды өткізу кезінде жолдарда 

қозғалысты  шектеу немесе тоқтату туралы  шешімді  жол п олициясынын 

бөлімшелерімен  бірлесіп  жол  органдары  қабылдайды. 
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7. Автомобиль  жолдары  пайдаланудың  тəртібін  бұзғаны үшін 

жауапкершілік. 

45.  Жол органдары, лауазымды  тұлғалар, азаматтар  жəне  басқа да 

автомобиль жолдарын  пайдаланушылар  осы  тəртіптің талаптарын бұзғаны 

үшін  Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес жауаптылықта болады. 

46.  Жолдың немесе жолдың жолақ  бөлігінің  шегінде  жұмыс жүр-

гізуші  ұйымдар  мен азаматтар  жол органдарымен  жəне  жол полициясы 

бөлімшелерімен  келісілген  жұмыстың  ережелері  мен  мерзімдерін 

сақтамағаны, сондай-ақ  жұмыс жүргізу аймағында да, уақытша кіретін жəне 

шығатын  жерлерде де қозғалыстың  қауіпсіздігін  сақтамағаны  үшін  заңда 

белгіленген  тəртіппен  жауаптьшыққа болады. 

47. Өз бетімен  автомобиль  жолдарының  жанасу жəне қиылысу орын-

дарын жасаған, автомобиль жолдарының, құрылыстарының  жəне жайлас-

тыру  құралдарының  бүлінуіне жол берген, сондай-ақ өз бетімен жұмыс 

жасауға, құрылыстар салуға жəне орнатуға жол берген ұйымдар мен аза-

маттар Қазакстан  Республикасының зандарында белгіленген тəртіппен жол 



шаруашылығына келтірген материалдық залалды өтейді. Автомобиль 

жолдарының  жолақ бөлігіне  рұқсатсыз  құрылыс салу Қазақстан 

Республикасының  заңдарында  белгіленген  тəртіппен оны жүзеге асырған 

тұлғаның  бұзуына не оның есебінен бұзуға жатады. 

Осы тармаққа сəйкес жол шаруашылығына келтірілген залалы өтеу 

есебіне алынған қаражат автомобиль жолдарының маңыздылығына бай-

ланысты тиісті бюджетке есептеледі. 
48.  Жолдың жолақ бөлігін  жəне бақыланатын аймағын өз бетімен 

пайдалану, оларды заңсыз пайдаланған кезіндегі  жұмсалған шығындары 

өтелместен тоқтатылады. 

49.  Жолдың жолақ бөлігіндегі  ағаштарды жəне басқа да жасыл 

желектерді кескені жəне зақымдағаны үшін кінəлілер Қазақстан Рес-

публикасының  қолданылып жүрген заңдарына сəйкес жауаптылықта бо-

лады. 

50.  ЕСКЕРТУ. 50-тармақ  алып тасталды - Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2003.01.16. №30 қаулысымен. 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің  1998 жылғы 

5 қырқүйектегі №845 қаулысымен бекітілген 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік ақылы автомобиль 

жолдарын құру  жəне пайдалану ТƏРТІБІ 
 

1. Жалпы ережелер. 

1.  Осы Тəртіп мемлекеттік ақылы автомобиль жолдарын құрудың: 

ақылы жаңа автомобиль жолдарын, көпірлерді жəне басқа да кұрылыстарды 

(бұдан əрі — автомобиль жолдары) салуды ұйымдастырудың; бар автомо-

биль жолдарын қайта жаңартудың немесе жөндеудің (бұдан əрі - қайта 

жаңарту), сондай-ақ оларды басқару мен пайдаланудың  тəргібін белгілейді. 
2. Жүргені үшін ақы алынатын автомобиль жолдары ақылы автомо-

биль жолдары болып табылады. 

3.   Ақылы автомобиль жолдары мемлекеттің меншігі болып та-

былады. Ақылы жолдарды құру туралы ұсыныстарды Қазақстан Рес-

публикасының Үкіметіне уəкілетті автомобиль жолдарын мемлекеттік 

басқару органы енгізеді. 
4.  Мемлекет ақылы автомобиль жолын уəкілетті органның тұр-

ғысында шарт жасау арқылы автомобиль жолдарын пайдалануды жүзеге 

асыруға құқығы бар меншіктің түрлі нысандарындағы ұйымдарға 30 жылға 

дейін мерзімге  ұзақ мерзімді пайдалануға беруі мүмкін. Шарттың нақты 

мерзімі жолды құруға жұмсалған барлық қаражаттың қайтарылуы тиіс 

екендігі принципі негізінде белгіленеді. 
2. Ақылы автомобиль жолдарын құру  туралы шешім  қабылдау. 
5.   Республикалық маңызы  бар  ақылы мемлекеттік  автомобиль 

жолдарын   құру   туралы  ұсыныстарды   Қазақстан   Республикасының 

Стратегиялық талдау жəне реформалар жөніндегі  агенттігімен келісім 



бойынша  Көлік  жəне  коммуникациялар  министрлігі,   ал  жергілікті 
маңызы барларды — облыстардың əкімдері əзірлейді  жəне Қазақстан 

Республикасының  Үкіметі  бекітеді. Ұсыныс жолдардың (учаскелердің) 

тізбесін, олардың  ұзындығын, салудың, қайта жаңартудың  мерзімдерін жəне 

қаржыландыру көздерін қамтиды. 

6. Мемлекеттік ақылы автомобиль жолдарын құру шарттары мыналар 

болып табылады: 

•     жол  қозғалысының  қауіпсіз  жағдайларын  қамтамасыз  ететін ша-

ралар  кешені  жүргізілетін бағытта жалпы  пайдаланылатын  автомобиль 

жолымен жүруді  қамтамасыз ету; 

•     ақылы автомобиль жолында көлік пайдалану жағдайының деңгейі 
мен  жол  қозғалысына  катысушыларға  көрсетілетін  қызметтің  сапасын 

арттыру. 
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7. Ақылы мемлекеттік автомобиль жолын салуды (қайта жаңартуды), 

пайдалануды неғүрлым тиімді жүзеге асыруға жəне салынған каржының 

кайтарылымдығын қамтамасыз етуге қабілетті  ұйымдарды (жеке тұлға-

ларды) таңдап алу мақсатында конкурс өткізіледі. 
Конкурсты өткізу туралы ережені Қазақстан Республикасының Стра-

тегиялық жоспарлау жəне реформалар жөніндегі агенттігімен жəне Қаржы 

министрлігімен келісім бойынша Көлік жəне коммуникациялар министрлігі 
бекітеді. 

8. Республикалық маңызы бар ақылы мемлекеттік автомобиль жол-

дарын жасауға жəне пайдалануға арналған шарттарды Көлік жəне комму-

никациялар министрлігі, жергілікті маңызы барларды – Көлік жəне ком-

муникациялар министрлігімен келісім бойышпа облыс əкімі жасасады. 

Ақылы автомобиль жолдарының жасалуына жəне пайдаланылуына 

бақылау жасауды жасасылған шарттарға сəйкес мемлекеттік жол органдары 

жүзеге асырады. 

3.  Акылы автомобиль жолдарын салуды (қайта жаңартуды) жəне 

пайдалануды қаржыландыру. 

9.  Ақылы автомобиль жолдарын құруды қаржыландыру мына көз-

деудің: 

•     Жол қорының; 

•     мемлекеттік инвестициялардың; 

•     мемлекеттің кепілдігімен сатуға шығарылатын заемдар мен об-

лигациялардың; 

•     жолдар мен көпірлерді салуға, қайта жаңартуға немесе күрделі 
жөндеуге мүдделі аудандар беретін жəрдемақылардың; 

•     мемлекеттік емес заңды тұлғалардың қаражатының; 

•     Қазақстан Республикасының қолданыльш жүрген заңдарында ты-

йым салынбаған басқа да көздердің есебінен жузеге асырылады. 

10.  Ақылы мемлекеттік автомобиль жолдарын пайдалануды қар-

жыландыру тиісті Жол қоры мен Қазақстан Республикасының заңдарында 

тыйым салынбаған басқа да көздердің есебінен жүзеге асырылады. 



4. Жүргені үшін ақы алу жəне жиналатын қаржыны  пайдалану. 
11.   Республикалық маңызы бар ақылы мемлекеттік автомобиль 

жолдарымен жүруге арналған ақының мөлшерін (ставкасын) Қазақстан 

Республикасының Стратегиялық жоспарлау жəне реформалар жөніндегі 
агенттігімен келісім бойышпа, ал жергілікті маңызы бар жолдар бойынша - 

облыс əкімдерімен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Көлік жəне 

коммуникациялар министрлігі белгілейді жəне Қазақстан Республикасының 

Үкіметі бекітеді. 
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12.  Ақылы мемлекеттік автомобиль жолдарымен жүруге арналған ақы 

осы жолдармен жүруді жүзеге асыратын көлік құралының  иелерінен 

(пайдаланушыларынан) алынады. 

13.  Ақылы мемлекеттік автомобиль жолдарымен жүру үшін ақы 

енгізуді Қазақстан Республикасы жəне басқа мемлекеттер көлік құрал-

дарының иелері (пайдаланушыларымен) ақылы мемлекеттік автомобиль 

жолдарына кірген кезде ұлттық валюта - теңгемен жүргізеді. Көлік 

құралдарының жолда жүруі үшін акыны қолма-қол ақша аударып есептеу 

бойынша қабылдауға рұқсат етіледі. 
14.  Ақылы мемлекеттік автомобиль жолдарымен жүру үшін төлем 

ақыны, жүргені үшін ақы жинау пункттерінде, акылы мемлекеттік авто-

мобиль жолдарын пайдалануды жүзеге асыратын  ұйым алады. 

Көлік  құралдарының жүргені үшін ақы жинау пункттері арнайы 

құралдармен (шлагбаум, еске сақтау мүмкіндігі бар кассалық аппарат 

орнатуға арналған бөлме ақша сақталатын сейф жəне басқалар) 

жабдықталады. 

15.  Ақылы мемлекеттік автомобиль жолдарымен жүру үшін алынатын 

ақша, күн сайын есепке алыну үшін, жолдың маңыздылығына қарай 

республикалық немесе облыстық Жол қорына өткізіледі жəне Қазынашылық 

органдарының тиісті банктік шоттарына жинақталады. 

16.  Ақылы мемлекеттік автомобиль жолдарымен жүру үшін ақы алуды 

қамтамасыз ету, ақылы автомобиль жолына кіре берісінде жүру мен ақы 

төлеу тəртібі туралы ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыру жəне 

аталған жолдардың жоғары тұтыну сапасын жасау үшін жауапкершілік осы 

жолдарды басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға жүктеледі. 
17.  Мемлекеттік ақылы автомобиль жолдарымен жүруі үшін белгі-

ленген ставкаларға сəйкес жиналатын қаражат Жол қорына түседі жəне одан: 

•     қарыздар бойышпа, заем бойынша пайыздарды өтеуге, облига-

цияларды өтеуге жəне ақылы автомобиль жолын салуға, қайта жаңартуға 

жұмсалған қаражатты өтеуге (мемлекетке, жергілікті бюджеттерге жəне 

мемлекеттік емес заңды тұлғаларға); 

•     ақылы автомобиль жолдарын  ұстауға жəне жөндеуге; 

•     ақылы  мемлекеттік  автомобиль  жолдарын салуға  жəне 

пайдалануға жасалған шарттар бойынша шығыстарға жұмсалады. 

5. Ақылы автомобиль жолдарын жобалауға, салуға (қайта жа-

ңартуға) жəне  пайдалануға  қойылатын талаптар. 
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18.  Салынатын жəне қайта жаңартылатын ақылы автомобиль жол-дары 

койылатын параметрлері мен жайластырылуының деңгейі бойынша 

Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген нормативтік құжаттардың  

талаптарына  жəне  халықаралық  автомобиль  жолдарына қойылатын 

талаптарға сəйкес болуы тиіс. 

19.  Ақылы жолдарда автомобиль көлігінің  неғұрлым аз кідіруін 

қамтамасыз ететін жүру ақысын төлеуге арналған  арналы кұрылғылар 

көзделуі  тиіс. 

20.   Ақылы автомобиль жолдарын салу (қайта жаңарту) кезінде 

орындаушы жүргізілетін жұмыс сапасын бақылауға қосымша Қазақстан 

Республикасының Көлік жəне коммуникациялар министрлігі тарапынан 

сапаны инспекциялық бақылау жузеге асырылады. Оны жүргізудің тəртібі 
мен инспекторлардың кұқықтары шартпен айқындалады. 

21.  Пайдалану кезеңінде жəне шарттың мерзімі аяқталғаннан кейін 

жолдың көлік пайдалану көрсеткіштері осы сыныптағы жолдарға жол 

саласында қолданылып  құжаттарда қойылған талаптарға сəйкес келуі  тиіс.  

Жолдардың  көрсеткіштеріне  бақылау  жасауды  Қазакстан Республикасы-

ның  Көлік жəне коммуникациялар  министрлігі  жүзеге  асырады. 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 

5 қыркүйектегі 845 қаулысымен бекітілген 

Жалпы пайдаланылатын автомобиль жолдарының жерлерін 

пайдаланудың ТƏРТІБІ 
 

1. Жалпы ережелер. 
1.  Автомобиль жолдарын жəне жол құрылыстарын орналастыруға 

берілген жерлер автомобиль жолының жерлері (көлік жерлері) болып 

танылады. Жалпы пайдаланылатын автомобиль жолдары жəне олардың алып 

жатқан жерлері мемлекеттің меншігі болып табылады. 

2.  ЕСКЕРТУ. 2-тармақ  алып тасталды — Казақстан Республикасы 

Үкіметінің 2003 01.16. №30 қаулысымен. 

3. Автомобиль жолдарының жолақ бөлігінің жеріне топырақ төсемі, 
көлік айырымы, жол өтпелері, жасанды құрылыстар, жол жанындағы ре-

зервтер жəне өзге де жолға қызмет көрсету құрылыстары, жол қызметінің 

кызметтік жəне тұрғын үйлері, кар тоқтататын жəне сəндік көшеттер орын 

алған жерлер жатады. 

Жалпы пайдаланылатын автомобиль жолдарына, түрлі деңгейдегі көлік 

айырымдарына, сондай-ақ жол жəне көлік қызметтерінің үйлері мен 

ғимараттарына берілген жердің ені белгіленген автомобиль жолдарына жер 

беру нормалары бойынша анықталады. 

