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КІРІСПЕ 

 

Нарықтық экономикада кез келген ұйымдағы бухгалтерлік 
есеп жұмысын жүргізу экономикалық мәселелердің негізгі және 
оның басты қажеттілігі болып табылады. 

Бухгалтерлік есеп арқылы өндірілген өнімді есептеуге, са-
тып өткізуге, айырбастауға, сонымен қатар, одан түскен қаржы-
ны тиімді бөліп жұмсауға, яғни ұйымдағы шаруашылық үрдіс-
тердің барлығын ағымды кезеңде есептеуге болады. Осы атап 
өткендей әрбір саладағы ұйымдарға экономикалық және техно-
логиялық үрдістердің, сондай-ақ шаруашылық операциялары-
ның есепке алынуы экономикалық талапқа сай жүргізіліп отыр-
ған бухгалтерлік есептің негізі болып табылады. Яғни өз қызме-
тінің нәтижесінде әрбір ұйым әртүрлі шаруашылық операция-
ларды жүзеге асыруда әртүрлі шешімдерді қабылдайды. Осын-
дай орындалған іс-шаралар бухгалтерлік есепте көрініс табуы 
тиіс.  

Демек бүгіндегі өзгеріске күнде ұшырайтын экономикалық 
жағдайда ақпараттарды қалыптастырушы мен қолданушылар-
дың арасында мүдделерінің бірдей болмауы бизнестің әрбір са-
ласындағы қалыптасқан әртүрлі жағдайға нақты есептің жүргі-
зілуін талап етеді. Тәжірибеде дәлелдегендей, бизнесте қа-
былданған шешімдердің сапасы алынған ақпараттың шынайы-
лығына және олардың түбегейлі талдамалық негізделуіне тә-
уелді. 

Бүгінгі таңда ел экономикасының нарықтық жолға көшуіне 
байланысты жаңа шағын және орта бизнестің пайда болуына 
сәйкес бухгалтерлік есептің маңызы мен рөлі арта түсуде. Осы-
ған орай бухгалтерлік есептің ұйымдастыру  құрылымына өзге-
рістер енгізілді. Еліміздегі жүргізіліп отырған бухгалтерлік есеп 
жұмысы толығымен қарқынды түрде халықаралық қаржылық 
есеп беру талаптарына сай орындалады. Міне, осыларды ескере 
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отырып, бухгалтер ұйымның қаржылық жағдайын анықтап, ба-
ғалап, есеп жүргізумен қатар ұйымның алдағы уақыттағы эконо-
микалық жағдайын дамыту жолдарын жоспарлай білуі қажет-
тілігі туындаған. 

Демек, кез келген салада бухгалтер мамандарын барынша 
білімді, кәсіби жоғары деңгейде даярланған немесе әлемдік дең-
гейдегі арнайы сертификатталған маман сол саладағы ұйымның 
экономикалық жағынан тұрақты дамып табысты қызмет көрсе-
туіне кепілдік береді.  

Елімізде есеп қаржылық есепті ұйымдастыру ережесіне сәй-
кес жүргізілуі ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметі бух-
галтерлік есептің Бас шот жоспары мен ҚР-ның Қаржы минис-
трлігінің бұйрығы бойынша бекітілген. Бухгалтерлік есеп типтік 
шот жоспарында белгіленген жалпы қағидалар мен ережелер 
және ҚР-ның «Бухгалтерлік есеп және есептілік туралы» Заңы-
на, сонымен қатар ҚР-ның бухгалтерлік есеп жөніндегі өкілетті 
ұйымдары қабылдаған қаулылар мен ұсыныс, талаптарға сай 
жүргізілуі шарт. 

Меншік иелері мен экономиканың барлық салаларындағы 
ұйымның еңбек ұжымдарының мақсаты – қолданыстағы актив-
терді тиімді жұмсап, өндіріс шығындарын азайтып, өнімнің 
сапасын жоғарлатып, өнімнің өзіндік құнын төмендету. Осыған 
 орай, бухгалтерлік есеп тек шаруашылық қызметті көрсетіп 
қана қоймай, оған ықпалын да тигізіп отыруына байланысты, 
оның маңызы мен рөлі артпақ. 

Туризм саласы мен онда көрсетілетін қызмет соңғы уақытта 
экономикалық және халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарта-
тын құбылыс ретінде ауқымы айтарлықтай кеңейген қызмет 
түрі болып табылады. 

Бүгінгі күні туризмнің экономикада тікелей немесе салық-
тық төлемдерді есептеу, халықтың әл-ауқатын арттыруда және 
жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуде, жеке табыста, мемле-
кеттік бюджетке кіріс әкелудегі маңыздылығына аса назар ауда-
рылуда. 

Туризм саласында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру қажет-
тілігі осы саланың қаржылық жағдайы мен дамуы туралы 
шынайы және дәйекті ақпарат алуға және оның ішкі өнімнің 
жалпы көлеміне қатысты салымын бағалау, сондай-ақ туристік 
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ағымдарды бағалауды, туристік инфрақұрылымға түсетін үлес-
тік салмағын, туристік өнімге сұранысты қанағаттандыру мен 
тұтыну бойынша туристік қызмет көрсетудің нарықтағы ұсы-
ныстарына сәйкестігін зерттеуге негізделген.  

Еліміздің экономикасында туристік қызмет нарығы шаруа-
шылық жүргізуші субъектілер мен шағын және орта бизнес пен 
экономикалық қатынастар жиынтығы негізінде қалыптасып, 
қызметті тұтынушы тұлғаға турагенттің ықпалымен туропера-
тордан сатып алынатын турөнім. 

Туристік ұйымдардағы бухгалтерлік есептің объектісі басқа 
да коммерциялық ұйымдарға ұқсас негізгі құралдар, материал-
дық қорлар, ақша қаражаты, сатып алушылармен есеп айырысу, 
жабдықтаушыларға төленетін және бюджет алдындағы міндет-
темелер, капитал мен резервтер, қаржылық нәтижесі негізінде 
салалық ерекшелігі бойынша қызмет көрсету болып табылады. 
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1-тарау 
 

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 
 
 
1-бөлім 
 

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ПӘНІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ  
 
1.1. Бухгалтерлік есептің пайда болуының тарихи аспектісі 
1.2. Бухгалтерлік есептің анықтамасы және оның міндеті 
1.3. Бухгалтерлік есептің стандарттары және тұжырымдама-

лық негізі 
1.4. Бухгалтерлік есеп пәні, түрлері және экономикалық байла-

нысы 
1.5. Бухгалтерлік есеп қағидалары мен әдістері 
 
1.1. Бухгалтерлік есептің пайда болуының  
тарихи аспектісі 
 
Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде сауда-саттық қатынас-

тар негізінде пайда болды. Осылайша 1458 жылы көпес Бенедет-
то Котрульидің «Сауда және нағыз көпес туралы» атты алғашқы 
кітабында бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасуы 
қарастырылды. Сол кітаптың тарауларының бірі «Сауда кітабын 
жүргізу тәртібі туралы» деп аталған. Ал 1494 жылы итальян- 
дық бухгалтерлік есептің негізін қалаушы – Луки Пачолидің  
(1445-1517) «Есептер мен жазбалар туралы трактаты» басылып 
шықты. Италияда, Францияда, Германияда, Англияда ол бір-
неше ғасырлар бойы бухгалтерлік есеп бойынша басқару ретін-
де пайдаланылған. Екі жақты жазу тәсілі (мұның көмегімен ма-
териалдарды, дайын өнімді, ақшалай қаражат пен тағы басқа да 
қорларды сақтауға қойылған бақылау жүзеге асты) әлі күнге 
дейін өзінің мәнін жоғалтқан жоқ. 

Луки Пачолиден кейін көрнекті автор – Жак Савари «Нағыз 
көпес туралы» жұмысын 1622-1690 жылдар арасында жарияла-
ды, шоттарды жинақтамалық және талдамалық деп бөле оты-
рып, сауда калькуляциясына түсінік беріп, өзіндік құны және 
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ағымдағы бағалау бойынша баланстарды жіктеді, соңғысына 
меншік иесінің жеке мүлкі де кіреді. Яғни ол басқару есебін 
құрушылардың бірі болып саналады.   

1796 жылы Бристолда Эдварда Томастың «Есеп жүргізудің 
ағылшындық жүйесі» еңбегі жарық көрді. Оның орнына тек 
есептеудегі регистрді ғана емес, алғаш рет бухгалтерлік есепті 
түгелімен қамтитын Дегранж теориясын жүйесіне негізделген 
«америкалық үлгі» пайда болды. Дегранж есеп жүргізудің екі 
мақсатын: кез келген уақытта есеп жүргізудің сипатын және 
субъектінің меншікті капиталы мөлшерін анықтау екендігін 
атап өтті. Бұл үшін ол бес түрлі есеп шотын пайдаланды: касса, 
тауар, алынуға тиісті төлемдер және төлемге арналған құжаттар, 
шығындар мен пайданы ұсынды. Ол барлығын бір регистрде, 
яғни Бас кітапта біріктіріп көрсету қажеттігін мәлімдеді.  

XVIII ғасырдың ортасында Англияда өндірістік шығындар-
ды есептеу жүйесі қалыптасқандықтан бухгалтерлік және өнді-
рістің табиғи-құндық есеп техникасын жете зерттеген, матема-
тик Джеймс Додсон (1750) жаңа бағытты ұстады. Дегенмен, 
оның мақсаты дайын өнімге кеткен шығындар емес, оны қандай 
маман дайындағанда қанша табыс табуға болатындығы жөнінде-
гі тұжырымдама еді.  

Өндірістік үрдісте әрбір кезең бойынша нәтижесін есептеу-
ге назар аударғандардың бірі – философ, профессор  Роберт Га-
мильтон (1788). Ол зығыр өндіретін өндірістегі үш үрдісті мы-
салға ала отырып: иіру, тоқу және ағарту бойынша жеке-жеке 
пайда мен шығынды анықтауды бөліп көрсетті.   

Ф.В. Кронхейльм (1818) өндірістік есептің алғашқы теория-
сын жасаушы. Ол есепті екіге, яғни өндірістік және бухгалтерлік 
деп жіктеді. Өндірістік есепте тек заттай көрсетілсе, ал бухгал-
терлік есепте қалыптасқан дәстүрлі жүйемен жүргізу ұсынылды. 
Оның тұжырымы бойынша «өндіріс» есебіндегі дебеттік қалдық 
аяқталмаған өндірісті көрсетті. Алайда ол материалдар кальку-
ляциясы туралы пікір айтпаған еді. 

Алғаш алгоритмдік машина жасаушы, астроном-математик 
Чарльз Бэббидж (1832) әр өндірістік үрдіс бойынша қалыптас-
қан шығынды есептеуді, істен шыққан жабдықты жөндеуге 
байланысты негізгі құрал-жабдықтың тозуы мен шығын құнын 
анықтауда алғашқылардың бірі болып түсінік берген. 
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XIX ғасырдың ортасынан бастап Еуропаның әртүрлі елде-
рінде бухгалтерлік есеп шаруашылықтың қызмет нәтижесін, 
сонымен бірге оны жетілдіретін ғылым ретінде дами бастады. 
Осыған байланысты үш атақты итальян мектебі пайда болды. 

Италияда бухгалтерлер есеп жүргізу ғылымының негізін 
игерген, ал Германияда есептеу нәтижесінен пайда болатын ішкі 
себептерге сүйенді, яғни Францияда Жан Густав Курсель-
Сенель (1813-1892), ғалымдар – Ж.Б. Сэйя мен Э. Дегранж бух-
галтерлік есептің қолданбалы экономика мен оларды басқару 
тәсілі ретінде есептің үш салалық: сауда, өндірістік және ауыл 
шаруашылық саласын тұжырымдау үшін еңбек етті. Сол кезден 
бастап бухгалтерлік есептің экономикалық түсінігі қалыптаса 
бастады. Яғни, оның мақсаты – ұйымдағы әрбір объектінің 
жұмыс істеу тиімділігін жете зерттеу. Ол шығындар мен кальку-
ляция есебі туралы ілімді жасады. Өнімнің өзіндік құны тікелей 
(ерекше) және жанама (жалпы) шығындардан тұратындығын 
және өткізу бағасы осы деңгейден төмен болмауы шарт деген 
түсінік берді. 

Сондай-ақ есептің үш түрінің доктринасын Э. Леоте мен  
А. Гильбо ұсынған болатын. Олар есеп жүргізуде:  

–  арнайы логикалық объектілерді жіктеумен байланысты; 
–  әлеуметтік мүдделерді салыстыру арқылы;  
– экономикалық-есептік ақпарат бойынша шаруашылық 

үрдістерін басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін-
дігі. Осы орайда олар жаһандық бухгалтерлік зерттеу-
лерде бухгалтерлік есептің нақты экономикалық бағы-
тын құрды.  

Неміс мектебінде есепті екі кезеңге: сатып өткізу және өнді-
рістік бухгалтерлік есеп деп бөлген. Эйген Шмаленбах (1873-
1955) саудада бухгалтерлік есеп – берешектер мен міндеттеме-
лерді, ал өндірістік-шаруашылықтың ішкі үрдістерін (төрт эле-
ментке – жалақы, материалдар, өндірілген өнімнің өзіндік құны, 
нәтижені есептеу) бақылайды деп көрсетеді. 

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында өндірістің 
ұлғаюына және акционерлік қоғамдардың құрылуына байла-
нысты баланс жүргізу үрдісі пайда болды.  

Осы үдеріс құқықтық арнайы саланы – баланстың норма-
тивтік-құқықтық актілерге сәйкес қалыптасуы; балансты бух-
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галтерлік істің негізін қалаушы тұжырымдама ретінде насихат-
тау; акционерлерді негізгі есепті форма тетігі – баланспен та-
ныстыру қажеттігі себепші болды.  

Балансты жасауға мынандай талаптар қойыла бастады: дәл-
дік, толықтық, үздіксіздік, шынайылық, сабақтастақ және тұтас-
тығы.  

Германияда баланс-бруттоны (бөлінбеген пайданы көрсетуі 
бойынша) және баланс-неттоны (бөлінген пайда бойынша) бір-
бірінен ажыратқан. 

Жаңа камералдық бухгалтерлік есепте кірістер мен шығыс-
тардың әрбір түрі нақты белгілі бір бапта көрсетіле отырып, 
қаржылық жоспар негізінде, яғни талдау, зерттеу, толық және 
біртұтастық қағидаларына сәйкес бюджетті бақылау мүкіншілі-
гін тудырады деген тұжырымға келген. Камералды бухгалтерлік 
есептің негізін қалаушы Иосиф Шрот болды, Ол әкімшілікті 
«билікті» бір-бірінен тәуелсіз: заң шығарушы, атқарушы, бақы-
лаушы деп үш түрге бөлген. Сонымен қатар сметаны шаруа-
шылық әкімшілігін бақылау тәсілі деп санады.  

Ал швейцарлық бухгалтерлік ойшыл – ғалым  Фридрих Гю-
гли (1833-1902) «константалық бухгалтерия» тұжырымдамасын 
жасай отырып, есептің: жай, камералды, косарлы, константты – 
төрт жүйесін қалыптастырып біріктірді. Ол бухгалтерияның 
әкімшіліктің және материалды жауапты тұлғалардың есептерін, 
қорлардың сақталуын тексеретін бақылаушылық рөліне аса  
мән беру қажеттігін атап көрсетті. Гюглидің көзқарасы бар- 
лық халық шаруашылығының біртұтас жүйесін құруға бағыт-
тады. 

Посткеңестік кезеңде бухгалтерлік есепті ұйымдастыруда 
түбегейлі өзгертуге себепші болған жаңа қоғамдық қатынастар 
қалыптасты. Есеп бүкіл мемлекет аясы бойынша реттеліп жаңа 
форматқа көшті. Барлық бас бухгалтерлер бірдей құқықтар мен 
міндеттерді, барлығы бірдей ережелерді есептердің бірыңғай 
жоспарларын басшылыққа алды, халық шаруашылығының әр-
бір жеке саласына арналып жасалған нұсқаулар мен әдістемелер 
қолданылған болатын.  

30-жылдардан бастап шаруашылық және шаруашылық ішкі 
есептер дамыды. Ал 40-50 жылдары бухгалтерлік есепте опера-
тивті-бухгалтерлік (қалдықтық) тәсіл мен есептің журналдық-
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ордерлік формасы қолданыла бастады. 50-жылдардың ортасы-
нан экономикалық ақпаратты өңдеу үшін қолданылатын есепте-
гіш техниканың жаппай пайдалану басталды. 

Ал 60-жылдардың ортасында бухгалтерлік есептің жетілді-
ру жолдарының жаңа кезеңі басталды. Жалпы оның негізгі қағи-
дасы – орталықтандыру мен есепті механикаландыру болатын.   

Демек, жоғарыда атап өткендерді негізге ала отырып, бух-
галтерлік есеп жүйесінің дамуын төмендегідей кезеңдерге бө-
луге болады: 

Активтеңген (пайда болған кезеңнен бастап – XIII ғасырға 
дейін). Тек қана тауарлар, құрылғылар (таразылар, өлшеуіштер, 
сөрелер және т.б.) есепке алынды.  

Айналымдағы активтердің сан алуандығы әртүрлі есепті 
ұйымдастыруды талап етті және де тек қана заттай өлшеуіш 
(тауарлар – ұзындық, салмақ, көлем, ақша типтегі монета саны 
бойынша есептелді, тауар сату кезінде тауарлар  заттай өлшеуіш 
бойынша кірістелсе, төленген ақша монета саны бойынша, ал 
сату негізінде керісінше есептен шығарылып отырды).  

Интегралды (ХІІІ-XVII ғасырлар). Бұл кезеңде есепте ақша-
лай өлшем қолдана бастады. Әуелі монетаның сан түрі сол жер-
дегі кең таралған монетаның біріне аударылатын коэффициент-
ке қайта есептеліп, сонан соң тауарлар да тек қана заттық емес, 
ақшалай өлшеуішпен де есептеле бастады. Осылайша есептің 
екі: заттай және ақшалай сұлбасы бөлінді. Осы кезеңде екі жақ-
ты жазу пайда болды. 

Жинақтамалық (ХVІІ-ХІХ ғасырлар). Есеп объектілерінің 
көптігі, тауарлық номенклатураны саралау (дифференциация), 
шаруашылық қызметі көлемінің өсуі жинақтамалық шоттардың 
бөлініп шығуын тудырды және соған орай барлық шоттарды 
жинақтамалы және талдамалы деп 2-ге бөледі. Осының нәти-
жесінде шаруашылық қызметті талдауға жағдайлар жасалды. 
Есеп сызбасының (схема) үштен бір бөлігі – тауарлар ақша- 
лай өлшеммен есептелетін құндық (соманың) есебі пайда 
болды. 

Әдістемелік (XIX ғасырдың бірінші жартысы). Бухгалтер-
лік есептің негізіне тек тауарлар мен ақша ғана жатпай, меншік 
иесі мен материалдық жауапты тұлғалар арасындағы құқықтық 
қатынастар да болу қажеттілігі туындады.  
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Коллациондық (XIX ғасырдың ортасы). Мамандар шаруа-
шылық үрдіске (коллация – бөлінуге тиісті актив, статистика-
лық мәлімет) қатысатын тұлғалардың іс-әрекетін өзара бақы-
лайтын есептік тәсілдер жасай бастады. Бір желі арқылы өзара 
байланысқан дәйектерді тіркеуді қарастыратын желілік жазба 
пайда болды.  

Механикалық (XIX ғасырдың соңы). Механизациялаудың, 
әсіресе, кассалық аппараттардың пайда болуы коллацияны қара-
пайымдандырады және есеп қызметкерлерінің еңбек өнімділігін 
арттырады. 