4. Автомобиль жолдарының  мұқтажы үшін сондай-ак жолға тікелей 

жанасып жатпайтын. бірак олардың  қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет: 

тұрғын үйлерге, кұрылыс жəне жалтыр мұзға қарсы қолданылатын мате-



риалдар сақталатын орындарға, тұрақты жəне уақытша кеніштерге, ас-

фальтбетон зауыттарына, орман питомнигіне, май құю станцияларына, 

тамақтану жəне демалыс пункттеріне жəне басқа құрылыстарға қажетті 
жерлер пайдаланылады. 

5.   Автомобиль жолдарының мұктажына арналған жерлер автомобиль 

жолдары қарауындағы Қазақстан Республикасының Үкіметі уəкілеттендірген 

органға тұрақты немесе уақытша пайдалануға беріледі. 
Тұрақты жер пайдалануға автомобиль жолдарына, жол құры-

лыстарына, жолдың калыпты жұмыс етуіне жəне пайдаланылуына қажет жол 

жағдайы мен жайластыру элементтеріне, сəндік жəне қар тоқтататын 

көшеттерге, орман питомниктеріне, желілік үйлер мен жол қызметінің 

ғимараттарына, өндірістік базаларға, сондай-ақ жол қозғалысына қаты-

сушыларға сервистік қызмет көрсету үшін қажетгі жанар-жағармай құятын 

станцияларға, тамақтану пункттеріне, демалыс пункттерін  жəне басқа да 

ғимараттарға арналған жерлер беріледі. 
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Қысқа мерзімге (5 жылға дейін) жəне ұзақ мерзімге (5 жылдан 49 

жылға дейін) уақытша пайдалануға жерлер құрылыс материалдары кенішіне, 

резервтерге, құрылыс отрядтарының базаларына, айналма жолдарға, жол-

құрылыс материалдарын коюға арналған орындарға жəне тағы басқаларға 

беріледі. 
Уақытша жер пайдалану мерзімі уəкілетті орган бекіткен техникалық 

жобамен анықталады. 

Уақытша жер пайдалану мерзімін техникалық жобаның  негізінде 

жерді беру туралы шешім қабылдаған орган белгілейді жəне ол осы 

органның шешімі бойынша ұзартылуы мүмкін. 

6.  Қазақстан Республикасының Үкіметі уəкілеттендірген қарамағында 

автомобиль жолдары бар органдар: 

•     жерлерді оның негізгі мақсатты арналуына сəйкес - автомобиль 

жолдарын дамытуға жəне жайластыруға, ал жерді уақытша пайдалану 

кезінде - жер учаскесін беру шартына немесе жалдау шартына (жерді 
уақытша ақысыз пайдалануға беру шартына) сəйкес пайдалануға; 

•     автомобиль жолдарының жолақ бөлігінде қоршаған табиғи ортаны 

қорғау жөніндегі талаптарды (нормаларды, ережелерді, нормативтерді) жəне 

шараларды орындауға; 

•     сату немесе басқа біреуге беру мақсатында жердің құнарлы 

қабатын қазып алуға жол бермеуге; 

•    жол-құрылыс жəне жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қазып 

алынатын топырақтың құнарлы қабатын сақтауға жəне пайдалануға; 

•    уақытша пайдаланылған жерлерді қайтарудың мерзімдерін сақ-

тауға; 

•     орман, су жəне басқа да табиғи ресурстарды пайдаланудың тəр-

тібін сақтауға, тарих, сəулет ескерткіштерін жəне жер учаскесіне орналасқан 

мемлекеттің қорғауындағы басқа да объектілердің қорғалуын қамтамасыз 

етуге; 



•     мемлекеттік органдарға жер туралы заңдарда белгіленген жерді 
пайдалану туралы мəліметтерді уақтылы ұсынуға; 

•     басқа жер иелері мен жерді пайдаланушылардың  құкықтарын 

бұзбауга; 

•     жол құрылыс материалдарын жинап қою мен өнеркəсіптік қал-

дықтарды көмудің ережелерін сақтауға міндетті. 
7. Автомобиль жолдарының мұқтажына жер беру, оларды пайдалану 

жəне құрылыс салу "Жер  туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен 
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жəне Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық ак-

тілермен реттеледі. 
2. Автомобиль жолдарының  бойында құрылыстар  салу  жəне жер 

учаскелерін пайдалану. 
8. Жалпы пайдаланылатын автомобиль жолдарының жол бойындағы 

белдеуінің  шегінде, олардың перспективалық құрылысына, қайта жаңар-

тылуына жəне жонделуіне жағдай жасау, жол қозғалысының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жəне жол бойындағы ландшафтың бүлінуін болдырмау 

мақсатында жол органдарымен алдын ала келіспестен: 

•     жергілікті маңызы бар жолдардың жолак бөлігінің екі жағынан 100 

метрден кем кашықтыққа; 

•     халықаралық жəне республикалық маңызы бар жолдардың жолақ 

бөлігінің екі жағынан 200 метрден кем қашықтыққа елді  мекендерді, 
уйлерді, құрылыстарды, инженерлік коммуникацияларды  жəне басқа да 

объектілерді жобалауға жəне кұрылысын салуға тыйым салынады. 

Осы аймақта жер учаскелері автомобиль жолындағы қозғалыска 

қатысушыларға қызмет көрсетуге арналған үйлер мен құрылыстарды салуға 

ғана берілуі мүмкін. 

9.1—III санаттардағы жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарын 

елді мекендерді айналып  өтіп төсеген кезде жердін қабатының жиегінен 

құрылысқа дейінгі  ара  қашықтық  кем дегенде 200 м болады. 

10.   Автомобиль жолдарын мемлекеттік орман қоры жерлерінде 

төсеген кезде автомобиль жолдарының  бойында жолдың əр жағындағы ені 
кемінде 250 м, құрайтын қорғаныс белдеуі бөлінуі тиіс. 

11.  І-ІІІ санаттардағы автомобиль жолдарының топырақ төсенішті 
жиегінен сəндік көшеттерге дейінгі қашықтық кем дегенде 25 м, ІУ-У 

санаттардағы жолдар үшін - 15 м, қар тоқтату көшеттеріне дейін қар 

жиналуының  көлемше қарай белгіленеді. 
12.  Жол жиегіндегі оларды автомобиль жолдарын су басуға жəне 

жолақ бөліктің батпақтануына əкеп соқтыратын ауылшаруашылығы 

дақылдарын суару жəне суды резервтерге ағызу үшін суландырғыштар 

ретінде пайдалануға тыйым салынады. 

13. Жалпы пайдаланудағы I—III санатты автомобиль жолдарының 

бойына тұракты тамақтану  жəне демалыс пункттерін топырақ  төсемінің 

жиегінен 100 метрден жақын жерге орналастыруға рұксат етілмейді. 



14.  Автомобиль жолының жолақ белігінен 2,5 шақырымнан жақын 

қашықтықтағы өзендер жайылмасынан, көпірлер жəне басқа кұрылыс- 
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тар орналасқан жерлердің жалпы таралған пайдалы қазбаларды (кұм, 

қиыршық тас) дайындайтын кеніш өндірісіне жерлер беруге тыйым са-

лынады. 

15.  Жолдың  жолақ бөлігінен ені 30 м белдеуді атмосфера мен 

топырақтың улы заттармен үнемі ластануының ең жоғары шектеулі 
деңгейінен асып түсетін  аймақ ретінде ауыл шаруашылығының мұқтажы 

үшін пайдалануға тыйым салынады. 

3. Автомобиль  жолдары мен жол  құрылыстарына жер берудің 

ерекшеліктері. 
16. Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын салу үшін əдетте, 

ауыл шаруашылығына жарамсыз жерлер беріледі. 
Орман қоры жерлерінен жер учаскелерін беру көбіне ағашсыз алаңдар 

немесе бұталы өсімдік жəне бағасы төмен бұталар өсетін алаңдардың 

есебінен жүргізіледі. 
17.  Автомобиль жолдары мен жол кұрылыстарын салуға, қайта 

жаңартуға немесе жөндеуге жер беру жəне алу заңда белгіленген тəртіппен 

жүзеге асырылады. 

18.  Автомобиль жолдарын, көпірлерді жəне басқа да жол кұры-

лыстарын су объектілерінде жəне су жағасындағы белдеулерге (аймақтарға) 

орналастыру кезінде міндетті түрде суды пайдалану мен қорғауды реттеу 

жөніндегі органдарымен жəне балық қорын қорғау мен санитарлық 

қадағалауды жүзеге асыратын органдармен қосымша келісім жасалады! 

19.  Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын салуга жер беру 

кезінде қосымша жер қойнауын пайдалану жəне қорғау жөніндегі уəкілетті 
органдардың  қорытынды  шешімін алу қажет. 

20. Жер учаскелерінің автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын 

салуға, қайта жаңартуға немесе жөндеуге беруге жəне алуға мүдделі жол 

органдары көзделіп отырған автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту 

немесе жөндеу орындарын алдын ала келісу туралы, оны салудың мүмкін 

болатын нұсқаларын, жол белдеулерінің шамамен  алғандағы мөлшерлерін, 

сондай-ақ жерді пайдалану мерзімін көрсете отырып, тиісті мемлекеттік 

аткарушы органға өтінішпен барады. 

Өтінішке: 

•     автомобиль жолы трассасын орналастыру нұсқаларының техни-

калық-экономикалық салыстырмасы жəне таңдап  алынған  неғұрлым 

оңтайлы  нұсқа; 

•     сұралынып отырған жер учаскелерінің иелері мен жерді пайдала-

нушылар бойынша алаптар тұрғысындағы пайдаланылуы; 
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•    жер қойнауын қорғау жөніндегі аумақтық басқару органының 

таңдап алған учаскеде қазба байлықтарының жоқтығы туралы қорытындысы, 



ал  олар болған жағдайда - жер қойнауын  пайдалану жəне қорғау жөніндегі 
уəкілетті органының осы учаскеде құрылыс салуға рұқсаты; 

•     жоспар-картографиялық материал жəне топырақтың жəне гео-

ботаникалық зерттеулердің деректері қоса беріледі. 
21. Автомобиль жолдары өтуінің болжалған вариантын жерге қарап 

таңдап алу: 

•     су қорғау, экологиялық жəне басқа шарттар мен талаптар; 

•     топырақтың  құнарлы  қабатын қазып алу кажеттігі, оның қуат-

тылығы, пайдалану мақсаты; 

•    уақытша пайдалануға берілген, бүлінген жерлерді қайта өңдеуге 

кажеттігі, оларды жер  учаскелерінің  бұрынғы  иелері мен жерді 
пайдаланушыларға  қайтарып берудің  шарттары; 

•     ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы  өндірісінің зи-

яндары   мен   шығындарының   мөлшері   көрсетілетін   актімен рəсімделеді. 
Ауыл шаруашылығы мен орман алаптарын автомобиль жолдарымен 

құрылыстарды  салу үшін алу кезінде меншік иелерінің немесе жерді 
пайдаланушылардың  зияндарымен  ауыл  шаруашылығы  жəне орман 

шаруашылығы  өндірістерінің  шығындары белгіленген  тəртіппен өтеледі. 
22.  Автомобиль жолының жерлері арқылы өтуінің  варианты мен 

автомобиль жолдарын салуға (қайта жаңартуға, жөндеуге) кейіннен жер беру 

шарттары жерлерді алу көзделген  жер  учаскелерінің  иелерімен  жəне жерді 
пайдаланушылармен, тиісті жерге орналастыру органдарымен, табиғат 

қорғау, сəулет органдарымен жəне көзделіп отырған жер берілуі мүдделерін 

қозғайтын басқа да ұйымдармен жəне мекемелермен алдын ала келісіледі. 
23. Автомобиль жолы жерлер арқылы өтуін алдын ала келісу жобалау 

— зерттеу жұмыстарын  жүргізу  үшін  негіз болып табылады. 

24.  Тиісті атқарушы  орган автомобиль жолының  өтетін  жерін жер-

гілікті жерлерге бекіткенге дейін  жобалау- зерттеу  жұмыстарын қар-

жыландыруға жол берілмейді. 
25. Жобалау-зерттеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жоба белгіленген 

тəртіппен бекітіледі, ал салынуға, (қайта жаңартуға, жөнделуге) автомобиль 

жолы салынатын, қайта жаңартылатын жəне жөнделетін жолдың титулдық 

тізіміне енгізіледі. 
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Қазақстан Республикасының Үкіметі уəкілеттендірілген автомобиль 

жолдарын басқару жөніндегі орган тиісті атқарушы органға автомобиль 

жолы өтетін жердің  алдын ала келісілген  нұсқасына жер алу жəне жерді осы 

автомобиль жолын салуға (қайта жаңартуға, жөндеуге) беру жөнінде өтініш 

жасайды. 

Өтінішке: 

•     автомобиль жолының (жол құрылыстарының) өтетін жерін таңдау 

жөнінде алдын ала келісу материалдары; 

•     автомобиль жолын салу жобасы — объект  құрылысының қоршаған 

ортаға тигізетін  əсерін бағалауды, жер беруді, жерді қайта өндеу, 

шаруашылық жəне өзге де қызметтің қолайсыз əсерін болдырмау жөніндегі 



шараларды жəне қоршаған табиғи ортаны сақтаудың, сондай-ақ 

сауықтыруды жəне жақсартуды қамтитын "Қоршаған табиғи ортаны қорғау" 

бөлімі; 
•     жер учаскелерінің иелері мен жерді пайдаланушылардың  шеккен 

зияндарын, ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы өндірісінің 

шығындарын жерді алуға немесе уақытша пайдалануға байланысты басқа да 

шығындарды  өтеу туралы  міндеттеме қоса беріледі. 
26. Тиісті атқарушы орган жерді қайтарып алу жəне автомобиль жо-

лына беру туралы шешім кабылдайды. 

4. Автомобиль жолы жобасын іс жузінде жерге көшіру. 
27.   Автомобиль жолы жобасын іс жүзінде жерге көшіруді жер 

учаскесі берілетін жол органдары мен автомобиль жолдарын басқа-

рушылардың  жəне жер учаскелері алынатын жер иелерінің немесе жерді 
пайдаланушылардың  қатысуымен жерге орналастыру органдары жүзеге 

асырады. 