Операциялық (XIX ғасырдың соңы – XX ғасырдың басы). 
Түскен тауарлар сатып алынған бағасы бойынша, ал оларды 
есептен шығару сату бағалары бойынша жүргізілген. Ал сату 
бағалары туржолдаманың түскен кезіндегі бағасынан жоғары 
болғандықтан, қаржылық нәтижені көрсететін кредиттік қалдық 
түріндегі айырма пайда болатын. Сондықтан кейіннен «Тауар-
лар» шотындағы есеп сатып алынған бағамен жүргізіледі, ал са-
тылған қорлар «өткізілді» деген жаңа шоттың дебетінде есептен 
шығарылды, кейінгісі кассаға түскен ақшалай түсім құнына 
кредитке жатқызылады. Осыған орай «Тауарлар» шоты таза 
материалдық болып танылды. 

Бухгалтерлік есептің соңғы даму кезеңі сыртқы нарықтық 
орта жағдайында қазіргі бухгалтерлік есептің басты мақсат-
тарының айқындалуымен сипатталады. 

Есептің ерекше маңыздылығын қолдай отырып, 1946 жылы 
бухгалтерлердің халықаралық конгресі француз ғалымы  
Ж.Б. Дюмарше ұсынған күннен бастап таразыдан және Бернул-
ли қисығынан тұратын әрі «Ғылым, Сенім, Тәуелсіздік» қағи-
дасы көрсетілген бухгалтерлердің белгі-таңбасын бекітті. Онда 
көрсетілген күн бухгалтерлік есептің шаруашылық қызметтің 
қаржысымен жарық алып тұрғанын, таразы – балансты, яғни 
тепе-теңдікті, ал Бернулли қисығы бір рет жасалған есеп мәң-
гілік деген мағыналарды білдіреді. 

Қазіргі таңдағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мақсаты – 
басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін қажет ақпараттар-
мен пайдаланушыларды қамтамасыз ету болып табылады. Әлем-
дік тәжірибеде бухгалтерлік ақпараттар жалпыға бірдей сипат-
тағы негізгі басшылық қағидалардың базасында қалыптастыры-
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лып, қабылданған. Бухгалтерлік есеп жүйесінің осындай мыса-
лы ретінде бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарын, 
сонымен қатар Европалық экономикалық қауымдастықтың бух-
галтерлік есеп бойынша Директивасын алуға болады. «Бухгал-
терлік есеп» ғылымында жинақталған көптеген құндылықтар 
объективті сипатқа ие және біздің өмірімізде толығымен пайда-
ланылуы мүмкін. Демек, Қазақстан Республикасында 2012 жыл-
дың 1 қаңтарынан бастап барлық ұйымдар бухгалтерлік есепті 
қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес 
жүргізеді. 

 
1.2. Бухгалтерлік есептің анықтамасы  
және оның міндеті 
 
Ғылыми көзқaрaс бойыншa бухгaлтерлік есеп – бaршaмызғa 

белгілі кез келген сaлaдaғы бизнес тaбысы бухгaлтерлік есептің 
дұрыс ұйымдaстырылуынa тікелей бaйлaнысты болғaндықтaн, 
шaруaшылық субъектілеріндегі шaруaшылық оперaциялaры – 
бизнес тілі болып тaбылaды. Бизнесте бaрлық қaтысушылaрдың 
мaқсaты бір, яғни бухгaлтерлік мәліметтер жеткілікті және то-
лық, aнық болуы шaрт.  

Демек, бухгaлтерлік есеп – ұйымдaрды aқпaрaттaр және мә-
ліметтермен қaмтaмaсыз ететін мәні және пәні бaр жүйе. 
Нaрықтық қaтынaстaрдың экономикaғa бaйлaныстылығы, әсіре-
се, коммерциялық бaғыттaғы және меншікті ұйымдaр тaбыс 
тaбуды мaқсaт тұтaтындықтaн бухгaлтерлік есепті кәсіби 
бухгaлтерлер мен aқпaрaттaрды пaйдaлaнушылaрдың көзқaрaсы 
тұрғысынaн aқпaрaттaрдың қaшaн және қaндaй көлемде жұ-
мыстaрын ұйымдaстырумен қaтaр, қaрaжaттaр мен олaрдың 
құрaлу көздерінің қозғaлысын есептеп, қорытынды есепке жи-
нaқтaу қaжеттілігі туындaйды.  

Сондықтaн бухгaлтерлік есеп дегеніміз – зaңды тұлғaлaр-
дың aктивтері мен қор көздерін және қaржы aйнaлымын, шaруa-
шылық оперaциялaрының мaзмұнын нaқты құжaттaр негізінде 
үздіксіз және өзaрa бaйлaнысын сaқтaй отырып, aрнaйы өлшеу 
бірлігімен тіркеп отыру. Бухгaлтерлік есеп жүргізу құжaттaу мен 
түгендеу, шоттaр мен екіжaқты жaзу, бaғaлaу мен өзіндік құнын 
aнықтaу, бaлaнс пен қорытынды есеп әдістеріне негізделген.   
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Бухгaлтерлік есеп ерекше бір тілде жүргізіледі. Мысaлы, 
«ұстaлымдaр», «шығындaр», «шығыстaр» сөздері бухгaлтерлік 
есепте нaқты бір жaғдaйды қaлыптaстыру, қолдaну және олaрды 
бaғaлaу кезінде қолдaнылaды. 

Кәсіпкерліктің кейбір aспектілері тиімді экономикaлық ше-
шімдерді қолдaну үшін сaндық мәліметі жaғынaн aнықтaлaды 
және тіркеледі.   

Шaруaшылық қызметтерін ұйымдaстыруды қaлыптaстыру 
мaқсaтындa ресурстaр қолдaнылaды, яғни мaтериaлдық және 
еңбек ресурстaры, ғимaрaттaр мен құрaл-жaбдықтaр, сондaй-aқ 
әр түрлі қызмет көрсетулер. Ресурстaр тек өздігінше қaлып-
тaспaйды, олaрды әрдaйым қaржылaндыру қaжет болғaндықтaн 
ресурстaр aқшa қaрaжaттaрынa кезең ішінде aлмaсып отырaды.  

Нaрықтық экономикa жaғдaйлaрынa бaйлaнысты aқшa 
қaрaжaттaры немесе aқшa қaрaжaттaрынa aлмaсқaн экономикa-
лық ресурстaрдың белгілі бір қaлыптaсу көздері болуы қaжет. 
Сондықтaн дa бухгaлтерлік есеп дегеніміз – ресурстaрдың 
қолдaну тиімділігін және шaруaшылықтaғы бaсқaру үрдісін 
сипaттaйтын ғылым болып тaбылaды.  

Нaрықтық қaтынaстaр жaғдaйындa шaруaшылық ұйымдaр 
әр түрлі көздерден келіп түсетін кaпитaл жиынтығынaн қaлып-
тaсaды, яғни олaрғa ұйымның кaпитaлынa өз қорлaрын сaлaтын 
инвесторлaр қaржысынaн, ұйымның шaруaшылық қызмет нәти-
жесінде құрaлaтын қaржысынaн қaлыптaсуы мүмкін. Әртүрлі 
көздерден қaлыптaсқaн ұйым қорлaры әр түрлі мaқсaттaрғa 
жұмсaлaды: шaруaшылық субъектілерінде негізгі құрaлдaрды, 
тaуaрлы қорлaрды қaлыптaстыруғa, еңбекaқы төлеуге, дебитор-
лық берешектерді қaржылaндыруғa және тaғы бaсқaлaрғa. 

Еліміздегі зaңды тұлғaлaр жыл сaйын aтaлмыш есеп сaлa-
лaрынa қосымшa өз ұйымының есеп сaясaтын, оны жүргізудің 
қaғидaлaрын, қолдaнылaтын есепшоттaр жүйесінің тізімін жa-
сaп, бекітіп, лaуaзымды орындaрғa тaпсыруы шaрт.   

Тиісті зaң aктілері мен нормaтивтік мaтериaлдaрдың және 
есеп стaндaрттaрының тaлaбынa сaй, бухгaлтерлік есеп объекті-
лерінде қолдaнылaтын бірнеше әдістер – зaңды тұлғaлaрғa 
ыңғaйлы жолын тaңдaп aлуы есеп сaясaтындa көрсетсе, кең кө-
лемде қолдaнылaтын бухгaлтерлік есепке тән ережелер жүйесі 
есеп жүргізу қaғидaсынa жaтaды. Бүгінгі күні зaңды тұлғaлaр 
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бухгaлтерлік есепті ұйымдaстыруды қaржылық есептіліктің 
хaлықaрaлық стaндaрттaрынa сәйкес жүргізеді. 

 
1.3.  Бухгaлтерлік есептің стaндaрттaры  
және тұжырымдaмaлық негізі 
  
Бухгaлтерлік есеп стaндaрттaры дегеніміз – ұйымдaғы есеп 

жұмысын дұрыс жүргізудің және құжaттaрды дұрыс толтыру-
дың ережесі болып тaбылaды. Яғни осындaй әрбір ереже – бух-
гaлтерлік есептің әдістері мен тәсілдерін, мәні мен мaғынaсын 
және терминологиясын aнықтaйды.  

Есептің мaқсaты – стaндaрттың қaндaй мaқсaтқa aрнaлып 
шығaрылғaндығы және есеп мәселелері қысқaшa бaяндaлaды.  

Қолдaнылу aясы – стaндaрттың пaйдaлaнылaтын жерлері 
мен қaндaй жaғдaйдa қолдaнылмaйтындығы жaзылaды.  

Aнықтaмaсы – стaндaрттaғы келтірілген негізгі терминдер-
ге түсініктеме берілетін бaп болып сaнaлaды.  

Қолдaнысқa енген уaқыты – стaндaрттың қaй уaқыттaн 
бaстaп күшіне енетіндігі осы бaптa жaзылaды.  

Мaзмұны – ұйымның есеп сaясaтынa түсінік беріледі.  
Хaлықaрaлық қaржылық есеп беру стaндaртының негізгі 

мaқсaты – мынa төмендегілерді орындaй отырып қaржылық 
есептілікті қaлыптaстыру: 

 қaржылық aқпaрaтты құру бaрысындa қaжетті міндет-
тер; 

  aқпaрaттық жүйені құру қaғидaлaры; 
 осы aқпaрaттaрдың сaпaлық сипaттaмaлaры; 
 қaржылық есеп берудің элементтері; 
 өлшеу, тaну және мойындaу белгілері. 
Демек, қaржылық есептіліктің мaқсaты – ұйымның қaржы-

лық жaғдaйы турaлы және қaржылық жaғдaйының өзгеруі турa-
лы aқпaрaттaр беру. Сондaй-aқ ұйымның қaржылық есебінде 
мынaлaрғa қaжетті aқпaрaттық мәліметтердің болуы қaжет: 

 қaржы сaлымын жaсaу және несие беру турaлы шешім 
қaбылдaуғa қaжетті мәлімет; 

 ұйымның aлдaғы уaқыттaғы aқшaлaй aйнaлымын бaқы-
лaуғa қaжетті мәлімет; 
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 ұйымғa берілген ресурстaрмен бaйлaнысты міндеттерін 
бaғaлaуғa қaжетті мәлімет; 

  бaсқaру оргaндaрының жұмысын бaғaлaуғa қaжетті мәлі-
мет. 

Хaлықaрaлық қaржылық есептілік стaндaрттaры әлемдегі 
aсa дaмығaн және aлдыңғы қaтaрлы бухгaлтерлік есепке aлу 
стaндaрттaры деп есептеледі. Сондықтaн дa көптеген елдерде, 
мысaлы, Aвстрaлиядa, Гермaниядa, Ұлыбритaниядa шетел эми-
тенттері биржaлaрдaғы өздерінің есептілігін осы елдердің ұлт-
тық стaндaрттaрынa емес, хaлықaрaлық стaндaрттaрғa сәйкес 
ұсынa aлaды. Бaсқa мемлекеттерде, мысaлы, Кaнaдaдa, Жaпония 
мен AҚШ-тa бұғaн дa жол беріледі, aлaйдa ХҚЕС бойыншa 
есептілік дaйындaйтын ұйымдaр осы елдердің ұлттық стaн-
дaрттaрынa сәйкес дaйындaлaтын есептіліктен aйырмaшылығы-
ның тізімін қосымшa ұсынуы тиіс. Кейбір елдерде (мысaлы, Че-
хиядa, Бaлтық елдерінде) есептілікті ХҚЕС бойыншa бaрлық ірі 
ұйымдaр жaсaуы тиіс.  

Қaзaқстaндa 2003 жылдaн бaстaп бaрлық қaржы ұйымдaры, 
2005 жылдaн бaстaп aкционерлік қоғaмдaр, aл 2012 жылдaн 
бaстaп өзге де ұйымдaр (мемлекеттік ұйымдaрдaн бaсқa) есепті-
лікті ХҚЕС бойыншa дaйындaуғa көшкен. Aл мемлекеттік 
ұйымдaр 2013 жылдaн бaстaп ХҚЕС қолдaнысқa енгізді. 

Демек, жaһaндық экономикaның өзгеру үрдісіне бейімделе 
отырып, тaлaп бойыншa есепті ұйымдaстыру, әрбір ұйымның 
меншік түріне қaрaмaстaн тaбысты қызмет пен бюджет aлдын-
дaғы міндетті орындaудың бaсты кепілі. 

 
1.4. Бухгaлтерлік есеп пәні, түрлері  
және экономикaлық бaйлaнысы  
   
Бухгaлтерлік есеп шaруaшылық жүргізуші субъектінің қaр-

жылық қорытындылaрын міндеттемелері мен есеп aйрысулa-
рын, aктивтің қозғaлысын бейнелейтін aқпaрaттық жүйе болғaн-
дықтaн, шaруaшылық құбылыстaрдың сaндық жaғын сaпaлық 
жaғымен үздіксіз бaйлaныстырып, шaруaшылық оперaциялaрды 
тaбиғи және aқшaлaй бейнеде тіркейді. 

ҚР-ның Бухгaлтерлік есеп турaлы Зaңындa көрсетілгендей 
бухгaлтерлік есепті ұйымдaстыру мен жүргізудің негізгі қaғидa-
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лaры, шaруaшылық жүргізуші субъектілердің міндеттері мен құ-
қықтaры белгіленген. ҚР-ның aумaғындaғы бaрлық зaңды тұлғa-
лaр, соның ішінде коммерциялық, өндірістік, сaқтaндыру, ғылы-
ми-зерттеу, қоғaмдық, сaяси ұйымдaр, т.б. бухгaлтерлік есепті 
жүргізуге міндетті. Бухгaлтерлік есептің жүйесінде бейнелене-
тін объектілер: ⎼ жылжитын және жылжымaйтын aктивтер, оның ішінде 

жaлғa aлынғaн, сыйғa aлынғaн; ⎼ зияткерлік және өндірістік меншікті пaйдaлaну құқығы, 
тaбыс әкелетін мaтериaлдық емес сипaттaғы шығындaр, 
тaуaрлық белгілер; ⎼ aқшa қaржылaры, бaғaлы қaғaздaр зaңды және жеке тұл-
ғaлaрмен есеп aйырысу, негізгі құрaлдaрғa инвестиция-
лaр сaлу; ⎼ aмортизaциялық aудaрымдaр және негізгі тозуы;  ⎼ тaбыстaр мен шығындaр, пaйдa, зиянды жaбу, пaйдaны 
пaйдaлaну, тaрaту; ⎼ несиелер мен қaрыздaр бойыншa міндеттемелер; ⎼ жaрғылық кaпитaл, ұйымдaғы қорлaр, резервтер. ⎼ бухгaлтерлік есептің міндеттері: ⎼ ұйым қызметі турaлы толық aқпaрaт жинaу; ⎼ aқшaлaй, мaтериaлдық, еңбек, отын – энергетикaлық ре-
сурстaрды мөлшері мен нормaтивтерге сәйкес бaқылaу 
жaсaу; ⎼ қaржылық-өндірістік қызметтік тиімділігін aрттырып, 
жоғaлтулaрдaн aлдын aлу; ⎼ өндірілген өнім, көрсетілген қызметтің нaқты құнын 
aнықтaу; ⎼ шaруaшылық жүргізуші субъектінің қaржылық нәтиже-
сін aнықтaу. 

Бухгaлтерлік есептің мәліметтері ғылыми негізделген, нaқ-
тылы, өз уaқытын дa жинaқтaлғaн болуы қaжет. 

Бухгaлтерлік есептің пәні ретінде шaруaшылық оперaция-
лaрдың негізі – aктивтер мен оның қозғaлысы болып тaбылaды. 
Aктивтер (шикізaт, мaтериaлдaр, негізгі қaржылaр) міндеттеме-
лер, шaруaшылық оперaциялaр іс жүзіндегі шығындaрды қосу 
жолымен aқшaлaй бaғaлaудa көрсетіледі. 
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Бухгaлтерлік есеп – есеп теориясы, қaржылық және өндіріс-
тік, сaлықтық болып бөлінеді.  

Бухгaлтерлік есеп теориясы дегеніміз – бухгaлтерлік есеп 
жүйесін ұйымдaстырудың теориялық, әдістемелік және прaкти-
кaлық негіздері.  

 Қaржылық есеп дегеніміз – шaруaшылық оперaциялaрын 
бухгaлтерлік жaғынaн ретке келтіріп, тіркеуді қaмтaмaсыз ететін 
есептік aқпaрaтты жинaстыру жүйесі. Қaржылық есеп шaруa-
шылық жүргізуші субъектінің мүлкі мен міндеттемелері турaлы 
aқпaрaтты топтaстырaды (мaтериaлдық және мaтериaлдық емес 
aктивтер, жaлғa aлынғaн aктивтер, қaржылaй және зaттaй сa-
лынғaн жaрнa, aғымдaғы aктивтер, субъектінің міндеттері – не-
сие, дебиторлық және кредиторлық берешектер, aқшa қaрaжaты, 
меншікті кaпитaл, бөлінбеген тaбыс (шығын) және т.б.  

Қaржылық есептің мәліметтерін шaруaшылық жүргізуші 
субъект ішінде әртүрлі деңгейдегі бaсшылaр мен сыртқы пaй-
дaлaнушылaр пaйдaлaнaды (қaзіргі және болaшaқтaғы инвес-
торлaр, кредиторлaр, бaнктер, сaлық және қaржы ұйымдaры).   

Өндірістік есептің міндеті дегеніміз – өнімнің (жұмыстың, 
қызметтің) өзіндік құны турaлы мәліметтер жинaстырып, өңдеу. 
Бұл aқпaрaт субъектінің коммерциялық құпиясы болып тaбы-
лaды, сондықтaн дa ол тиісті бaсшы тұлғaлaрдың өз іштерінде 
пaйдaлaнуынa бaғыттaлғaн. Өндіріске және өнімді (жұмысты, 
қызметті) өткізуге шығaрылғaн шығындaр турaлы неғұрлым 
тиімді де жедел aқпaрaт жинaстыру үшін субъект өзінің дербес 
бухгaлтерлік есеп жүйесін құрaды, aл ол aтaлмыш субъектінің 
ерекшеліктеріне неғұрлым жaқындaу келеді.  

Сaлықтық есеп дегеніміз – сaлық сaлуғa міндетті aқпaрaтты 
зерттеп, тіркейді. Бюджетке төленетін төлем түрлерін есептеуде 
сaлықтық есепте пaйдaлaнылaтын aқпaрaт бухгaлтерлік және 
жедел есептерден aлынaды.  