28.  Автомобиль жолы жобасын іс жүзінде жерге көшіру автомобиль 

жолына берілген жер учаскесінің шекарасын анықтау жəне оны басқа жер 

иелерінің, жерді пайдаланушылардың  жерінен белгіленген үлгідегі 
таңбалармен  шектеу жөніндегі жерге орналастыру жұмыстарын қамтиды. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аванстық төлем - заңды тұлғалардың  материалдық игілік, атқарылған  

жұмыс жəне көрсетілген қызмет үшін алдағы төленетін төлем есебінен 

берілетін ақшалай сома. Заңды тұлғалар корпорациялық табыс салығы 

бойынша əр тоқсан сайын аванстық төлем декларациясын тапсырып 

отырады. 

Адвокаттар мен жеке нотариустардың  табысы - заң  көмегін, нотариат- 

тық  іс-əрекеттер  ақысын  қоса алғанда,  адвокаттық жəне нотариаттық  

қызметті  жүзеге  асырудан  түскен  табыстардың  барлық түрлері, сон- 

дай-ақ қорғау мен өкілдікке байланысты шығыстардың орнын толты- 

рудан алынған  сомалар. 

Аддитивті - қосу жолымен  алынатын  шама. 

Айлық  есептік көрсеткіш — зейнетақы. жəрдемақы жəне өзге де  

төлемдерді есептеу үшін, сондай-ақ айыппұ санкцияларын, салық  

төлемдері мен басқа да төлемдерді қолдану үшін республикалық  

бюджет туралы заңда жыл сайын белгіленетін көрсеткіш. 

Айналым  қаражаттары - өнім өндіру мен откізудің жоспарлы жəне  

үздіксіз процесін қамтамасыз ететін өндірістік айналым қорлары мен  

айналыс қорларын құру үшін бірлестіктерге, кəсіпорындарға,  

ұйымдарға авансыланған ақшалай қаражаттың жиынтығы. 

Айналым  салығы (əмбебеп акциз) - тауарларды өткізуді жүзеге асыратын  

ұйымдардан, жеке кəсіпкерлерден  жалпы айналым кұнынан пайыз  



түрінде алынады. Бұл бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германия 

жəне Франция мемлекеттерінде пайда болды, кейінірек  əлемнің 

көптеген мемлекеттерінде, соның ішінде КСРО-да қолданылды. 

Айыппұл — екі жақтың бірінің шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны  

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

шарт тəртібін нығайту жəне зардап шеккен жақтын  шығынын өтеу. 

Тұрақты сома немесе орындалмаған міндеттеме сомасының  пайызы 

түрінде алынады. Салық қызметі органдары салық төлеушілердің 

салық міндеттемелерін дер кезінде орындамағаны үшін айыппүл 

салады. 

Алымдар - салық төлеушілерге белгілі бір  құқықтық мəртебе (статус)  

берілгенде немесе белгілі бір қызмет түрін бастар алдында төленетін  

төлем. 

Активті салық - салық төлеушінің ағымдағы шаруашылық жəне өндірістік 

қызметтерінің нəтижесінде салық салынатын объект, салық базасы 
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жəне төлем  көзі анықталады. Активті  салықтарға  барлық жанама салықтар 

жатады. 

Акциздер — акцизделетін тауарларға жəне қызметтің  акцизделетін 

түрлеріне салынатын, олардың  бағасына қосылатын жəне сатьш  

алушы төлейтін жанама салықтардың бірі. 
Акцизделетін тауарлардын  бүлінуі - тауардың барлық немесе жекелеген  

сапасынын нашарлауы, соның салдарынан пайдалануға жарамай қалуы. 

Акцизделетін тауарлардың  жоғалуы - салдары тауардың  жойылуына не- 

месе ысырап болуына əкеліп соғатьш оқиға. 

Акционерлік  қоғам — жарғылық қоры акционерлердің арасында 

таратылған акциялардың белгілі бір санына бөлінген заңды тұлға,  

акциялəрдың саны олардың табыстан өзінің үлесін (дивидендтер) алу  

құқығын  куəландырады. 

Акция — акционерлік қоғам шығаратын жəне акционерлік қоғамды бас- 

қаруға қатысуға, ол бойынша дивиденд жəне акционерлік капиталына 

қатысатын жəне иеленушісіне қоғам таратылған жағдайда оның  

мүлкіне қүқықтарды  куəландыратым  бағалы кағаз Акциялар тек атау- 

лы эмиссиялық бағалы кағаздар ретінде шығарылады. 

Ақпараттарды  өндеу жөніндегі қызметтер көрсету -ақпараттык масси- 

втерді жинау мен қорыту, жүйеге келтіруді  жүзеге асыру жəне осы  

ақпаратгы өндеу нəтижелерін пайдаланушының иеленуіне беру  

жөніндегі қызмет. 

Ақшалай салық-ақшатүрінде төленеді. Қазіргі кезде бұл салық салудың кең  

қолданылатын нысаны болып саналады. Қазақстан Республикасының  

Салық кодексінде салық ақша түрінде төленсін деп атап көрсетілген. 

Амортизация - негізгі қорлардың құнын олардын көмегімен өндірілетін тау- 

арлар мен көрсетілетін қызметтер есебінен біртіндеп толтыру. 

Амортизациялық  аударым - негізгі құрал-жабдықтардың тозығын толтыру 

үшін, яғни оны ұдайы жаңғырту үшін осы құрал-жабдықтар құнының  



бір бөлігін аудару. 

Аралас салықтар — салықты əрі заңды тұлға, əрі жеке тұлға ретінде  

төлейді. Қазақстан Республикасында аралас салықтарға: қосылған құн  

салығы, акциз салығы, жер салығы, əлеуметтік салық жатады. 

Ара-тұра сипаттағы кəсіпкерлік қызмет — жылына бəрін жинақтағанда 

тоқсан күннен аспайтын қызмет түрі. 
Арнаулы салық режимі - салық төлеушілердің жекелеген санаттары үшін  

белгіленетін жəне жекелеген салық түрлерін есептеу мен төлеудің 
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жəне жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ақы төлеудің, сондай-ақ олар  

боиынша  салық есептілігін берудің оңайлатылған тəртібін қолдануды  

көздейтін бюджетпен есеп айырысудың ерекше тəртібі. 
Арнайы экономикалық  аймақ - мемлекеттің салық жəне басқа да  

бюджетке  төленетін  мідетті төлемдер бойынша жеңілдіктер  

қарастырылған  аумағы. 

Арнайы экономикалық аймақтардын аумақтарында қызметін жүзеге  
асыратын  ұйымдар - арнайы экономикалық аймақтардың  

аумақтарындағы салық органдарында тіркеу есебінде тұрған; арнайы  

экономикалық аймақтардың  аумақтарынан тыс жерлерде құрылымдық 

бөлімшелері  жоқ жəне арнайы экономикалық аймақтарды құру  

мақсаттарына  сəйкес келетін  қызметтің  мынадай  түрлерімен айна- 

лысатын  ұйымдар: бағдарламалық қамтамасыз етуді, деректер ба- 

засып  жəне  аппараттық  кұралдарды  жобалау, əзірлеу, енгізу жəне  

олардың  тəжірибелік өндірісі мен өндірісі; жасанды  иммундық  жəне  

нейрондық  жүйелер негізінде жаңа ақпараттық технологияларды  

жасау; ақпараттық технологиялар саласында жобаларды жасау жəне  

енгізу бойынша ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық  

жұмыстарды  жүргізу; киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын  

өндіру; трикотаж  бұйымдарын өндіру; тоқыма материалдарынан киім  

өндіру бойынша өз өндірісі тауарларын (жұмыстарын, көрсетілетін  

қызметтерін) өткізуден  алуға жататын (алынған) табыстары жылдық 

жиынтық  табысының  кемінде  90 пайызын құрайтын  заңды тұлғалар. 

Аудан бюджеті (облыстық  маңызы  бар қала) - салықтық жəне басқа да  

түсімдер  есебінен  қалыптастырылатын  жəне  ауданның (облыстық  

маңызы бар каланың) жергілікті  мемлекеттік органдардың, оларға  

ведомствалық бағынышты  мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен  

функцияларын  қаржымен қамтамасыз  етуге жəне тиісті аудандағы  

(облыстық маңызы бар каладағы) мемлекеттік саясатты іске асыруға  

арналған орталықтандырылған ақша қоры. Тиісті қаржы жылына 

арналған аудан (облыстық  маңызы бар қала) бюджеті аудан (облыстық  

маңызы бар қала) мəслихатының  шешімімен бекітіледі. 
Аукцион - мүліктерді (оның ішінде мүліктік құқықтарды) жəне өнер туын- 

дылары мен антиквариаттарды сатуды жүзеге асыратын орын. 

Аэродром — əуе кемелерінің  ұшуын, қонуын, бұрылуын, түрағын қам- 

тамасыз ету жəне оларға қызмет көрсету үшін арнайы дайындалып, 



жабдықталған жер учаскесі. 
Əлеуметтік салық — колданылып келген əлеуметтік қорларға: зейнетақы  

қоры, мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қоры, міндетті медициналық 

834  

сақтандыру қоры, халықты  жұмыспен қамту қорларына аударылатын  

сақтық жарналары аударымдарының орнына енгізілген міндетті төлем. 

Əмбебап акциздер - тауарлар мен кызметтердің  құнына  пайызбен жалпы  

айналымнан өндіріледі. Оларға сатудан алынатын, айналымдардан  

алынатын салыктарды жатқызуға болады. 

Бағалы қағаздар - иеленушілеріне  мүліктік  құқық  жəне белгілі бір  

ақшалай сома алуға құқық беретін  ақша  немесе  тауар  құжаттары:  

мүліктік  құқықты куəландыратын белгілі бір жазбалар мен басқа да  

белгілердің жиынтығы. Бағалы кағаздарға акциялар, облигациялар 

жəне бағалы қағаздардың заңнамалық актілерімен айқындалған өзге де  

түрлері  жатады. 

Бағамдық айырма (оң, теріс) - шетелдік валютамен жасалған операциялар  

бойынша пайда болатын айырма. Бұл айырма бухгалтерлік есепте  

ұлттык валютамен жасалған операцияны көрсету нəтижесінде опера- 

ция жасалған күн мен осы операция бойынша есеп айырысқан күн  

арасында пайда болады. 

Баж салығы — мемлекетпен немесе өзара кəсіби қатынастар жасайтын жеке  

адамдардан, заңды ұйымдардан өндіріп алынатын тұтыну салығының  

бір түрі (мəселен, жалгерлік туралы шарт жасасу, бағалы қағаздар беру,  

қамқоршылық  туралы келісім). 

Баланстық күн — активтер өткізілген айдың бірінші күнінде бухгалтерлік 

баланста көрсетілген  құны. 

Банктер жасаған провизиялардын мөлшерін азайтудан түсетін табыстар 

- борышкер банктің жəне банк операцияларының жекелеген тұрлерін  

жүзеге асыратын ұйымның талабын орындаған кезде, бұрын шегерімге 

жатқызылған провизиялар сомалары. 

Басқа да міндетті төлемдер - бюджетке белгілі бір мөлшерде жүргізілетін  

міндетті ақша аударымдары (алымдар, баждар, төлемақылар мен  

төлемдер). 

Бəс тігу — тəуекелге негізделген жəне екі немесе бірнеше жеке, сондай-ақ  

заңды тұлғалар арасында жасалған, нəтижесі болуы немесе болмауы  

белгісіз  мəн-жайға байланысты болатын ұлыс туралы келісім. 

Бересі - есептелген жəне мерзімінде төленбеген салықтар жəне бюджетке  

төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомалары. 

Бильярд үстелі - торлары (жақтауларда саңылаулары) бар  жəне оларсыз би- 

льярд ойынына арналған арнаулы үстел. 

Бонус - жер қойнауын  пайдаланушының  тіркелген  төлемдері. 
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Борышты талап етуді  басқаға беруден түсетін табыстар - салық тө- 

леушінің негізгі борышты талап етуі бойынша борышкер төлейтін  

сома, ол негізгі борыштан тыс төлейтін соманы қоса жəне салық  



төлеушінің борышты  иемденіп  алу құны арасындағы оң айырма  

түрінде айқындалатын табыстары. 

Борыштық бағалы қағаздар - заем қатынастарын куəландыратын  қаржы  

құралдары. Борыштық бағалы қағаздарға мемлекеттік бағалы қағаздар,  

облигацииялар  жəне Қазақстан Республикасының  заңдарына сəйкес  

борыштық бағалы қағаздар деп танылған басқа да бағалы қағаздар  

жатады. 

Борыштық бағалы қағаздар бойынша дисконт — борыштық  бағалы  

қағаздардың  номиналдық  құны мен  бастапқы орналастырылу  құны  

немесе оларды сатып алу  құны арасындағы айырма. 

Борыштық бағалы қағаздар бойынша купон - эмитенттің  шығарылым  

шарттарына  сəйкес борыштық бағалы қағаздардың  номиналдық  

құнынан тыс төлейтін (төлеуге тиіс) сомасы. 

Борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы - шығарылым шарт- 

тары бойынша купон төлеу көзделетін борыштық бағалы қағаздардың  

бастапқы орналастыру құны немесе сатып алу кұны мен номиналдық  

құнының  арасындағы айырма. 

Біржолғы салықтар - кейбір жағдайларға байланысты туындайды жəне бір  

рет кана төленеді. Бұл салық түріне мысал ретінде берілген сыйға не- 

месе мұра салықтарын алуға болады. Мұндай салықтар көптеген мем- 

лекеттерде кең тараған жəне көбірек қолданыста болады. 

Біржолғы талон - арнаулы салық режимін қолдану құқығын куəландыратын  

жəне төлем көзінен  ұсталатын жеке табыс салығын қоспағанда, жеке  

табыс салығы бойынша бюджетпен есеп айырысу фактісін растайтын  

құжат. 

Біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимі - қызметі ара-тұра си- 

патта болатын жеке тұлғалар қолданатын салық режимі. 
Біржолғы талондардың құны - кіріс алынатын объектінің орналасқан  

жерін, түрін, кызметті  жүзеге асыру жағдайларын, сапасы мен көлемін,  

сондай-ақ қызметпен  шұғылдану тиімділігіне  ықпал ететін басқа да  

факторларды ескере отырып, салық органы жүргізген орташа күндік  

хронометраждық  қадағалау мен зерттеу деректері негізінде жергілікті  
өкілді органдар белгілейді. 