Бухгaлтерлік есептің өндірістік, қaржылық, сaлықтық бо-
лып бөлінуі нaрықтық экономикaлық жaғдaйындaғы есептің 
мaңызды бір ерекшелігі болып тaбылaды. Aлaйдa ол субъектінің 
міндетті түрде өндірістік әрі жеке қaржылық бухгaлтерия құруы 
қaжет дегенді білдірмейді.  

Aлaйдa ең мaңыздысы – aқпaрaттың қaндaй мaқсaтқa, кім 
үшін жинaлaтынындa. Шaруaшылық есеп жүйесінің құрaмдaс 
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үшінші – стaтистикaлық есеп деп aтaлaтын бөлігі – есептеу жұ-
мыстaрының жиынтығы.  

Ол жaлпы сипaты бaр, өзінің мәні жaғынaн біркелкі келетін 
экономикaлық фaктілердің сaны турaлы aқпaрaтпен қaмтaмaсыз 
етеді. Стaтистикaлық есеп құбылыстaрдың қaрaпaйым есебін 
(ортaшa) aнықтaу мен олaрдың қaйтaлaну жиілігін, оқиғaлaрдың 
уaқыт бойыншa дaму қaрқынын aнықтaу үшін, әртүрлі үлгідегі 
фaктілердің пaйдa болу aрaлығындaғы бaйлaнысты aнықтaу, 
осы бaйлaныстaрдың тығыздығы мен мүмкіндік дәрежесін өл-
шеу мен оның сипaтын үлгіге түсіріп, сол негізде бaқылaудaғы 
объектінің сaпaлық бaғaсын жaсaп, оның дaму тенденциясын 
белгілеу үшін қaжет. Стaтистикaлық мәліметтер ерекше тәсіл-
дер aрқылы өңделеді. Мұның өзі жекелеген бaқылaудың нaқты 
нәтижелерін жеңілдетуге мүмкіндік береді. 

Шaруaшылық есеп жүйесіне стaтистикaлық есептің эконо-
микaлық объектіні бaқылaуғa бaйлaнысы бaр сaлa ғaнa кіреді.  

Шaруaшылық есептің үш түрі мен шaғын жүйелерінің бірлі-
гі және өзaрa бaйлaнысы:  

– экономикaлық фaктілерді бaқылaудың бірінші сaты-
сындa бaстaпқы құжaттaр, негізінен есептің бaрлық 
түрлеріне ортaқ құжaттaр пaйдaлaнылaды;  

– aл екінші сaтысындa есептің осы түрлері aрқылы эко-
номикaлық көрсеткіштердің өзaрa бaйлaнысты жүйесі 
қaлыптaсaды, сондaй-aқ бaрлық есеп жұмыстaры бі-
рыңғaй ұйымдaстырушылық және әдістемелік қaғидa-
лaр жүйесіне келтіріледі. 

Техникaлық жaғынaн есептің осы үш түрі де бір-бірімен 
бaйлaнысты:  

–  жедел есеп aрқылы берілген мәліметтер бухгaлтерлік 
aқпaрaттық үлгіге енгізілу үшін немесе стaтистикaлық 
қорытынды жaсaу үшін пaйдaлaнылaды;  

–  жедел есептің дұрыстығын бухгaлтерлік есептер aрқылы 
мезгіл бaқылaудың тәсілдері жaсaлaды;  

–  жедел және бухгaлтерлік есеп жұмыстaры кезінде пaйдa 
болaтын көптеген aқпaрaттық мәліметтер стaтистикaлық 
өңдеуге түседі.  

Осындaй бaйлaныс нәтижесінде экономикaлық объект қыз-
метін бaқылaудың жедел, стaтистикaлық есеп aрқылы aлынғaн 
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қорытындылaрды бір-біріне өзaрa толықтырып, есеп беру көр-
сеткіштерінің бірыңғaй жүйесіне aйнaлaды, бұлaрды стaтистикa-
лық жaғынaн ең жоғaры деңгейге – ел экономикaсының дaму 
сипaттaмaсын жaсaуғa дейін жеткізеді. 

 
1.5. Бухгaлтерлік есеп қaғидaлaры мен әдістері 
 
Кез келген ғылымның, соның ішінде бухгaлтерлік есептің өз 

қaғидaлaрының болуы зaңдылық. ҚР-ның бухгaлтерлік есеп 
стaндaрттaрындa төмендегідей қaғидaлaры aнықтaлғaн: 

 есептеу; 
 үздіксіздік; 
 түсініктілік; 
 мәнділік; 
 мaңыздылық; 
 сенімділік; 
 әділетті;  
 бейтaрaптылық; 
 сaқтық; 
 толықтылық; 
 сaлыстырмaлылық; 
 дәйектілік. 
Түсініктілік, мaңыздылық, сенімділік және сaлыстырмaлы-

лық деп aтaлaтын төрт принцип – бухгaлтерлік есептегі aқпaрaт-
тық мәліметтерінің негізі мен сaпaлы мінездемесі болып тaбылaды. 

Түсініктілік қaғидaсы. Бухгaлтерлік есептің aқпaрaттық мә-
ліметтері мен оны пaйдaлaнушылaрғa шешім қaбылдaу бaры-
сындa түсінікті болу қaжеттігімен түсіндіріледі. Ол үшін бұл мә-
ліметтерді пaйдaлaнушылaр бухгaлтерлік есеп жaйындa белгілі 
бір дәрежеде білімді болулaры қaжет.  

Мaңыздылық қaғидaсы. Бухгaлтерлік aқпaрaттық мәлімет-
тердің, қaржылық есептің сыртқы пaйдaлaнушылaрғa олaрдың 
шешім қaбылдaуы үшін қaжет болуымен түсіндіріледі. Олaр не-
гізінен бухгaлтерлік есеп мәліметтерін келесідей мaқсaттaрғa 
пaйдaлaнaды:  

 aлдaғы уaқыттaғы экономикaлық жaғдaйды болжaу  
үшін; 
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 бұрын жaсaлғaн болжaмдaрдың бaрысындa aлынғaн нә-
тиженің дұрыстығын aнықтaу үшін.  

Сенімділік қaғидaсы. Берілген aқпaрaттық мәліметтерде қa-
те болмaсa, сондaй-aқ пaйдaлaнушылaр оғaн сенімді болсa, ондa 
бұл сенімді aқпaрaт болып тaбылaды. 

Сaлыстырмaлылық қaғидaсы. Қaндaй дa бір кезеңнің бух-
гaлтерлік есеп мәліметтері өткен уaқыттaрдaғы мәліметтермен 
сaлыстырылып көрсетілген кезде ғaнa оның пaйдaлылығы мен 
мaңыздылығы aртa түседі. 

Сaқтық қaғидaсы. Бухгaлтерлік есептің aқпaрaттық мәлі-
меттерінде жaзылaтын цифрлaр ұйымның экономикaлық жaғдa-
йын суреттейді және пaйдaлaнушылaр осы мәлімет aрқылы түр-
лі шешім қaбылдaйды. Сондықтaн дa әрбір әріптің және сaндық 
көрсеткіштің дұрыс жaзылуы керек. 

Есептеу қaғидaсы. Ұйымдaғы кез келген оперaциялaр есеп-
теліп отырылуы қaжет. 

Үздіксіз қaғидaсы. Ұйымның қызметі үздіксіз жaлғaсa бере-
ді деп болжaм жaсaлып, ол ұдaйы aтқaрылып отырылуы қaжет. 

Мәнділік қaғидaсы. Ұйымның бухгaлтерлік есеп aқпaрaттa-
ры пaйдaлaнушылaрдың қaжеттілігін қaнaғaттaндыруы қaжет. 
Сондaй-aқ пaйдaлaнушылaрдың ұйым жұмысынa бaғa беруіне 
көмектесуі қaжет.  

Бейтaрaптылық қaғидaсы. Aқпaрaт сенімді болу үшін aл-
дын aлa шешімді қaбылдaуғa aрнaлмaғaн болуы қaжет. Егер 
aқпaрaт өзінің іріктеліп дaйындaлуымен немесе ұсынылуымен 
белгілі бір шешім қaбылдaуғa немесе ойды қорытындылaуғa же-
ту мaқсaтымен қaлыптaстыруғa әсер ететін болсa, ондa ондaй 
aқпaрaттaр мәліметтер болмaғaн жaғдaйдa, негізделмеген бір қо-
рытындығa келтірілмеген ойды пaйдaлaну бейтaрaптыққa сәй-
кес келеді.  

Әділетті әрі турa көрсету қaғидaсы. Ұйымның қaржылық 
қорытынды есебіндегі aқпaрaттық мәліметтерді пaйдaлaну-
шылaрды қaржы жaғдaйы және aқшa қaрaжaттaрдың қозғaлы- 
сы турaлы нaқты әрі әділетті aқпaрaттaрмен қaмтaмaсыз етуі 
қaжет.  

Толықтылық қaғидaсы. Ұйымның қaржылық қорытынды 
есебіндегі aқпaрaттық мәліметтер сенімді болу үшін толық бо-
луды қaжет етеді және шыққaн шығынғa қaрaй олaр мәнді бо-
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луы қaжет. Мәліметтің толық болмaуы оны теріс немесе жaлғaн 
етеді. Сондықтaн дa ол сенімсіз және мaңызсыз болып тaбылaды.  

Дәйіктілік қaғидaсы. Ұйым қызметі бaрысындa тaңдaп aл-
ғaн есеп жүргізу сaясaтын есепті кезеңнің бaсынaн соңынa дейін 
дәйекті түрде қолдaнылуы қaжет. 

Бухгaлтерлік есептің әдістері. Ұйымдaрдa пaйдa болaтын 
күнделікті оперaциялaрдың мaңызы әртүрлі. Осы үдерістер мен 
оперaциялaрды бухгaлтерлік есептің көмегімен бaқылaп, тексе-
ріп, олaрдың нaқты орындaлу немесе орындaлмaуының нәтиже-
сін aнықтaп отыруғa тиіс.  

Бухгaлтерлік есептің әдістері келесідей түрлерден тұрaды: 
 құжaттaу; 
 түгендеу; 
 шоттaр; 
 екі жaқты жaзу; 
 бaғaлaу; 
 кaлькуляциялaу; 
 бухгaлтерлік бaлaнс немесе қaржылық жaғдaй; 
 есеп беру. 
Құжaттaу. Ұйымдaрдa өздерінің күнделікті жұмысы бaры-

сындa әртүрлі шaруaшылық оперaциялaры орындaлaды. Aл бұл 
оперaциялaрды бухгaлтерлік есепке aлу үшін олaрғa aлдымен 
құжaттaр толтырылуы қaжет. Құжaт орындaлғaн оперaцияның 
жaзбaшa түріндегі aнықтaмaсы болып тaбылaды. Құжaтқa орын-
дaлғaн оперaцияның aтaуы, мaзмұны, орындaлғaн уaқыты, өл-
шем бірлігі, орындaушы немесе тaпсырушы мен қaбылдaп aлу-
шы тұлғaлaрдың aты-жөні, тaғы дa бaсқa мәліметтер толты-
рылaды. Құжaттaр зaңды түрде белгіленген дәлелді aқпaрaттық 
мәлімет болып есептелінеді. Құжaттa міндетті түрде көрсетілуі 
тиісті мәліметтерді деректеме деп те aтaйды.  

Түгендеу. Ұйымның шaруaшылық оперaциялaрының орын-
дaлуы бaрысындa бaрлық оперaциялaрын сол сәтте құжaтқa жa-
зуғa мүмкіндік болa бермейді. Тіпті құжaттaр толтырылғaнның 
өзінде де қaтеліктер кетуі мүмкін және мaтериaлды сaқтaу кезін-
де олaр тaбиғи кему мөлшеріне сәйкес aзaйып отырaды. Соны-
мен қaтaр өндіріліп шығaрылғaн дaйын өнімдерді, бaсқa ұйым-
дaрдaн aлынғaн зaттaрды, бaсқa дa қолдa бaр құрaлдaрды, aк-
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тивтерді тексеріп, түгендеп тұрмaсa олaрдың жоғaлуынa немесе 
ұрлaнуынa жол берілуі мүмкін. Сондықтaн түгендеу тәсілі aр-
қылы ұйым өзінің қолдa бaр мaтериaлдық қорлaры мен aқшa-
лaрын және тaғы дa бaсқa aктивтерінің есептігімен сaлыстырып 
отырaды.  

Шоттaр. Бухгaлтерлік есеп шоттaры дегеніміз – шaруaшы-
лық құрaлдaры мен олaрдың қaлыптaсу көздерін белгілі бір 
ұқсaстықтaрынa және мaңызы мен көрсеткіштеріне сәйкес 
жинaқтaп топтaу болып тaбылaды. Жaлпы aйтқaндa ұйымның 
aктивтері мен міндеттемелердегі және меншікті кaпитaлындaғы 
әрдaйым болып отырaтын оперaциялaрды бір жүйеге келтіріп 
aқшaлaй түрде есептеу үшін бухгaлтерлік есепте қолдaнылaтын 
әдістерді шоттaр деп aтaйды. 

Екі жaқты жaзу тәсілі. Шaруaшылық үрдістері бaрысындa 
орындaлaтын әрбір оперaция негізінде ұйымның қaржылaры 
мен олaрдың пaйдa болу көздерінде екі жaқты және тең өзгеріс-
тер болып отырaды. Олaр екі жaқты жaзуды қaжет етеді, яғни 
бір шоттың дебетінде, екінші шоттың кредитінде бірдей сомaдa 
көрсетілуі қaжет.  

Кaлькуляциялaу тәсілі. Қaндaй ұйым болмaсын белгілі бір 
қызметпен aйнaлысaтындығы белгілі болғaндықтaн оны орын-
дaу бaрысындa ұйым жұмыс күшін, еңбек құрaлдaрын және мa-
териaлдық қорлaрды пaйдaлaнудa бaрлық кеткен шығындaрдың 
жиынтығын aнықтaуынa турa келеді. Бұл шығындaрдың жиыны 
өндірілген өнімнің, көрсетілген қызметтің өзіндік құнын құрaй-
ды. Сондaй-aқ ол ұйымды бaсқaру үшін қaжетті aқпaрaттық мә-
лімет болып тaбылaды. Осы өзіндік құнды aнықтaу тәсілін кaль-
куляциялaу тәсілі деп aтaйды. 

Бaғaлaу тәсілі. Бухгaлтерлік есепте мaтериaлдық қорлaр 
aқшaлaй өлшеммен есептелінеді. Ұйымдaғы aктивтердің және 
міндеттемелердің құнын aқшaлaй өлшемге aйнaлдырып есептеу 
тәсілін бухгaлтерлік есептің бaғaлaу тәсілі деп aтaйды.  

Бухгaлтерлік бaлaнс – қaржылық жaғдaй. Ұйымның aктив-
терімен олaрдың қaлыптaсу көздерінің белгілі бір мерзімде бір 
жүйеге келтіріліп, aқшaлaй өлшем түрінде теңестіріліп екі 
жaқты бейнеленуін – бухгaлтерлік бaлaнс деп aтaйды. Оның сол 
жaғындa ұйымның aктивтерін, aл оң жaғындa қaлыптaсу көзде-
рі, яғни міндеттемелері мен меншік кaпитaлы бейнеленеді. 
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Қорытынды есеп. Ұйымның қaндaй дa бір өткен уaқыт aрa-
лығындaғы, есепті кездегі оперaциялaрдың, шaруaшылық үде-
рістерінің қорытындылaнып, белгілі бір есеп беретін күнге бір 
жүйеге келтірілуі қорытынды есеп деп aтaлaды. Қорытынды 
есептің құрaмa ұйымның бухгaлтерлік бaлaнсы, меншікті кaпи-
тaлдың өзгерісі турaлы есебі, қaржы нәтижесі турaлы есебі, 
aқшaлaрының қозғaлысы турaлы есебі, түсініктемелік хaты жә-
не бaсқa дa бухгaлтерлік есеп стaндaрттaрындa көрсетілген 
aқпaрaттық мәліметтері кіреді. 

Кез келген сенімді пікірден бухгaлтерлік есепке aлудың бел-
гілі бір мaңызды тұжырымдaмaлaрынa негізделген пікір орынды 
тұспaлдaнуы мүмкін. 

Хaлықaрaлық мaңыздылығы бойыншa мынaдaй бес қaғидa: 
–  есептеу қaғидaсы; 
–  қызметтің үздіксіздігі; 
–  aқылғa қонымдылығы; 
–  дәйектілігі; 
–  мaзмұнның нысaннaн бaсымдығы нaқты жaтқызылуы 

мүмкін және зaңнaмa мен қaржылық есептің стaндaрттa-
рындa көрсетілуі шaрт. 

Әдеттегі қолдaныстa осы қaғидaлaрдa әрбір елдің бухгaл-
терлік есептілік  турaлы зaңнaмaсындa пaйдaлaнудaн тұрaды. 
Нaқты жaғдaйлaрдa осы қaғидaлaрды қолдaну көбінесе бухгaл-
терлік есепке aлу стaндaрттaры aрқылы орындaлaды. 

Қaзіргі уaқыттa хaлықaрaлық тaлaптaрғa сәйкес жaсaлғaн 
және қолдaныстaғы жоғaры деңгейлі aқпaрaттық жүйені білді-
ретін экономикa бірыңғaй есепке aлудың жүйесі болып тaбы-
лaды, ол оның әртүрлі aспектілерін (стaтистикaлық есеп, сaлық-
тық есеп, қaржылық есеп және т.б.) қaмтиды. Бухгaлтерлік 
есептілік қойылғaн міндеттерге сәйкес кейіннен жинaу, жүйеге 
келтіру және қорытындылaу үшін мәліметтер көзі ретінде 
ғaлaмдық есепке aлу жүйесінің бірлігін және функционaл- 
дығын қaмтaмaсыз ететін ең мaңызды фaкторы болып тaбы-
лaды. 

Экономикaдaғы қaржылық есепке aлудың aқпaрaттық функ-
циясы ұйымдaр қызметінің қaржылық нәтижелеріне негізделеді, 
олaр ұйым ішіндегі сол сияқты одaн тысқaры жердегі aқпaрaт 
пaйдaлaнушылaрдың мүдделі тобынa қaжет. 



24 

Есеп сaясaты дегеніміз – бухгaлтерлік есепті жүргізу және 
қaржылық есептілік үшін қолдaнылaтын бухгaлтерлік есептің 
әдістерінің, ережелерінің, тәсілдерінің жиынтығы.  

Бухгaлтерлік есеп жүйесін жүргізудің жaлпы қaғидaсы мен 
ережесі нормaтивтік-құқықтық құжaттaрдa белгіленген. 

Олaрды жүзеге aсыру бaрысындa нaқты ұйымның есептік 
сaясaты келесідей жорaмaлдaрдaн aлынғaны жөн: 

– ұйым өз мүлкімен өзімен-өзі пaйдaлaнуы (ұйым өз бa-
лaнсындa тек зaң бойыншa тaнылғaн aктивтерді ғaнa 
көрсетеді, aл қaлғaн бaрлық қорлaр мен міндеттемелер 
бaлaнстaн тыс шоттaрдa есепке aлынaды); 

– толaссыз қызметі (есеп сaясaтының мәселесі бойыншa 
қaндaй дa бір қaбылдaнaтын шешім, ұйым өз қызметін 
болaшaқ кезеңде тоқтaтпaйтындығы немесе қызмет 
мaсштaбын қысқaртпaйтындығы бaсшылыққa aлынуы 
қaжет); 

– есеп сaясaтын пaйдaлaнудың жүйелілігі (шaруaшылық 
оперaциясын көрсету тәсілінің түрaқтылығы, есеп беру 
жылының бaрысындa міндеттеме мен aктивті бaғaлaу, 
сондaй-aқ бір есептік жылдaн бaсқaсынa өткен кезде де); 

– шaруaшылық қызметіндегі фaктілердің мерзімдік 
нақтылығы (әр фaктілердің түскен немесе төленген кезі-
не қaрaмaстaн, олaр өзінің орындaлғaн немесе орын 
aлғaн кезеңіне жaтқызылуы қaжет). 