Біржолғы төлемдерден түскен табыс - өздерінің  қызметіне  байланысты  

жеке кəсіпкердің, жеке нотариус пен адвокатгың кіріс бойынша  

төлемдерін  қоспағанда, салық төлеушілердің  Қазақстан Респуб- 
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ликасының заңдарына сəйкес салық агенттерімен жасасқан азаматтық- 

құқықтық сипаттағы шарттар  бойынша табысы, сондай-ақ жеке  

тұлғалар төлейтін басқа да біржолғы төлемдер. 

Валюта   айырбастаудың  нарықтық  бағамы - Қазақстандық  қор  

биржасының  негізгі сессиясында  қалыптасқан  жəне  Қазақстан 

Республикасының  Қаржы министрлігі Қазақстан  Республикасы 

Ұлттық  Банкімен  бірлесіп белгілеген тəртіппен анықталған тенгенің  

шетел  валютасына орташа салыстырылған биржалық  бағамы; теңгенің  



Қазақстандық қор биржасында сауда-саттық жүргізілмейтін шетел  

валютасына бағамы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі  
Қазақстан Республикасының  ¥лттық Банкімен бірлесіп белгілейтін  

тəртіппен  кросс-бағамдар  пайдаланыла  отырып  есептеледі. 
Геологиялық  барлау  жəне  геологиялық-іздестіру  жұмыстары  — кө- 

мірсутекті жəне минералдық шикізат  кең  орындарын (кендерін) із- 

дестіруді, барлауды, бағалау мен игеруге дайындауды қамтамасыз  

ететін, өзара байланысты, белгілі бір сабақтастықта қолданылатын  

жұмыстардың жиынтығы. 

Грант - мемлекеттер, мемлекеттердің үкіметтері, халықаралық  жəне мем- 

лекеттік ұйымдар, қызметі қайырымдылық жəне халықаралық сипатта  

болатын жəне Қазақстан Республикасының Конститутциясына қайшы  

келмейтін, мемлекеттік органдардың  қорытындылары бойынша  

Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тізбеге енгізілген  

шетелдік үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар мен қорлар - Қазақстан  

Республикасына, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, заңды  

тұлғаларға, сондай-ақ жеке адамдарға; шетелдіктер мен азаматтығы  

жок адамдар - Қазакстан Республикасына жəне Қазақстан Республика-

сының Үкіметіне белгілі бір максаттарға жету үшін  өтеусіз негізде 

беретін мүлкі (қаржы-қаражат). 

Демеушілік көмек — осы көмекті көрсететін  тұлға туралы ақпаратты  

тарату мақсатында өтеусіз негізде: жеке тұлғаларға  жарыстарға,  

конкурстарға, көрмелерге, байқауларға қатысу үшін жəне  

шығармашылық, ғылыми, ғылыми-техникалық, өнертабыс қызметтерін  

дамыту, білім жəне спорт шеберлігі деңгейін арттыру үшін қаржылық  

(əлеуметтіктен басқа) қолдау түрінде; коммерциялық емес ұйымдарға  

өздерінін жарғылық мақсаттарын іске асыру үшін берілетін мүлік. 

Дербес салықтар — салық төлеушілердің табыстарына салынатын салықтар  

жəне жеке өзі есептеп  төлейді. Қазақстан Республикасында дербес  

салықтарға жататындар: корпорациялық табыс салығы, жеке табыс  

салығы, жер қойнауын пайдаланушылардағы үстеме пайда салығы, 

əлеуметтік салық. 
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Дивидендтер — акциялар бойынша төленуге тиісті табыс; заңды тұлга өз  

қатысушылары, құрылтайшылары арасында бөлетін таза табыстың бір  

бөлігі; заңды  тұлғаны  тарату кезінде, сондай-ақ  құрылтайшының, 

қатысушының  заңды тұлғаға қатысу улесін алып қойған кезде,  

құрылтайшының,  қатысушының жарғылық  капиталға салым ретінде  

енгізген мүлкін қоспағанда, мулікті бөлуден түсетін табыстар. 

Еңбекақы  қоры — заңды тұлғалардың  қызметкерлерге төлеген  

төлемдерінің  жиынтығы. 

Ең төменгі  айлық  жалақы - айлық жалақының  заңмен белгіленген ең  

төменгі мөлшері. 
Ең төменгі жылдық  жалақы - күнтізбелік жыл үшін ең төменгі айлық 

жалақының заңмен белгіленген мөлшерінің сомасы. 



Есептеу əдісі — салық есебінің əдісі, оған сəйкес табыстар мен шығыстарды  

төлеу уақытына қарамастан жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету,  

тауарларды  өткізу жəне мүлікті кіріске алу мақсатымен тиеп жіберу  

кезінен бастап есептеледі. 
Жай салықтар - мемлекеттің  күнделікті қызмет барысында қолданылады.  

Бұған Қазақстан Республикасындағы барлық салық түрін жатқызуға 

болады. 

Жалақы - біріншіден, əрбір қызметкер  жұмсаған еңбектің саны мен сапасы- 

на қарай бөлініп, олардың жеке  тұтынуына берілетін ұлттық табыстың  

ақша түріндегі табысы; екіншіден, еңбек үшін сыйақы. 

Жалпы мемлекеттік  немесе  республикалық  салықтар - республикалық  

бюджетке түсетін салықтар. Мəселен: корпорациялық табыс салығы. 

Жалпы салық режимі — салық төлеушілердің барлық санаттары үшін  

белгіленетін жəне барлық салық жəне басқа да бюджетке төленетін  

міндетті төлемдердің түрлерін есептеу мен төлеудін, сондай-ак олар  

бойынша салық есептілігін берудін жалпы тəртібін  қолдануды  

көздейтін  тəртіп. 

Жалпы салықтар - бір қазынаға түсетін жəне жалпы бір мақсатқа  жұм- 

салатын салықтар. 

Жалпы табыс — кəсіпорынның  заңды тұлғанын өнім, тауарлар өндіру мен  

сату, кызметтер көрсету нəтижесінде алынған, ақшалай есептелген  

жиынтық табысы; тауарларды сатудан түскен түсім — ақша тусімі мен  

оларды өндіруге жұмсалған материалдық шығын арасындағы айырма  

ретінде айкындалады. 

Жалпы ұлттық өнім—кеңінен  таралған  макроэкономикалық көрсеткіш-  

тердің бірі, ол елдің бір жыл бойына өндірілген түпкі (дайын) өнімінің  

(өнім, 

838  

тауар, қызмет көрсету) нарықтық бағамымен есептелген құны болып  

табылады. Ж¥Ө-ге осы елге тиесілі өндіріс факторларын пайдалана  

отырып ел ішінде де, шет елде де жасалған өнімнің құны кіреді. Ж¥Ө  

қосылған құндарды жиынтықтау əдісімен, шығындар   ағыны  жəне  

кірістер ағыны əдістерімен есептелуі мүмкін. 

Жалпы ішкі  өнім - аса маңызды микроэкономикалық, жалпылама көр- 

сеткіштердің бірі, ол осы елдегі де, сондай-ақ басқа елдердегі де  

өндіріс факторларын пайдалана отырып, ел ішінде бір жыл бойына 

жасалған тұпкі өнімнің (өнім, тауар, қызмет көрсету) нарықтық 

бағамымен есептелген жиынтық құны болып саналады. 

Жанама салық — тауар бағасына қосылады жəне тауар сатқанда тұты- 

нушылардан өндіріп алынады. Мəселен: қосылған құн салығы, акциз  

салығы. 

Жарғылық капитал — мөлшері жарғыда көрсетілген жəне корпорация  

акцияларды сату нəтижесінде алған қаражаттан  құралатын капитал. 

Жеке-дара акциздер — Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген  

жəне Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауар- 



лардың тізбесі жəне акцизделетін қызмет түрлері. 
Жеке жанама салықтар — бұл тауардың белгілі бір түрінен алынады.  

Мұны акциз салығы деп атайды. XX ғасырға дейін күнделікті сұраныс  

тауарларына акциз салынып келді. 
Жеке кəсіпкер — заңды тұлға  құрмай кəсіпкерлік қызметін жүзеге  

асыратын резидент немесе резидент емес жеке тұлға. 

Жеке табыс салығы — салық салу объектілері бар жəне белгілі бір көлемде  

табыс алған жеке тұлғалар төлейді. 
Жеке тұлға — Қазақстан Республикасының азаматы, шет  мемлекеттің  

азаматы, азаматтығы жоқ адам. 

Жеке тұлғанын жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыс- 
тары - жинақтаушы зейнетақы корларындағы зейнетақы жинақтары  

есебінен; жеке тұлғаның  жінақтаушы сақтандыру шарттары бойынша  

өз пайдасына енгізетін сақтандыру сыйлықақылары есебінен; жұмыс  

берушінің жинақтаушы сақтандыру  шарттары бойынша жұмыскерлер- 

дің пайдасына енгізетін сақтандыру сыйлықтары есебінен төленген,  

сақтандыру  ұйымдары жүзеге асыратын сақтандыру төлемдері. 
Жеке тұлғалардың  салықтары—жеке тұлғалар ғана төлейтін салық  

түрлері. Мəселен: жеке табыс салығы, жеке тұлғалардың мүлік салығы. 

Женілдік  кезеңі — салық бойьшша заңмен бекітілген жеңілдік жарайтын 

уақыт мерзімі. 
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Жер — белгілі бір өлшемдегі пайдалану мүмкіндігі  орасан зор табиғи  

байлық. Күнделікті пайдаланылады. 

Жер салығы — жер ресурстарын басқару жөніндегі уəкілетті орган əр  

жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша берген жерлердің мем- 

лекеттік сандық жəне сапалық есебінің деректері негізінде меншік  

құқығын, тұрақты жер пайдалану құқығын, өтеусіз уақытша жер пай- 

далану құқығын куəландыратын  құжаттарға сəйкес есептеліп жəне  

төленетін салық түрі. 
Жер қойнауын пайдаланушылар—Қазақстан Республикасының  

аумағында, мұнай операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын  

пайдалану жөніндегі операцияларды Қазақстан Республикасының заң  

актілеріне сəйкес жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлға. 

Жергілікті бюджет—облыстық бюджет, республикалық  маңызы  бар  

қаланың, астананың бюджеті, ауданның (облыстық маңызы бар  

қаланың) бюджеті. 
Жергілікті  салықтар - жергілікті бюджетке түсетін салықтар, мысалы: жер  

салығы, мүлік салығы, көлік құралдары салығы. 

Жинак — кəсіпорынның немесе жеке тұлғалардың  банкілерге жəне жинақ  

мекемелеріне салған, əдетте, талап ету мерзімі көрсетілмеген  ақшалай  

қаражаттар. 

Жинақтаушы зейнетақы коры - зейнетақы жарналарын тартуды жəне  

зейнетақы төлемдері жөніндегі қызметті, сондай-ақ Қазақстан Рес- 

публикасының заңдарында белгіленген тəртіппен зейнетақы акти- 



втерін инвестициялык басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын  

заңды тұлға. 

Жылдық есептік корсеткіш — бір жылдағы айлық есептік көрсеткіштің  

қосындысы. 

Жылдық жиынтық табыс - салық төлеушінің салық кезеңі ішінде  

Қазақстан Республикасы жəне одан тыс жерлерден алынуға тиіс  

табыстарынан  құралады. 

Залал - түзетілген жылдық жиынтық табыстан шегерімдердің асып түсуі. 
Занды тұлға — Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің заң- 

дарына сəйкес құрылған ұйым (шетелдік заңды тұлға) немесе кə- 

сіпорын. Шет мемлекеттің заңдарына  сəйкес  құрылған компания,  

ұйым немесе басқа да корпорациялық кұралым. Салық кодексінің  

мақсаттары үшін олар құрылған шет мемлекеттің заңды  тұлғасы  

мəртебесіне ие ме, жоқ па — оған қарамастан дербес заңды тұлғалар  

ретінде қарастырылады. 
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Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі — филиал, өкілдіктер. 

Заңды тұлғаның  өзге де оқшауланған құрылымдық  бөлімшесі - ор- 

наласқан жері бойынша стационарлық жұмыс орындарымен жаб- 

дықталған, тұлғаның заңды функцияларының бір бөлігін орындайтын  

кез келген аумақтық оқшауланған бөлімшесі. Жұмыс орны бір айдан  

артық мерзімге кұрылса, стационарлық болып саналады. 

Заңды тұлғалардың салықтары — заңды тұлғалар гана төлейтін салық 

түрлері. Оған жататындар: корпорациялық  табыс салығы, заңды тұл- 

ғалардың мүлік салығы. 

Затқа салынатын салық — мұнда белгілі бір заттарға (мүлік) салық салы- 

нады. 

Заттай салық — салықты затпен немесе тауар  түрінде толейді. Бұл салық  

түрі көбінесе ауыл шаруашылығы саласында қолданылады. Жиналған  

өнімнің бір бөлігін салық ретінде төлеп отырады. Заттай салық ер- 

теден қолданылып келеді, яғни ақша пайда болғанға дейін салықты  

заттай төлеп отырған. 

Зейнетақы  төлемдері — орталықтан — 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдайы  

бойынша кемінде алты ай еңбек өтілі бар жеке адамдарға заңдарда  

белгіленген тəртіппен еңбек өтіліне барабар түрде жүзеге асырылатын  

ақша қаражатын төлеу. 

Импорт — импорттаушы елдердің ішкі нарығында сату үшін елге тыс  

жерлерден шет ел тауарларын, технотогияларын жəне кызмет түрлерін  

сатып алу мен əкелу. 

Импорт баж салығы — шет елден  əкелінетін тауарларға мемлекет салатын  

баж салығы. 

Инвестициялар — лизинг шартын жасаған кезден бастап лизинг заттарын,  

сондай-ақ оларға құқықтарды қоса алғанда, заңды тұлғаның жарғылық  

капиталына инвестор салатын мүліктің барлық түрлері (жеке тұтынуға  

арналған тауарлардан басқа) немесе кəсіпкерлік қызмет үшін пайдала- 



нылатын  тіркелген  активтерді  ұлғайту. 

Инвестициялық жоба — жаңа өндірістер құруға, жұмыс істеп тұрғандарын  

кеңейтуге жəне жаңғыртуға инвестациялар көздейтін іс-шаралар ке- 

шені. 
Инвестициялық  кіріс — жинақтаушы зейнетақы қорларының  зейнетақы  

активтерін инвестициялау нəтижесінде алынатьш ақша. 

Инвестициялық қызмет — жеке жəне  заңды  тұлғалардың коммерциялық  

ұйымдардың жарғылық капиталына қатысуы жөніндегі не кəсіпкерлік  

қызмет үшін пайдаланылатын  тіркелген  активтерді  құрау немесе  

ұлғайту жөніндегі қызметі. 
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Инвестициялык салық преференциялары — корпорациялық табыс  

салығын төлеуден босату немесе жаңа өндірістер құру, жұмыс істеп  

тұрғандарын кеңейту мен жаңарту мақсатында инвестициялық  

жобаларды жүзеге асыратын салық төлеуші заңды тұлғалардың  

жылдық жиынтық табысынан қосымша шегерімдер жасауға құқық 

беру, мұндай салық төлеушілерді жаңа өндірістер кұру, жұмыс істеп  

тұрғандарын кеңейту мен жаңарту мақсатында инвестициялық жоба  

шеңберінде жаңадан пайдалануға берілген тіркелген активтер бойын- 

ша мүлік салығын төлеуден босату, сондай-ақ инвестициялық жобаны 

іске асыру үшін пайдаланылатын жер учаскелері бойынша жер  

салығын төлеуден босату. 

Инвестор - Қазақстан Республикасында инвестицияларды жүзеге асыратын  

жеке жəне заңды тұлғалар. 

Инжинирингтік қызмет көрсету - инженерлік-консультациялық қызметтер 

көрсету, зерттеу, жобалау-конструкторлық. есептеу-талдау  

сипатындағы жұмыстар, жобалардың техникалық-экономикалық не- 

гіздемелерін даярлау, өндірісті ұйымдастыру жəне басқару, өнімдерді  
сату саласындағы ұсынымдарды əзірлеу. 

Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға байланысты жұмыстар  

мен көрсетілетін қызметтер — жаңа объектілерді салу кезіндегі жо- 

балау, жобалау-құрылыс, кұрылыс-монтаждау жұмыстары. 

Кадастр — салық салынуға тиіс адамдардың тізімі; тиісті обьектілерді ұдайы  

бакылау жолымен мезгіл-мезгіл құрастыратын жүйеленген мəліметтер  

жинағы (мəселен, жер, су мəліметтердің жинағы) 

Камералдық бақылау - салық төлеушілер берген салық есептемесін жəне  

басқа да құжаттарды зерделеу мен талдау негізінде тікелей салық ор- 

ганы жүзеге асыратын бақылау. Камералдық бақылау тікелей салық 

органының орналасқан жері бойынша жүзеге асырылады. 

Капитал - тұтыну заттарының көлеміне қарай шектелген ақша қаражаты. 

Карт - қорапсыз, дифференциалсыз жəне дөңгелектерінде серпінді аспа жоқ,  

жұмыс көлемі 250 текше сантиметрге жəне ең жоғары жылдамдығы  

сағатына 150 километрге дейін жететін екі тактілі двигательді, көлемі  
шағын жарыс автомобилі. 

Касса — ойын мекемесіндегі (тотализатордағы немесе букмекерлік  



кеңседегі) ставкалардың жалпы сомасы есепке алынатын жəне  

төленуге тиісті ұтыс сомасы белгіленетін арнайы жабдықталған орын 

Кедендік баж — мемлекеттік шекарадан өткізер кезде мемлекет кеден  

мекемелерінің желісі арқылы тауарлардан, мүліктерден жəне құнды  

заттардан алынатын ақшалай төлем. 
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Кəсіпкерлік — меншікке негізделген, несиеге  алынған  жəне басқа да  

мүліктерді пайдалану арқылы қолданылып жүрген заңдарға сəйкес  

жүзеге асырылатын бастамалық, шаруашылықтық жəне басқа да  

қызмет. 

Кемімелі салық — салық мөлшері табыс өскен сайын кеміп отырады. 

Коммерциялық ұйымдар — белгілі бір табыс көзі бар заңды тұлғалар. 

Коммерциялық емес ұйым — акционерлік коғамдар, мекемелер мен  

тұтыну кооперативтерінен басқа, Қазақстан Республикасының 

азаматтық заңдарына сəйкес коммерциялық  емес ұйым мəртебесі бар,  

өз қызметін қоғамдық мүддені көздеп жүзеге асыратын жəне осындай  

қызметіне орай табыс алу мақсаты жоқ, сондай-ақ алынған таза  

табысты немесе мүлікті қатысушылар арасында бөлмейтін ұйым. 

Коммерииялық табу — келісімшарт аумағы шегінде ашылған, өндіру үшін  

экономикалық жағынан тиімді пайдалы қазбалардың белгілі бір түрінің  

қорлары. 

Кондоминум—көп  пəтерлі үйлерде тұрғын үй-жайларды меншіктену- 

шілердің серіктестігі немесе жылжымайтын мүліктің біртұтас кешені. 
Консулдық алым - Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері  

мен консулдық мекемелерінің консулдық іс-əрекеттер жасағаны жəне  

заңдық маңызы бар құжаттарды бергені үшін Қазақстан Рес- 

публикасының азаматтары мен заңды тұлғаларынан, сондай-ақ шетел  

азаматтарынан жəне азаматтығы жоқ адамдардан, шетелдік заңды  

түлғалардан алатын мемлекеттік баж түрі. 
Корпорациялық табыс салығы - салық салу объектілері бар заңды  

тұлғалардың табыстарынан төлейтін салық түрі. 
Корпорациялардың  пайдасына салық салудын импутациялык жүйесі  

—корпорациялардың пайдасына қос салық салынуын жою мақсатымен  

енгізілген. Бельгияда, Ұлыбританияда, Данияда, Ирландияда, Итали- 

яда жəне Францияда қолданылады. 

Көлік кұралдары салығы — уəкілетті органда (жол қызметі органдары)  

мемлекеттік тіркеуге жататын жəне есепте тұрған көлік құралдарынан  

двигатель көлеміне, жүк көтергіштігіне, орындық санына жəне двига- 

тель қуатына  қарай есептелетін салық түрі. 
Несиегер (кредитор) - Қазақстан  Республикасының бюджеттік  жəне  

азаматтық заңнамасына сəйкес бюджеттік несие беретін несие  

шартының тарабы. Республикалық бюджеттен бюджеттік несиелеу  

кезінде Қазақстан Республикасының Үкіметі несиегер болып табыла- 

ды. Бюджеттік несиелеу кезінде бюджетті атқару жөніндегі орталық  

уəкілетті орган Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан əрекет  



етеді. 
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Күмəнді міндеттемелер - иемденіп  алынған  тауарлар (жұмыс, қызмет  

көрсетулер) бойынша, сондай-ақ қызметкерлерге есептелген та- 

быстармен жəне жұмыс берушінің материалдық, əлеуметтік игіліктер  

немесе өзге де материалдық пайда түрінде берген табыстарын қоса  

алғанда, жұмыс беруші төлейтін ақшалай немесе заттай нысандағы кез  

келген табыстармен айқындалатын басқа да төлемдер бойынша  

туындаған жəне туындаған кезінен бастап үш жыл ішінде  

қанағаттандырылмаған міндеттемелер. 

Қазақстан Республикасының  занды  тұлғасы - Қазақстан  Республика-  

сының  заңдарында белгіленген тəртіппен кұрылған заңды тұлға, оның  

ішінде шет ел катысатын  заңды тұлға. 

Қазақстан Республикасының резиденттері — Қазақстан Республикасының 

заңдарына сəйкес құрылған, Қазакстан Республикасында орналасқан  

заңды тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан  Республикасында жəне оның ше- 

гінен тыс жерлерде орналасқан олардың филиалдары мен өкілдіктері. 
Қазақстан Республикасында тұрақты болатын жеке тұлға — жеке тұлға  

ағымдағы салық кезеңінде аяқталатын кез келген үздіксіз он екі айлық  

кезенде кемінде бір жүз сексен үш күнтізбелік күн Қазақстан Респуб- 

ликасында тұрған адамдар. 

Қайырымдылық  комек — жеке тұлғаларға əлеуметтік қолдау көрсету  

мақсатымен жэне коммерциялық емес ұйымдарға олардың жарғылық  

қызметін қолдау мақсатымен өтеусіз негізде берілетін мүлік (қаржы- 

қаражат). 

Қазыналық  монополиялық салықтар — мемлекет тауарлардың басым 

бөлігін  өндіреді  жəне осы тауарлардың бағасын  мемлекет бекітеді.  
Егер мемлекеттің өзі тауарды өндірсе жəне өткізсе, онда тауарды  

өткізуден түскен барлық түсімнен сауда шығындары шегерілген сомаға  

салық салынады. 

Қаржы — ақша қаражатын, қаржы ресурстарын олардың жасалуы  мен  

қозғалысы, бөлінісі мен қайта бөлінісі  тұрғысынан алып қарайтын,  

сондай-ақ шаруашылық жүргізуші субьектілер арасындағы өзара есеп 

айырысуларға, ақша айналысына байланысты туындайтын 

экономикалық қатынастарды білдіретін қорытындылаушы экономи- 

калық термин. 

Қаржы ресурстары—мемлекеттің, кəсіпорындардың, бірлестіктердің, 

ұйымдардың қарамағындағы ақша қаражаты мен қорларының  

жиынтығы; қоғамдық жиынтық өнім мен ұлттық табысты қайта бөлу  

барысында  кұрылады. 

Қаржы  саясаты — экономикалық саясаттың  құрамды бөлігі;  мемлекет 
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өз қызметтері мен міндеттерін жүзеге асыру үшін қаржы көздерін  

ұйымдастырады жəне оны пайдалану шараларының жиынтығы; қаржы  

ресурстарын жұмылдыру, оларды болу нысандары мен əдістерінде  



қаржы заңнамасында мемлекеттік кірістер мен шығыстар  

құрылымында көрініс табады. 

Қаржылық қызмет көрсету — Қазақстан Республикасының заңнамасына  

сəйкес алынған лицензиялар негізінде жүзеге асырылатын сақтандыру  

нарығы, бағалы қағаздар нарығы, инвестициялық қорлар. жинақтаушы  

зейнетақы қорлары катысушыларының кызметі, сондай-ақ банк  

қызметі. 
Қаржылық ұйым — қаржылық кызмет көрсету жөніндегі кəсіпкерлік  

қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға. 

Қарыз — жеке, заңды тұлғалар мен мемлекеттің қайтарма негізде жəне бел- 

гілі бір мерзімге ақшалай қаражат алуы. Қарыз пайызсыз, жеңілдікті  
қарыз жəне коммерциялық шартқа негізделген карыз, сондай-ақ ішкі  
жəне сыртқы қарыз түрлеріне бөлінеді. Қарыз мемлекеттің  

экономикалық саясатында  тең пайдаланылады; мемлекеттің жеке жəне  

заңды тұлғалардан  алған  ішкі  қарызы мен қарызы  мемлекеттің  ішкі  
борышын құрайды, мемлекет шетелден несие алған жағдайда  

мемлекеттің сыртқы борышы  құралады. 

Қарыз қаражаттары — бір жақ (қарыз беруші) екінші жаққа (қарыз  

алушыға) меншікті немесе оперативті басқаруды, ақшаны немесе түр- 

түсі белгіленген заттарды табыстайтын, ал қарыз алушы сол тектес  

жəне сапасы сондай затты немесе ақшаны қайтаруға міндеттенетін  

шартқа  сəйкес берілетін қаражаттар. 

Қатысу үлесі — акционерлік қоғамдарды жəне инвестициялық пай кор- 

ларын қоспағанда, жеке жəне заңды тұлғалардың бірлесіп құратын  

ұйымдарға, консорциумдарға  мүлкімен қатысу үлесі. 
Қол  қойылатын  бонус - жер  қойнауын пайдаланушының келісімшарт жа- 

салатын аумақта жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге  

асыру құқығы үшін біржолғы тіркелген төлемі. 
Қор — мемлекеттің, кəсіпорынның  немесе жеке тұлғаның əлде бір мақсатқа  

арналған ақша қаражаты немесе материалдық  құндылықтары. 

Қор биржасы—бағалы қағаздар нарығының кəсіпқой қатысушылары  құ- 

ратын акционерлік қоғам нысанындағы өзін-өзі реттейтін  

коммерциялық емес ұйым. Қор биржасының акцияларын сатып алу  

құқығы бағалы қағаздар нарығының кəсіпкой қатысушысы болып  

табылмайтын, бірақ заңдарға сəйкес бағалы қағаздардан басқа өзге  

қаржы құралдарымен  мəмілені жүзеге асыруға кұқығы бар заңды  

тұлғаларға берілуі мүмкін. 
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Қор биржасы өзінің  бағалы қағаздар нарығындағы қызметінде мемле- 

кеттік органдарға тəуедді емес. 

Қосылган құн салығы — тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді)  
өндіру жəне олардың  айналысы процесінде қосылған, оларды өткізу  

бойынша салық  салынатын айналым құнының бір бөлігін бюджетке  

аудару, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағындағы тауарлар  

импорты кезіндегі аударым. 



Қызметақылы  салық - салық органдары салық төлеушіге салық сомасын  

жекелеп бекітеді жəне салық сомасы, салық базасы мен салықты төлеу  

мерзімі көрсетілген  салық органдарының өкімдерін, яғни салық 

хабарламасын алғаннан  кейін салық төлеу міндеттеледі. Мəселен, жер  

салығын алуға болады. Салық органдары салық  төлеушілердің  

иелігіндегі жер учаскелерін жеке-жеке есептейді жəне салық  сомасы  

мен төлеу мерзімі көрсетілген салық хабарламасын жібереді. 
Қызметақысыз салық — салық төлеушілерде өз алдына есептеледі жəне  

төленеді. Салық органдары салықты дұрыс есептеуін жəне дер кезінде  

төленуіне бақылау жасайды. Бұған мысал ретінде  корпорациялық та- 

быс салығын алуға болады. Мұнда салық төлеушілердің өздері салық  

салынатын объектілерді есепке алады, өзі салық  базасын есептейді,  
төлеуге тиіс салық сомасын есептеп жəне ол соманы төлейді. Сонымен  

қатар қызметақысыз салықтарға: қосылған құн салығы, акциздер, заңды 

тұлғалардың мүлік салығы, əлеуметтік салық, көлік  құралдары салығы, 

заңды тұлғалардың жер салығы жатады. 