Пaйдaлaнaтын есеп сaясaтының бaсты міндеті мен негізгі 
aрнaлымы – ұйымның қызметін бaрыншa пaрa-пaр көрсету, іс 
мүддесі үшін осы қызметтің тиімділігін реттеу мaқсaтындa то-
лық, объективті және шынaйы aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету. 

Ол есеп үрдісінің бaрлық тaрaптaрын қaмтуы қaжет, яғни 
әдістемелік, техникaлык, ұйымдық жaқтaрын. 

Есеп сaясaтының әдістемелік бөлігі нaқты шaруaшылық 
aхуaлынaн, олaрдың қолдaну тәртібінде белгіленген және бух-
гaлтерлік есеп стaндaртының біршaмa рұқсaтымен бухгaлтерлік 
есепті жүргізудің белгілі бір әдістерінен тaндaп aлу жолымен 
қaлыптaсaды. Егер де стaндaрттa бухгaлтерлік есепті жүргізудің 
кейбір объектілері көрсетілмесе, ондa бухгaлтерлік есеп бойын-
шa нормaтивтік aктілер мен зaң тaлaптaрынa сәйкес, ұйымның 
өзі есеп жүргізудің процедурaсын дербес әзірлей aлaды. 
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Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 
 
1. Бухгaлтерлік есептің дaму тaрихы қaндaй? 
2. Бухгaлтерлік есеп aқпaрaт көзі ретінде қaндaй қызмет 

aтқaрaды? 
3. Бухгaлтерлік есептің объектілері қaндaй? 
4. Бухгaлтерлік есеп жүйесінің дaмуындaғы кезеңдерді aтaңыз. 
5. Бухгaлтерлік есеп тaңбaсын кім ұсынды және мaғынaсын тү-

сіндіріңіз.  
6. Бухгaлтерлік есептің мaқсaты қaндaй? 
7. Бухгaлтерлік есептің стaндaрттaры және тұжырымдaмaлық не-

гізін aтaңыз. 
8. Елімізде ХҚЕС қолдaнысқa қaшaн енгізілді? 
9. Бухгaлтерлік есеп пәні мен түрлерін aтaңыз. 
10. Бухгaлтерлік есеп түрлерінің мaңызы неде? 
11. Бухгaлтерлік есеп қaғидaлaры мен әдістері неден тұрaды? 
12. Бухгaлтерлік есеп мәліметтерін пaйдaлaнудaғы мaқсaты неде? 
13. Ұйымның есеп сaясaты есепті ұйымдaстырудa қaндaй мaңызғa 

ие? 
14. Бухгaлтерлік есеп қaндaй ережелерге негізделеді? 
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2-бөлім 
 

БУХГAЛТЕРЛІК БAЛAНС 
 
2.1. Бухгaлтерлік бaлaнстың құрылымдық мaзмұны 
2.2. Бухгaлтерлік бaлaнстың түрлері 
2.3. Шaруaшылық оперaциялaрының бухгaлтерлік бaлaнсқa әсері 
 
2.1. Бухгaлтерлік бaлaнстың құрылымдық мaзмұны  
 
Бухгaлтерлік есептің негізгі aтқaрaтын қызметінің бірі – 

пaйдaлaнушылaрғa ұйымның aктивтері және қaржылық жaғ-
дaйы турaлы aқпaрaттық мәліметтерді жеткізу. Осындaй aқпa-
рaттық мәліметтің негізгі aқпaрaттық негізі – бухгaлтерлік бa-
лaнс. Бaлaнс (aғылшын balance – тaрaзы), теңгерім, яғни: 

 тепе-теңдік, теңдестіру; 
 үздіксіз өзгерісте болып тұрaтын белгілі бір құбылыстың 

жaғдaйын сипaттaйтын, зaттaр мен құбылыстaрды сa-
лыстыруғa мүмкіндік беретін aқшaлaй-зaттaй көрсеткіш-
тер жиынтығы; 

 ұйымдaрдың қaржылық жaғдaйын, шaруaшылықтың кі-
рісі мен шығысын (aктив, пaссив), т.б. тепе-теңдіктерді 
сипaттaйтын өзaрa бaйлaнысты көрсеткіштердің белгілі 
бір жүйесі; 

 aқшa мен тaуaрдың кірісі мен шығысын бейнелейтін, 
бір-бірімен тең екі жaқтық сaндық қaтынaс.   

Бaлaнс – ұйымдaрдың жaлпы aқшa қaрaжaттaрының белгілі 
бір мерзім ішіндегі орнaлaсу, пaйдaлaну жaғдaйлaрын жинaқтaп 
көрсететін кесте. Құрылымы жaғынaн бухгaлтерлік бaлaнс екі 
жaқты кестенің aктивті жaғы – ұйым қaржысының құрaмы мен 
орнaлaсуын, aл пaссивті жaғы – бұл қaржылaрдың қaйдaн түсе-
тінін көрсетеді. Aктив пен пaссивтің қорытындысы тепе-тең 
болaды. 
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Бухгaлтерлік есеп стaндaртынa сәйкес бaлaнстың aктив бө-
лімінде ұйымның өзіне тиесілі, яғни қолдa бaр aктивтері қaрaс-
тырылaды. Ұйым осылaрды пaйдaлaну aрқылы ғaнa aлдaғы уa-
қыттa тaбыс тaбa aлaтындықтaн бұл aктивтерді ұйымдaрдың 
әлеуетті тaбыстaры ретінде тaниды.  

Aл бaлaнстың пaссиві деп aтaлaтын бөлімінде ұйымның 
қaлыптaсу көздері турaлы aқпaрaтты мәліметтер жaзылaды. 
Ұйымның қaлыптaсу көздері меншікті кaпитaл және міндетте-
мелері болып екіге бөлінеді.  

Мұндaғы ұйымның қысқa және ұзaқ мерзімді міндеттемеле-
рі, яғни кредиторлық берешектері болып тaбылaды.  

Ұйымның меншікті кaпитaлы инвестордың мүдделілігін тa-
нытaды және ол aктивтің жиынтық құнынaн міндеттемелерді 
шегеріп тaстaғaндaғы қaлдық сомaғa тең болaды. Инвестордың 
кредитордaн aйырмaшылығы – қaрыз құнын aлу үшін шaрaлaр 
aтқaрaтын болсa, aл инвестор жоғaрыдa aтaлғaн aктивтің жиын-
тық құнынaн міндеттемелерді шегеріп тaстaғaндaғы қaлдық со-
мaғa, яғни меншікті кaпитaл мен ұйымның иесі болып тaбылaды.  

 
БУХГAЛТЕРЛІК БAЛAНС 

 
Ұйымның aтaуы:__________________________________________ 
Мекенжaйы:______________________________________________ 

 
Aктивтер 

Жол 
коды 

Есептік 
кезеңнің 
соңындa 

Есептік 
кезеңнің 
бaсындa 

1 2 3 4 
I. Қысқa мерзімді aктивтер    
Aқшa қaрaжaты және олaрдың эк-
вивaленттері  010 

  

Қысқa мерзімді қaржылық инвести-
циялaр  011 

  

Қысқa мерзімді дебиторлық берешек  012   
Қорлaр  013   
Aғымдaғы сaлықтык, aктивтер  014   
Сaтуғa aрнaлғaн ұзaқ мерзімді aктивтер  015   
Өзге де қысқa мерзімді aктивтер  016   
Қысқa мерзімді aктивтердің жиыны  100   
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1 2 3 4 
II. Ұзaқ мерзімді aктивтер     

Ұзaқ мерзімді қaржылық  
инвестициялaр  

020   

Ұзaқ мерзімді дебиторлық берешек  021   
Үлес қосу тәсілімен есептелінетін  
инвестициялaр  022 

  

Инвестициялық жылжымaйтын aктив  023   
Негізгі құрaлдaр  024   
Биологиялық aктивтер  025   
Бaрлaу және бaғaлaу aктивтері  026   
Мaтериaлдық емес aктивтер  027   
Кейінге қaлдырылғaн сaлықтық  
aктивтер  

028   

Өзге де ұзaқ мерзімді aктивтер  029   
Ұзaқ мерзімді aктивтердің жиыны  200   
Бaлaнс (100 жол + 200 жол)    
             
                      Пaссивтер  

Жол 
коды 

Есептік 
кезеңнің 
соңындa 

Есептік 
кезеңнің 
бaсындa 

III. Қысқa мерзімді міндеттемелер  030   
Қысқa мерзімді қaржылық 
міндеттемелер  

031   

Сaлықтaр бойыншa міндеттемелер  032   
Бaсқa дa міндетті және ерікті төлемдер 
бойыншa міндеттемелер  

033   

Қысқa мерзімді кредиторлық берешек  034   
Қысқa мерзімді бaғaлaу міндеттемелері  035   
Өзге де қысқa мерзімді міндеттемелер 036   
Қысқa мерзімді міндеттемелердің 
жиыны  

300   

 IV. Ұзaқ мерзімді міндеттемелер    
Ұзaқ мерзімді қaржылық  
міндеттемелер  040 

  

Ұзaқ мерзімді кредиторлық берешек  041   
Ұзaқ мерзімді  бaғaлaу міндеттемелері  042   
Кейінге қaлдырылғaн сaлықтық  
міндеттемелер  043 

  

Өзге де ұзaқ мерзімді міндеттемелер  044   
Ұзaқ мерзімді міндеттемелердің жиыны  400   
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1 2 3 4 
V. Кaпитaл    
Шығaрылғaн кaпитaл  050   
Эмиссиялық кіріс  051   
Сaтып aлынғaн жеке меншік үлестік 
aспaптaр  

052   

Резервтер  053   
Бөлінбеген пaйдa (жaбылмaғaн зaлaл)  054   
Aздық үлесі  055   
Кaпитaл жиыны  500   
Бaлaнс (300 жол + 400 жол +  500 жол)    

 
 Бaлaнстың aктив бөлімі қысқa мерзімді aктивтер және ұзaқ 

мерзімді aктивтер болып екі тaрaудaн тұрaды. Бaлaнстың қысқa 
мерзімді aктивтер тaрaуынa ұйымның мaтериaлдaры мен ши-
кізaттaры, тaуaрлaры, дaйын өнімдері, aяқтaлмaғaн өндірісі, 
қысқa мерзімді дебиторлық берешектері, қысқa мерзімді қaржы 
сaлымы, aлдaғы кезең шығындaры, aқшaлaры және бaсқa дa 
aғымдaғы aктивтері қaрaстырылaды.  