Қызметкер — мемлекеттік қызметкеркерлерді қоспағанда, жұмыс  

берушімен еңбек қатынастарында тұратын жəне жеке еңбек шарты  

бойынша тікелей  жұмыс атқаратын жеке адам; акционерлік  қоғамның  

директорлар кеңесінің мүшесі. 
Қызметкердің  табыстары - жұмыс берушінің  материалдық, əлеуметтік  

игіліктер немесе өзге де материалдық пайда түрінде берген табыстары  

жəне ақшалай немесе заттай нысандағы кез келген табыстар. 

Құрылыс алаңы (объектісі) - жылжымайтын  мүлік объектілерін тұрғызу  

жəне қайта жаңарту жөніндегі қызметті жүзеге асыру, оның  ішінде 

үйлер, ғимараттар салу жəне монтаждау  жұмыстарын жүргізу,  

көпірлер, жолдар, каналдар салу жəне қайта жаңарту, құбырлар тарту,  

энергетикалық, технологиялық немесе өзге де жабдыктарды жəне басқа  

да осыған ұқсас жұмыстарды жүзеге асыру орны. 

Лизинг - мамандандырылған қаржы компанияларының деддалдық етуімен  

машиналар, жабдықтар, жылжымайтын мүліктер жəне негізгі капи- 

талдың басқа да элементтерін сатып алуға қаржы бөлудің ерекше  

түрі. 
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Лото - фишкалармен жабылатын нөмірлері (суреттері немесе басқа да бел- 

гілері) бар ерекше карталардағы ойын. 

Мақсатты салықтар — белгілі бір мақсатқа арналған салықтар. Мəселен:  

көлік құралдары салығы - жол жөндеуге, əлеуметтік  салықтар —  

əлеуметтік төлемдерге жұмсалады. 

Материалдық емес активтер - жылдық жиынтық табыс алу үшін ұзақ мер- 

зімді (бір жылдан артық) кезең ішінде пайдаланылатын материалдық  

емес объектілер. 

Мемлекеттік баж-уəкілдік берілген мемлекеттік органдардың немесе лауа- 

зымды адамдардың заңдык мəні бар іс-кимылдар жасағаны үшін жəне  

кұжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлем. 



Мемлекеттік борыш - Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне 

сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазакстан Республикасы  

¥лттык Банкінің борышына немесе мəслихаттардың шешімдерімен  

жергілікті атқарушы органдардың борьшына жаткызылып алынған  

жəне өтелмеген мемлекеттік қарыздардың белгілі бір күнге сомасы. 

Мемлекеттік бюджет - араларындағы өзара өтелетін операцияларды есепке  

алмағанда, республикалық  жəне жергілікті бюджеттерді біріктіретін,  

талдамалы ақпарат ретінде пайдаланылатын жəне бекітуге жатпайтын  

жиынтық бюджет. 

Мемлекеттік жинактаушы зейнетақы қоры — белгіленген тəртіппен  

салымшылардың міндетті зейнетақы жарналарын жинайтын жəне  

алушыларға зейнетақы төлемдерін төлейтін, сондай-ақ зейнетақы  

активтерін қалыптастыру жөніндегі қызметті жүзеге асырып, оларды  

бағалы қағаздарға, банктердің депозиттеріне, халықаралық қаржы  

ұйымдарының бағалы кағаздарына инвестициялайтын заңды тұлға;  

құрылтайшысы Үкімет болып табылатын акционерлік қоғам ныса- 

нында құрылады. 

Мемлекеттік инвестициялық саясат — инвестициялық процестерді ұлттық  

экономиканың мүдделері үшін мемлекеттік реттеудің экономикалық  

жəне қаржылық негізделген шараларын көрсететін əлеуметтік- 

экономикалық саясаттың құрамды белігі. 
Мемлекеттін активтері — өткен операциялар немесе оқиғалар нəтижесінде  

мемлекеттік меншікке алынған мүліктік жəне мүліктік емес игіліктер  

мен құндық бағасы бар құқықтар. 

Меншікке салынатын салықтар — иелік ету кұқықтары бар меншігіндегі  
жерінен, көлік құралдарынан жəне мүліктерінен төленетін салықтар. 

Мүлік салығы - Қазақстан Республикасының аумағында меншік, ша- 

руашылық жүргізу немесе оралымды басқару құқығында салық салу 

847 

объектісі бар заңды  тұлғалар, жеке кəсіпкерлер жəне жеке тұлғалар  

төлейтін  салық түрі. 
Мүлікті  жалға беруден түсетін табыс - салық төлеушілердің қосымша  

салық салу объектілерін  жалга беруден түсетін табыстары. 

Мұра - қайтыс болған азамат мүлкінің оның мұрагерлеріне көшуі. 
Міндетті зейнетақы жарналары - жинақтаушы зейнетақы қорларына  

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленетін тəртіппен са-

лынатын ақша. 

Міндеттемелерді   есептен  шығарудан түсетін табыс — салық төлеушінің  

міндеттемелерін оның несиегерінің есептен шығаруы; күмəнді деп  

танылған міндеттемелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заң 

актілерінде белгіленген талап қою мерзімінің өтуіне байланысы 

міндеттемелерді есептен шығару жəне сот шешімі бойынша міндетте-

мелерді есептен шығару. 

Нақты салықтар (ағылшын сөзі, rеаl — мүлік) - мүлікке  салынатын  

салықтар. Бұған қатыстылар: мүлік салығы, көлік кұралдары салығы,  



жер  салығы. 

Негізгі  құралдар — қызмет  ету мерзімі бір жылдан асатын материалдық  

активтер. 

Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар кала, астана бюджеті 
- салықтық жəне басқа да түсімдер есебінен қалыптастыралатын жəне  

облыстык деңгейдегі жергілікті мемлекеттік органадардың республи-

калық маңызы бар қаланың, астананың, оларға ведомствалық бағы-

нышты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен қызметтерін 

қаржымен қамтамасыз етуге жəне тиісті  əкімшілік-аумақтық бірлікте  

мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталыктандырылған ақша 

қоры. Тиісті қаржы жылына арналған облыстың бюджеті, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті облыс, 

республикалық маңызы бар кала, астана мəслихатының шешімімен 

бекітіледі. 
Облыстың  бюджеті - араларындағы өзара өтелетін операцияларды есепке  

алмағанда, облыстық бюджетті, аудандардың (облыстық маңызы бар  

қалалардың) бюджеттерін біріктіретін, талдамалы ақпарат ретінде  

пайдаланылатын жəне бекітуге жатпайтын жиынтық бюджет. 

Ойын автоматы - ойындар, соның ішінде құмар ойындар өткізу үшін пайда- 

ланылатын арнаулы жабдық (механикалық, электрлі, электронды жəне  

өзге де техникалық жабдық). 

Ойын  бизнесі — құмар ойындарды ұйымдастырып, өткізуге жəне табыс  

табу мақсатымен бəс тігуге байланысты кəсіпкерлік қызмет. 
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Ойын  жолы — боулинг ойнауға арналған арнаулы жол (кегельбан); 

Ойын мекемесі - құмар ойындар өткізілетін жəне бəс тігуге ставкалар  

кабылданатын орын: казино, тотализатор, букмекерлік кеңсе, ақшалай  

ұтыстары бар ойын автоматтары залы жəне өзге де ойын үйлері (орын- 

дары). 

Ойын үстелі — ойын мекемесіндегі кез келген ұтыс түрі бар құмар ойындар  

өткізуге арналған арнаулы жабдық, ойын мекемесі ол ойындарға өз  

өкілдері арқылы тарап ретінде немесе ұйымдастырушы жəне байқаушы  

ретінде қатысады. 

Оңайлатылған декларация — арнаулы салық режимінде белгіленген талап- 

тарға сəйкес өз қызметін жүзеге асыратын шағын бизнес субъек- 

тілерінін жері бойынша салық органына уəкілетті мемлекеттік орган  

белгілеген нысанда өтініш береді. 
Отбасы — бірге  тұратын жəне ортақ шаруашылық жүргізетін ерлі-зайыпты- 

лар, балалары мен  ата-анасы (оның ішінде уақытша болмағандар). 

Отбасы мүшесі - асырауындағы адам, салық төлеушінін табысы есебінен  

өмір сүретін жəне айына бір айлык есептік көрсеткіш мөлшерінен аса-

тын жеке табыс көзі жоқ тұлға. 

Өкілдік - заңды  тұлғаның  тұрған жерінен  тыс орналасқан жəне оның мүд- 

делерін қорғау мен  өкілдігін жүзеге асыратын, оның атынан мəмілелер  

мен өзге де құқықтык əрекеттер жасайтын  оқшау бөлімшесі. 



Өкілдік шығыстар - салық төлеушінің  өзара ынтымақтастық орнату неме- 

се оны қолдау мақсатында: адамдарды қабылдау жəне оларга қызмет  

көрсету; акционерлер жиналысын жəне директорлар кеңесін өткізу;  

тексеру комиссиясынын отырысына келген қатысушыларды кабылдау  

жəне оларға қызмет көрсету; аталған адамдарды ресми қабылдауды  

өткізу; оларды көлікпен қамтамасыз ету; келіссөз кезінде дəмхана  

(фуршет) қызметін  көрсету; ұйым штатында тұрмайтын  

аудармашылардың қызметіне ақы төлеу жөніндегі шығыстар. 

Өнімді бөлу туралы келісімшарт - Казақстан Республикасы белгілі бір  

мерзімге жер қойнауын пайдаланушыға акылы негізде, келісім-шарт  

аумағындағы  мұнай  операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пай- 

далану жөніндегі операцияларды жүргізу жəне оның есебінен осыған  

байланысты жұмыстарды жүргізу кұқығын беретін шарт. 

Өсімпұл — мерзімі өткен салықтық міндеттеменің сомасына есептелетін  

белгіленген мөлшер. Өсімпұп сомасы салық берешегін өтеу бойынша  

салық міндеттемесін мəжбүрлеп орындату шараларын, сондай-ақ салық  

заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылықтың  өзге де шараларын  

қолдануға  қарамастан есептеледі жəне төленеді. Өсімпұл  салық 
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жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеу мерзімі  
күнінен кейінгі күннен бастап, өткен əрбір күн үшін Қазақстан  

Республикасының  ¥лттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру ре- 

сми мөлшерлемесінің 2,5 еселенген мөлшерінде бюджетке төлеген  

күнді қоса алғанда, мерзімі өткен əрбір күн үшін есептеледі.  
Өтелетін шығындар - өтелмейтін шығындарды қоспағанда, жер қойнауын  

пайдаланушының жұммыстар бағдарламасына жəне бюджеттерге  

сəйкес өнімді бөлу туралы жасалған келісімшарт шеңберінде  

жұмыстарды орындаған кезде іс жүзінде жұмсаған, негізделген жəне 

құжатпен расталған шығындар.  

Өтеусіз  алынған  мүлік — салық төлеуші өтеусіз алған кез-келген мүлік,  

сондай-ақ жұмыстар мен қызмет көрсетулер. 

Өткізу — сату, айырбастау, өтеусіз беру мақсатында тауарларды тиеп  

жіберу, жұмыстарды орындау жəне қызметтер ұсыну, сондай-ақ  

кепілге берілген тауарларды кепіл ұстаушыға беру.  

Патент — арнаулы салық режимін қолдану кұқығын куəландыратын жəне 

салық сомаларының бюджетке төленгенін растайтын кұжат.  

Пассивті салық - салық объектілері  жəне салықтык  іс-əрекет салық тө- 

леушілердің  кызметтеріне жəне  тəртібіне сəйкес емес, яғни салық  

төлеушілердің белгілі бір қызметтерінің  нəтижесінде алынған түсім,  

табыс, пайдаға байланысты болмайды. Салықты төлеу көзі салық 

салудың ешқандай объектілеріне немесе салық базасына сəйкес кел-

мейді. 
Преференция — артықшылық, жеңілдік, мəселен елдер арасындағы сауданы  

кеңейту мақсатымен халықаралық келісім бойынша берілетін сауда  

жеңілдігі. 



Резервтік қор - заңды тұлғалардың белгілі бір мақсатқа арналған ақша  

қаражаты немесе материалдық  құндылықтарды сақтауы үшін ашқан  

сақтық қоры. 

Резиденттер — Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын  

жеке тұлғалар, Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау  

туралы өтініш немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын  

қабылдамай, Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұксат ету  

туралы өтініш берген жеке тұлғалар. 

Резидент еместің тұракты мекемесі — кəсіпкерлік  қызметті, онын ішінде  

уəкілетті тұлға арқылы жүзеге асырылатын қызметті толық немесе  

ішінара жүзеге асыратын  тұрақты қызмет орны. 

Рента — алушыдан  кəсіпкерлік қызметті талап етпейтін капиталдан,  

мүліктен немесе жерден ұдайы алынып отыратын табыс; көптеген  

капиталистік 
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елдерде — меншік иесінің мемлекеттік заем облигациялары бойынша 

алатын табысы. 

Республикалық бюджет - салықтық жəне басқа да түсімдер есебінен қа- 

лыптастырылатын жəне орталык мемлекеттік органдардың, оларға  

ведомствалық бағынышты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен  

функцияларын қаржымен қамтамасыз етуге жəне мемлекеттік 

саясаттың жалпы республикалық бағыттарын іске асыруға арналған  

орталықтандырылған ақша қоры. Тиісті қаржы жылына арналған  

республикалық бюджет Қазақстан Республикасының заңымен бе- 

кітіледі. 
Роялти — төменде аталған кұқықтар үшін төленеді: 

•   пайдалы қазбаларды өндіру жəне техногендік құралымдарды қайта  

өңдеу процесінде жер қойнауын пайдалану құқығы үшін; 

•   авторлық құқықтарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді, патент- 

терді, сызбаларды немесе модельдерді, тауар белгілерін немесе басқа  

да осыған ұқсас құқық түрлерін пайдаланғаны  немесе пайдалану  

құқығы үшін; өнеркəсіп,  сауда немесе ғылыми-зерттеу жабдықтарын  

пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін; «ноу-хауды»  

пайдаланғаны үшін; кинофильмдерді, бейнефильмдерді, дыбыс жазу 

немесе өзге де жазу құралдарын  пайдаланғаны  немесе  пайдалану  

құқығы үшін төленетін төлем. Бербоут-чартер немесе димайз-чартер  

шарттары бойынша жалға алынатын теңіз жəне əуе кемелері  
өнеркəсіптік жабдыққа жатады. 

Салық- белгілі бір мерзімде жəне белгілі бір көлемде алынатын, заң бойын- 

ша қарастырылған міндетті төлемдер. 

Салық агенті - Салык кодексіне сəйкес төлем көздерінен ұсталатын  

салықтарды есептеу, ұстау жəне аудару жөніндегі міндет жүктелген  

заңды тұлға, жеке кəсіпкер, жеке нотариус, адвокат. 

Салық ауыртпалығы - салық жиналуының жалпы  мөлшерінің бірлескен  

ұлттық өнімге қатынас ретінде анықталатын көрсеткіш. 



Салық базасы - салық салу обьектісі мен салық салуға байланысты  

объектінің құн, физикалық немесе өзге де сипаттамалары, олардың не- 

гізінде бюджетке төленуге тиіс салық жəне басқа да міндетті төлемдер  

сомасы айқындалады. 

Салық бакылауы — салық қызметі органдарының салық заңнамасының  

орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы  

жарналарының толық жəне уақытылы аударылуын бақылауы. 

Салық берешегі — бересі сомасы, сондай-ақ өсімпұлдар мен  

айыппұлдардын төленбеген сомалары. 
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Салық  декларациясы — салық кезеңіндегі салық төлеушілердің салық  

салу объектілерінің саны, салық базасының  шамасы жəне төленетін  

салық төлемдерінің мөлшері көрсетілген ресми өтінімі. 
Салық декларациясы, есеп-қисабы - салық төлеушінің, салық агентінің  

Салық кодексінде белгіленген тəртіпке сəйкес салық қызметі органда- 

рына берілген жазбаша өтініші жəне электроңдық құжаты, онда салық  

салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілер туралы,  

сондай-ақ салық міндеттемелерін есептеу мен төлеуге байланысты  

басқа да деректер туралы мəліметтер болады. 

Салық  есептілігі — салық төлеуші, салық агенті салық органдарына та- 

быс ететін, салық міндеттемелерін есептеу туралы ақпараты бар 

құжаттама.  

Салық жүйесінін  біртұтастығы принципі — Қазақстан Республикасының   

салық жүйесі Қазақстан Республикасының бүкіл  аумағында барлық  

салық төлеушілерге қатысты біртұтас болып табылады.  

Салық заңдары Қазақстан Республикасының Салық кодексінен, сондай-ақ 

қабылдануы Салық кодексінде көзделген нормативтік құқықтық 

актілерден тұрады.  

Салық заңдарынын жариялылығы принципі - салық салу мəселелерін 

реттейтін нормативтік құқықтық актілер ресми басылымдарда міндет- 

ті түрде жариялануға тиіс. 

Салық кезеңі — салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті  
төлемдерге қатысты белгіленген уақыт кезеңі, ол аяқталған соң салык  

базасы айкындалады жəне бюджетке төленуге тиіс салық жəне басқа да  

міндетті төлемдер сомасы есептеледі. 
Салық көзі — салық төлеу үшін белгіленген жəне қолданылатын ақша  

каражаттары, бұл — жалақы, кіріс, дивидендтер, яғни салық неден  

төленеді. 
Салық  құқығы — мемлекеттің салықтық  əрекеті процесінде пайда бо- 

латын қоғамдық қатынастарды реттейтін  құқықтық  нормалардың  

жиынтығы. 

Салық міндеттемесі — салық төлеушінің салық заңдарына сəйкес мемлекет  

алдында туындаған міндеттемесі салық міндеттемесі деп танылады,  

оған сəйкес салық төлеуші салық органына тіркеу есебіне тұруға,  

салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілерді  



айқындауға, салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті  
төлемдерді есептеуге, салық есептілігін жасауға, оны белгіленген  

мерзімде табыс етуге, салық  жəне бюджетке төленетін басқа да мін- 

детті төлемдерді  төлеуге міндетті. 
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Салық  мөлшері - салық төлеушінің табысына қарай алынатын салық со- 

масын білдіреді жəне ол шекті, жеңілдік, орташа жəне нөлдік болып  

бөлінеді. 
Салық несиесі - салықты төлеу мерзімінің өзгеруін өрнектейтін жеңілдік. 

Салық объектісі — салық есептелетін база, яғни салық не үшін төленетінін 

қарастырады, мəселен: табыс, мүлік, тауар, мұра, жер жəне т.б. Осы 

аталғандардан салық төленеді. 
Салык режимі — Салық кодексінде белгіленген салықтарды жəне бюджетке  

төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі барлық салық  

міндеттемелерін есептеу кезінде салық төлеуші қолданатын салық  

заңдары нормаларының жиынтығы; 

Салық  ставкасы - салық базасының өлшем бірлігіне  салық есептеулерінің  

шамасын білдіреді  жəне салық базасының өлшем бірлігіне пайызбен  

немесе абсалютті сомамен белгіленеді. 
Салық субъектісі - заңды немесе жеке тұлға, яғни салықты төлеушілер. 

Салық тасымалдаушылар - іс жүзінде салық ауыртпалығы түсетін жеке  

тұлғалар, соңғы салық төлеушілер, яғни мемлекет азаматтары. 

Салық тексеруі — салық қызметі органдары жүзеге асыратын, Қазақстан  

Республикасы салық заңнамасының орындалуын тексеру. Ұйғарымда  

көрсетілген салық қызметі органдарының лауазымды адамдары мен  

салық төлеуші салық тексерулеріне қатысушылар болып табылады. 

Салық теориясы - салықтың маңызы мен қызметі туралы ғылыми білім  

жəне ұғымдардың жүйесі, мемлекеттік қаржы қызметіндегі олардың  

ролі. 
Салық төлемі — салықтық қатынас объектісі ақша қатынастарынын бір түрі  

ретінде қатысады жəне салық төлеушінің белгілі бір салық объектісі- 
нен төлейтін салық сомасы. 

Салық төлеуші — салықты жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті  
төлемдерді төлеуші болып табылатын тұлға. 

Салық  хабарламасы - салық төлеушілердің тегі, аты, əкесінің аты немесе  

толық атауы, салық төлеушілердің тіркеу нөмірі, төленуге тиіс салық  

сомасы, салық міндеттемесінің орындалуы жөнінде талаптар, шағым  

беру тəртібі көрсетілген кұжат. 

Салық элементтері - салық заңы регламенттелген салықтың қолданылу  

жағдайын  анықтайтын  құрамдас бөліктері. 
Салық салу — табысты жəне мемлекет қаржысын толықтыруды  реттеу 

əдісі, яғни мемлекет салық салу процесі арқылы өз қажеттіліктерін  

қанағаттандырады. 
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Салык салу объектілері есепке алынатын тіркеу карточкасы — салық  



қызметі органдарындағы нысанын  уəкілетті мемлекеттік орган бекі- 
тетін салық салу объектілерінің тіркелгенін куəландыратын кұжат. 

Салық салудың айқындыгы принципі - Қазақстан Республикасының  

салықтары жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдері əрбір  

салық төлеуші үшін айқын болуы тиіс. Салық салу айқындығы, салық  

төлеушінің салық міндеттемелері туындауының, орындалуының жəне  

тоқтатылуының барлық негіздері мен тəртібі салық заңдарында бел- 

гіленген. 

Салық  салудың əділдігі принципі — Қазақстан Республикасында салық  

салу жалпыға бірдей жəне міндетті болып табылады. 

Салық салудың міндеттілігі принципі—салық төлеушілер салық  

заңдарына сəйкес салық міндеттемелерін толық көлемінде жəне  

белгіленген мерзімдерде орындауға міндетті. Бұл əрбір Қазақстандық  

азаматтың  негізі борышы, парызы болып саналады. 

Салық  салудын салық кодексімен басқару принципі — салық төлеу  

бойынша міндеттер осы салықтар  Салық кодексімен қарастырылған  

жағдайда ғана пайда болады. 

Салық  салудың үнемділік  принципі - салық жинау ең төменгі  
шығындарда жүргізіледі. 

Салық салудын шындық принципі - салык салудың экономикалық при- 

нципі болып табылады. Осыған сəйкес, əрбір адам өз табысына сай  

мемлекетті қолдауға қатысуы қажет. 

Салық салынатын айналым мөлшері - трансферттік бағаларды қолдану 

кезіндегі мемлекеттік бақылау мəселелері бойынша Қазақстан Рес- 

публикасының зандарында өзгеше көзделмесе, қосылған құн салығы  

енгізілмеген, мəміле жасаған тараптар қолданатын бағалар мен тариф- 

терді негізге ала отырып, өткізілетін тауарлардың (жұмыстар, қызмет  

көрсетулер) құны. 

Салық салынатын импорт мөлшері - Қазақстан Республикасының кеден  

заңдарына сəйкес белгіленетін импортталатьш тауарлардың кедендік  

кұны, сондай-ақ импортқа қосылған кұн салығын қоспағанда, 

Қазақстан Республикасына тауарлар импорты кезіндегі салық жəне 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерінің сомалары. 

Салық салынатын табыс — жылдық жиынтық табыс жəне түзетулер ес- 

керілген шегерімдер арасындағы айырма. 

Салык төлеушінің мүліктік табысы - төлем көзінен салық салынатын  

табысты қоспағанда, кəсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын мы- 

надай: бір жылдан аз уақыт меншік қуқығында болған жылжымай- 
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тын мүлік пен бағалы қағаздарды, сондай-ақ заңды тұлғадағы қатысу  

үлесі, қымбат бағалы тастар мен қымбат бағалы металдарды, олардан  

жасалған зергерлік бұйымдарды жəне құрамында қымбат бағалы  

тастар мен қымбат бағалы металдар бар басқа да заттарды, сондай-ақ  

өнер туындылары мен антиквариаттарды сату кезіндегі олардың  

құнының өсімі; мүлікті жалға беруден алынған табыс. 



Салық төлеушінін тіркеу нөмірі - салық төлеуші ретінде оны мемлекеттік  

реттеу жəне Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің мемлекет- 

тік тізіміне ол туралы мəліметтерді енгізу кезінде салық жəне бюджет- 

ке төленетін басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлері бойынша  

салық төлеушіге берілетін біріңғай нөмір. 

Салық төлеушінін электрондық құжаты - белгіленген электрондық  

форматта берілген, ол қабылданып жəне бірдейлігі расталғаннан кейін  

салық төлеушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куə-

ландырылған электрондық кұжат. 

Салык төлеушінің элсктрондық цифрлық қолтаңбасы — электрондық  

цифрлық қолтаңба құралдарынан жасалған жəне электрондық  құ-

жаттың дұрыстығын, оның салық төлеушіге тиесілігін  жəне маз-

мұнының өзгермейтінін растайтьш электрондық цифрлық нышан-

дардың реттілігі. 
Салықпен реттеу - салық салудың жалпы деңгейін төмендету немесе көтеру  

есебінен бюджетке алу нормасын өзгерту арқылы өндірісті дамытуға  

мемлекеттің жанама ықпал жасау шараларының жиынтығы. 

Салықтардын созылымдылығы принципі - мемлекет өзінің күнделікті  
сұранысына байланысты салық ставкасын көтере немесе төмендете  

алады. 

Салықты есептеу тəртібі - салық төлеушінің салық төлемдерін есептеуде  

жүзеге асырылатын салық заңдылықтарында бекітілген ереже. Салық  

төлеушілер есептеу əдісі жəне кассалық əдісті  қолданады. 

Салықты  жоспарлау - салық міндеттемелерін заңды  қысқарту əдістері. 
Салықты төлеу тəртібі - салық төлеушінің мемлекетке салық төлемдерін  

төлеуде жүзеге асырылатын салық заңдылықтарында бекітілген ереже. 

Салыктық емес түсімдер — Қазақстан Республикасының Салық кодексінде  

белгіленген, негізгі капиталды, гранттарды сатудан түсетін түсімдерге 

жатпайтындардан басқа, Қазақстан Республикасының басқа да  

заңнамалық актілерінде белгіленген бюджетке төленетін міндетті,  
қайтарылмайтын төлемдер, сондай-ақ, ресми трансферттерден басқа,  

бюджетке өтеусіз негізде берілетін ақша. 
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Салықтық түсімдер — Қазақстан Республикасының Салық кодексінде  

белгіленген салықтар жəне бюджетке төленегін басқа да міндетті 
төлемдер. 

Салықтық суверенитет (егемендік) — мемлекеттің өзінін аймағында  

кейбір салық түрлерін кез-келген мөлшерде жəне салық салу  

объектілерін белгілеуге, сонымен қатар салық саясатын жүзеге асыруға  

құқы бар. 

Салықтың есептеу əдісі - табыстар мен шегерімдер жұмыстар орын- 

далғанда, қызметтер көрсетілгенде, сатып алушыларға тауарларды  

жеткізген кезде есепке алынады. 

Салықтың жалпы ставкасы — салық салудың жалпы режимінде көрініс 

табады. Салықтың барлық түрі бойынша салық ставкаларын қамтиды. 



Салыктың жеңілдік мөлшері - мемлекет өз тарапынан белгілі бір салық  

төлеушілерге əлеуметтік жағдайын ескере отырып, салық ставкалары  

бойынша жеңілдік жасайды (мəселен, салықты төлеу мерзімін  

ұзартады, мүгедектерге немесе жалғыз басты азаматтарга, көп балалы  

аналарға, мемлекетке еңбек сіңірген азаматтарға жəне басқа да). 

Салықтың жоғарылатылған ставкасы - мемлекеттін өндіріс саласында  

колданылатын салық ставкалары. Табысы жоғары қызметтерге  

жоғарғы салық ставкасы жүзеге асырылады. 

Салықтың  кассалық  əдісі - салық базасы табыстар мен шегерімдер салық 

төлеушілердің орындалған жұмысына, көрсетілген қызметтерде, са- 

тып алушьшарға тауарлар жеткізуде нақты төлем төленген кезде есеп- 

ке алынады.  

Салықтың  маргинальды  ставкасы  (marginal,  латын  сөзінің  margo 

— аймақ, шекара) — салық  заңдылықтарына байланысты бекітілген 

салық ставкалары.  

Салықтың  нақты ставкасы-төленетін салықтың салық базасына қатынасы 

ретінде анықталады.  

Салықтың  нөлдік мөлшері - бұл салық төлеуден босатылады (мысалы, 

қосылған құн салығында нөлдік ставка бойынша салық төлейді). 
Салықтың орташа мөлшері - салық төлеушінің табыстарын орта есеппен 

алады да, сол сомадан салық төлейді. Мысал ретінде патентті алуға 

болады. Бюджетке түсетін салық түсімдерін есептеу үшін салықтың 

орташа мөлшері қолданылады.  

Салықтың пайызды ставкасы - салық базасының құндық шамасынан бел- 

гілі бір пайыз түріндегі салық мөлшері. Мысалы, адвокаттар мен жеке 

нотариустардың табыстарына салық салынатын табысына 10 пайыз 

салық салынады. 
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Салықтың тең ставкасы - кез келген салық төлеушіге бірдей мөлшерде  

салық сомасы белгіленеді. 
Салықтың төмендетілген ставкасы - əлеуметтік жағдайларға байланысты  

реттеліп отырады. Салық жеңілдіктері ретінде қарастырылады. 

Салықтың тұрлаулы ставкасы - салық салудың əрбір бірлігіне бекітілген  

салық мөлшері. Мысалы, өндірілген акцизделетін тауарлардың əрбір  

литріне 1 теңгеден салық салынады. 

Салықтың  шекті мөлшері — табыстың əр  қосымша бірлігінен түсетін  

үстеме салықты білдіреді, мəселен жеке табыс салығы, əлеуметтік  

салық, жеке тұлғалардың мүлік салығы. 

Салыктың экономикалық ставкасы-төленетін салықтың сомасы алынған  

жалпы табысқа қатынасы ретінде анықталады. 

Сактандыру - сақтық ұйымы өз активтері есебінен жүзеге асыратын сақтық  

төлемі арқылы сақтандыру шартында белгіленген сақтық жағдайы не- 

месе өзге де оқиғалар туындаған кезде, жеке немесе заңды тұлғаның  

заңды мүдделерін мүліктік жағынан қорғауға байланысты қатынастар  

кешені. 



Сақтандыру ұйымы – уəкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде  

«өмірді сақтандыру» саласында сақтандыру шарттарының жасалуы мен  

орындалуы жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға. 

Санды салықтар — нақты  шығындарды жабудағы қажеттіліктер үшін емес,  

керісінше, салық төлеушінің мүмкіндіктеріне қарай салық төлейді. Бұл  

салықтар салық төлеушінің мүліктік жағдайын тікелей немесе жанама  

есепке алады. 

Сатуға  салынатын салық — тауар бағасынан белгілі бір пайыз түрінде  

ставка бойынша жүзеге асады. 

Сатып алуға салынатын салық — айналымға салынатын салықтың түрлері  
болып табылады. Көтерме сауда орындарына тауарды өткізу кезіндегі  
айналымға салық салынады. Бұл салық түрін Ресей, АҚШ-тың көптеген 

штаттары, Канада провинцияларының көпшілігі, Жапония елдерінде 

қодданылып келеді. Салық салу обьектісі — тауарды соңғы тұтыну-

шыға өткізу бойынша айналым болып саналады. 

Сауда-саттықты ұйымдастырушы - қор биржасы жəне биржадан тыс  

бағалы қағаздар нарығының баға белгілеу ұйымы. Бұл ұйымның  

акциялары бағалы қағаздар  нарығының  кəсіби  қатысушыларының,  

бағалы қағаздар нарығының  кəсіби  қатысушылары болып  

табылмайтын, бірақ заңнамаға сəйкес бағалы қағаздардан басқа, өзге   

қаржы  құралдарымен 

857 

мəмілелерді жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғалар арасында ор- 

наластырылады. Қор биржасының əрбір акционерінің өзіне тиесілі  
акциялардың санына қарамастан оның акционерлерінің жалпы жина- 

лысында бір ғана даусы болады. 

Сервитут — жер учаскесін иеленушінің құқығын заң жүзінде шектеу. 

Стипендия (табыс көзінен салық салынатын) — білім беру ұйымдарында  

оқитындарға Қазақстан Республикасының  заңдарында белгіленген  

мемлекеттік стипендияларға арналған мөлшерде төленетін стипендия- 

ларды қоспағанда, білім беру ұйымдарында оқып жүргендерге төлеуге  

арналған ақша сомасы, сондай-ақ мəдениет, ғылым  қайраткерлеріне,  

бұқаралық  ақпарат  құралдары  қызметтерлеріне жəне басқа жеке  

тұлғаларға төлеуге арналған ақша сомасы. 

Сыйақы — несиелер; қаржы лизингі бойынша Қазақстан Республикасының  

қаржы лизингінің  мəселелерін реттейтін заң актілеріне сəйкес сыйақы  

түрінде берілген (алынған) мүлік үшін; салымдар (депозиттер)  

бойынша; жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша; жинақтаушы  

сақтандыру шарттары бойынша; борыштық бағалы қағаздар бойынша  

төлемдер — дисконт не купон (бастапқы орналастыру құнынан  жəне  

сатып алу құнынан дисконтты не сыйлықақыны ескере отырып). 

Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы - тауар  

сыныптамасының тауарларды сипаттау мен олардың кодын белгілеудің  

үйлестірілген жүйесіне негізделген кодтар жүйесі. 
Табыс—ұлттық табысты бөлу барысында мемлекетке, кəсіпорынға,  



мекемеге немесе жеке тұлғаға түсетін ақшалай немесе материалдық  

ресурстар. 

Табысқа салынатын салық — салық төлеушілердің əр түрлі табыстарынан  

түскен ақша қаражаттарына салық салынады. 

Тауар — кажеттілік пен тұтынуды қанағаттандыратын зат. Айналымнан  

алынбаған, сатуға немесе айырбасқа арналған кез келген еңбек өнімі. 
Тауарлар экспорты - Қазақстан Республикасының кеден зандарына сəйкес  

жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының кеден аумағынан та- 

уарлар əкету. 

Тауарларды (жұмыс, қызмет көрсету) өткізуден түскен табыс —  

Қазақстан Республикасының трансферттік бағаларды қолдану кезінде  

мемлекеттік бақылау жасау мəселелері жөніндегі заңдарында өзгеше  

көзделмесе, қосылған құн салығы мен акцизді қоспағанда, өткізілген  

тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген кызметтердің  

кұны. 
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Тəуелсіз делдал - өзінің  əдеттегі (негізгі) қызметі  аясында əрекет ететін  

жəне резидент еместен заң жағынан да, экономикалық жағынан да  

тəуелсіз болып табылатын тұлға. 

Төлемақы - мемлекет меншігіндегі обьектілерді пайдаланған кезде төленетін  

төлем. 

Төлем көзінен салық салынатын табыстар - салық төлеушілердің ақ- 

шалай түрде алатын табыстары: қызметкердің табысы; біржолғы  

төлемдерден алынған табыс; жинақтаушы зейнетақы қорларынан  

берілетін зейнетақы төлемдері; дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар  

түріндегі табыс; стипендиялар; жинақтаушы сақтандыру шарттары  

бойынша табыстар. 

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар — салық төлеушілердің  

ақшалайдан тыс алатын табыстары: мүліктік табыс; жеке кəсіпкердің  

салык салынатын табысы; адвокаттар мен жеке нотариустардың табы- 

сы жəне өзге де табыстар. 

Төтенше салықтар — мемлекеттік шығындардың деңгейінің көбеюіне орай  

қосымша табыстарды  қажет еткен жағдайда, форс-мажор (төтенше  

окиға) кезінде қолданылады. Мəселен, əскери салықтарды алуға  

болады. Бұл салықтың  түрі соғыс кезінде енгізіледі. Негізінен төтенше  

салықтар уақытша сипатта болады, яғни белгілі бір кезең аралығында  

себепті салдарлардың (ауыртпалықтар) жойылғанына дейін  

қолданылады. 

Туынды бағалы қағаздар — осы туынды бағалы қағаздардын базалық ак- 

тивіне қатысты құкықты куəландыратын бағалы қағаздар. Туынды  

бағалы қағаздарға опциондар, своптар, форвардтар, фьючерстер, депо- 

зитарийлік қолхаттар, варранттар жəне Қазақстан Республикасының  

заңдарына сəйкес туынды бағалы қағаздар деп танылған басқа да  

бағалы қағаздар жатады. Тауарлардың стандартталған партиялары,  

бағалы қағаздар, валюта жəне қаржы құралдары базалық активтер бо- 



луы мүмкін. 

Тұлға — жеке тұлға жəне заңды тұлға болып бөлінеді. 
Тұрақты нүкге — боулинг (кегельбан), картинг, бильярд жəне лотоны  

ұйымдастыру бойынша ақшасыз ұтыс ойын автоматтарының қызмет  

көрсетуімен байланысты кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын орын. 

Тұрақты салықтар — салық төлеушілердің меншігіндегі мүліктеріне  

немесе табыс табудағы қызметтеріне белгілі бір  мерзім аралығында  

тұрақты түрде салық салынып отырады. 

859 

Тұтынуға салынатын салық — мұнда белгілі бір тауарларға (қызмет көр- 

сету) салық салынады. Көптеген мемлекеттерде тұтыну салығы деп 

аталады.  

Тікелей салық - тікелей табыс немесе меншік иелерінен алынады. Мысалы: 

корпорациялық табыс салығы, жеке табыс салығы, жер салығы, мүлік 

салығы.  

Тіркелген  активтер — салық төлеушінің бухгалтерлік балансында  ес- 

керілетін жəне жылдық  жиынтық табыс алу үшін пайдаланылатын 

негізгі  құралдар мен материалдық емес активтер.  

Уəкілетті мемлекеттік орган - мемлекет алдындағы салық міндетте- 

мелерінің   орындалуына   салық   бақылауын    қамтамасыз    ететін 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы.  

Уəкілетті органдар — салық органдарын қоспағанда, бюджетке төленетін 

міндетті   төлемдерді   есептеуді   жəне   жинауды   жүзеге   асыруға 

Қазақстан Республикасының Үкіметі уəкілеттік берген Қазакстан 

Республикасының мемлекеттік органдары.  

¥зақ мерзімді келісімшарт - тауарларды тиеп жіберуге, жұмыстарды 

орындауға, қызмет көрсетуге жасалған, колданылу мерзімі бір жыл- 

дан артық келісімшарт.  

¥тыстар — конкурстарда, жарыстарда (олимпиадаларда), фестивальдар- 

да, лотереялар бойынша, салымдар мен борыштық бағалы қағаздар 

бойынша ойындарды қоса, ұтыс ойындары бойынша салық тө- 

леушілер алатын заттай жəне ақшалай түрдегі табыстардың кез кел- 

ген тұрлері.  
Үдемелі  салық — салық мөлшері  табыстың өсуіне қарай  өсіп отырады, 

мəселен жеке табыс салығын алуға болады 5—20%.  

Үйлерді, гимараттарды, құрылыстарды, соңдай-ақ амортизациялауға 

жатпайтын  активтерді өткізу кезіндегі  құн өсімінен түсетін табыс  
- құн өсімінен түсетін табыс үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды,  

сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік 

қажеттіліктер үшін сатып алынған активтерді қоспағанда, амортиза-

циялауға жатпайтьш басқа да активтерді өткізу кезінде кұрылады. 

Үйлесімді салық — табыс көлеміне қарамастан салық мөлшері өзгеріссіз 

қалады, яғни табыс қаншама өскенімен салық ставкасы сол күйінде 

қалады. Мысалы: корпорациялық табыс салығы 30%, қосылған құн 

салығы 15%.  



Үлестірме салық—ертедегі салық салудың кезінде кең көлемде  

қолданылған. Мемлекет өзінің қажеттілігі үшін нақты шығындарды  

жүзеге асырған. 
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Мəселен, тұткынға түскен патшаны сатып алу, қамалдар салу. Бұл  

шығындардың сомасы салық төлеушілердің арасында тең көлемде  

бөлініп отырған (таратылған) - адам басына белгілі бір сомадан бел- 

гіленген  еді. 
Форс-мажор—өзара  шарт талаптарының орындалмау себептері орындау- 

шыға байланысты болмаған жағдайда, əдетте, осы себептерді көрсету  

үшін пайдаланылатын термин. 

Шағын бизнес субъектілері — арнаулы салық режимі қолданатындар, оның  

ішінде біржолғы талон, патент  жəне оңайлатылған декларация негізін- 

дегі талаптарға сай келетін жеке кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар. 

Шаруа қожалығы - адамдардың жеке кəсіпкерлікті жүзеге асыруы ауыл- 

шаруашылығына  арналған  жерлерді  ауыл  шаруашылығы   өнімін  

өндірумен, сондай-ақ осы өнімді ұқсатумен жəне өткізумен тығыз  

байланысты отбасылық-еңбек бірлестігі. Шаруа қожалығынын субек- 

тісі болып, заңды тұлға құрмай жəне заңды тұлға белгілері болмаған  

жағдайда, кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалар.  

Шаруа қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі — бірыңғай  

жер салығын төлеу негізінде бюджетпен есеп айырысудың айрықша  

тəртібін көздейді жəне акцизделетін өнімдерді өндіру, ұқсату жəне  

сату жөніндегі қызметті қоспағанда, ауыл шаруашылық өнімдерін  

өндіру, өзі өндірген ауыл  шаруашылық өнімдерін ұқсату жəне оны  

өткізу жөніндегі шаруа қожалықтары қызметіне қолданылады. Жеке  

меншік құқығымен жəне жер пайдалану құқығымен (кейінгі жер пай- 

далану  құқығын  қоса алғанда) жер учаскелері болған кезде шаруа  

қожалықтарына арнаулы салық режимін қолдану құқығы беріледі. 
Шегерім — шегерімге жатпайтын шығыстарды қоспағанда, салық 

төлеушінің жылдық жиынтық табыс алуымен байланысты шығыстары. 

Шот-фактура — барлық  қосылған құн салығын төлеушілер үшін міндетті 
құжат. 

Ізгілік көмек — халықтың өмірі мен тұрмыс жағдайларын жақсарту үшін,  

сондай-ақ əскери, экологиялық, табиғи жəне техногендік сипаттағы  

төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою үшін шет ел- 

дерден жəне халықаралық ұйымдардан жіберілген азық-түлік, халық  

тұтынатын тауарлар, техника, құрал-жарақтар, жабдықтар,  

медициналық  құралдар жəне дəрі-дəрмектер, өзге де заттар түрінде 

Қазақстан Республикасына өтеусіз берілетін, Қазақстан Республика- 

Сының  Үкіметі уəкілетті  ұйымдар  арқылы бөлетін мүлкі. 
Экспорт — сыртқы  нарықта өткізу үшін тауарларды, технологияларды жəне  

қызметтерді шетелге сату жəне шығару. 
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