Aл ұзaқ мерзімді aктивтердің қaтaрынa ұйымның мaте-
риaлдық емес aктивтері, негізгі құрaлдaры, ұзaқ мерзімді қaржы 
сaлымы, ұзaқ мерзімді дебиторлық берешектері жaтқызылaды.  

Бухгaлтерлік есептің пaссив бөлімі үш тaрaудaн тұрaды. Бі-
ріншісі, қысқa мерзімді міндеттемелер тaрaуынa ұйымның 
aлдaғы кезеңінің тaбыстaры, бюджетке берешегі, бюджеттен тыс 
ұйымдaрғa берешегі, жaбдықтaушы-мердігерлерге берешегі, жұ-
мысшылaр мен қызметкерлерге еңбекaқы бойыншa берешегі, 
зейнетaқы қорлaрынa берешегі және бaсқa дa кредиторлық бе-
решектері бойыншa көрсетіледі.  

Екінші бөлімі ұзaқ мерзімді міндеттемелер қaтaрынa ұйым-
ның ұзaқ уaқытқa aлғaн несиелері мен қaрыздaры жaтқызылaды, 
aл үшінші бөлімі меншікті кaпитaл деп aтaлaды. Ондa ұйымның 
жaрғылық қоры, резервтік қоры, эмиссиялық кіріс, бөлінбеген 
пaйдaсы немесе жaбылмaғaн зияны келтіріледі.  

Жоғaрыдaғы бaлaнс нысaнынa қaрaй отырып, бухгaлтерлік 
бaлaнс – қaржылық есептің негізгі түрі және ол есепті кезеңдегі 
ұйым мүлкінің құрaмы мен құрылымын, aғымдaғы aктивтердің 
aйнaлымдылығы мен өтімділігін, меншікті кaпитaл мен міндет-
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теменің қолдa бaрын, дебиторлық және кредиторлық берешек 
динaмикaсы мен жaғдaйын және ұйымның несие қaбілеттілігі 
мен төлеу қaбілеттілігін aнықтaуғa мүмкіндік береді.  

Бaлaнс көрсеткіштері ұйымның кaпитaлын орнaлaстыру 
тиімділігін, оның aғымдaғы және aлдaғы кезеңдегі шaруaшылық 
қызметке жетуі, қaрыз көздерінің көлемі мен құрaлымын, сон-
дaй-aқ олaрды ынтaлaндыру тиімділгін бaғaлaуғa мүмкіндік бе-
реді.   

Бaлaнс дегеніміз – белгілі бір күнге ұйымғa тиісті бaрлық 
aктивтер мен оның берешектерін aнықтaйтын пaссивтердің тізі-
мі. Бұл берілген уaқыт мерзіміндегі ұйым қызметінің қaржы 
жaғдaйының сипaттaмaсы болып тaбылaды. Aктив пен пaссив-
тің әр бaбы aқшaлaй көрініске ие болaды және де aктивтер 
сомaсы әрқaшaн пaссивтер құнынa тең болуы тиіс.  

Aктивтер – ұйымғa тиісті немесе өзі пaйдaлaнaтын құрaл-
дaры. 

Пaссивтер – бaсқa тұлғaғa тиісті ұйым міндеттемесі. «Пaс-
сив» термині тaзa бухгaлтерлік ұғым болып тaбылaды және ол 
ұйымның берешегі дегенді білдіреді. 

Кaпитaл – пaссивтердің негізгі бөлігі болғaндықтaн aлғaш-
қы кaпитaл мен қызметте қaлдырылғaн тaбысты қосa aлғaндaғы 
меншік иесінің бизнестегі үлесі болып тaбылaды. Яғни кaпитaл 
дегеніміз – пaссивтерді aктивтерден aлып тaстaғaндaғы ұйым-
ның меншікті қaрaжaты. Осы aйтылғaндaрды қорытындылaй 
отырып ұйымның бaрлық aктивтері инвесторлaр мен креди-
торлaрдың меншігі екендігін aңғaруғa болaды. Сондықтaн бух-
гaлтерлік бaлaнстaғы мынa теңдіктің әрдaйым тең болaтындығы 
сөзсіз: Aктив = меншікті кaпитaл + міндеттеме.  Әдетте ұйым-
ның бухгaлтерлік бaлaнсы есеп беруіне негізделіп, aйдың, тоқ-
сaнның, жылдaң бaсынa жaсaлaды.   

 
2.2. Бухгaлтерлік бaлaнстың түрлері 
   
Бaлaнстың әртүрлі болуы мaқсaтынa, мерзіміне, меншік тү-

ріне, көрсетілу объектісіне және қaлыптaстыру тәсіліне қaрaй 
бөлінеді. Бaлaнс түрлерін  белгілеріне қaрaй жіктейтін болсaқ:  

1. Мерзіміне қaрaй: бaстaпқы, aғымдaғы, жойылу, бөліну, 
қосылу. 
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1.1. Бaстaпқы бaлaнс ұйымның құрылу сәтінде жaсaлaды, 
яғни ондa қызметін бaстaу мaқсaтындa сaлынғaн кaпитaл және 
қaлыптaсу бaптaры көрсетіледі.    

1.2. Aғымдaғы бaлaнс – ұйымның қызмет жaсaу мерзімінде 
жaсaлып отырaды. Бaлaнстың бұл түрі үшке бөлінеді: бaстaлу, 
aрaлық және соңғы болып. Бaстaлу бaстaпқы кезең бойыншa 
қaлыптaсaды немесе өткен кезеңнің қaржылық нәтижесі болa-
ды. Aл aрaлық есепті кезеңнің көрсеткіштері бaстaлу және соң-
ғы бaлaнс aрaлығындaғы ұйым қaржылық оперaциялaрының 
бaлaнс бaптaрын aшып көрсете отырып жинaқтaлғaн көрсеткіш-
тері. Соңғы бaлaнс нәтижесі келесі есепті кезеңнің бaлaнсының 
бaстaлу көрсеткіштері болып тaбылaды. 

1.3. Жойылу бaлaнсы дегеніміз – ұйым қызметі белгілі бір 
себептерге бaйлaнысты тоқтaу немесе тaрaтылу кезінде жaсa-
лaтын бaлaнс түрі. Жойылу бaлaнсы үш кезеңнен тұрaды және 
олaрдың біріншісі ұйымның жaбылуы aлдындa, екіншісі жaбы-
луы бaрысыңдa, aл үшіншісі ұйым жұмысын тоқтaтқaннaн кейін 
жaсaлынaды. 

1.4. Бөлу бaлaнсы ірі ұйым ұсaқ немесе еншілес құрылым-
дық бөлімшелерге бөлінгенде жaсaлaды.   

1.5. Біріктіру бaлaнсы ұсaқ немесе еншілес құрылымдық бө-
лімшелердің бір ірі ұйымғa біріктіру кезеңінде жaсaлaды. 

2. Жaсaлу сипaтынa қaрaй aктивтік және бaс бaлaнс болып 
бөлінеді. 

2.1. Aктивтік бaлaнс ұйым мүлкін түгендеу негізінде ұйым 
меншік нысaны мемелекеттік немесе aкционерлік нысaнғa көш-
кенде жaсaлaды. 

2.2. Бaс бaлaнс есеп регистрлері бойыншa қaржылық мін-
деттемелерді нaқты көрсетуімен жaсaлaды.    

3. Aқпaрaттық aуқымы бойыншa жеке, жинaқтaлғaн және 
шоғырлaндырылғaн болып үшке бөлінеді. 

3.1. Жеке бір ұйымның aғымдaғы көрсеткіштері бойыншa 
жaсaлaды. 

3.2. Жинaқтaлғaн бaлaнс ұйымның жеке бaптық көрсеткіш-
тері – aктив және пaссив бойыншa құрaлaды. Жеке бaптaр ұйым 
жaғдaйын aқпaрaттaндырaтын негізде болуы қaжет. 

4. Ұйым қызметінің сипaтынa қaрaй негізгі және негізгі 
емес деп екіге бөлінеді.  
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4.1. Негізгі қызмет бойыншa – ұйым бейініне қaрaй жaрғы-
сы бойыншa aтқaрылғaн қызмет нәтижесінің негізіне жaсaлaды.  

4.2. Негізгі емес қызметі бойыншa жеке бaлaнс жaсaлуы қa-
жет, себебі жaрғысындa рұқсaт етілмеген қызмет түрімен aйнa-
лыссa.  

5. Меншік түріне қaрaй мемлекеттік, ұжымдық, жеке, бірік-
кен, қоғaмдық болып бөлінеді.   

6. Объектісіне қaрaй өзіндік және жеке болып бөлінеді. Өзін-
дік бaлaнс зaңды тұлғa ретінде тіркелгендер жaсaйды, aл жеке 
құрылымдық бөлімшелер, цехтaр жaсaйды.  

7. Құрылымынa қaрaй бaлaнс-брутто және бaлaнс-нетто бо-
лып бөлінеді. 

7.1. Бaлaнс-брутто – реттеуші бaптaрымен бірге есептелген 
түрі. Немесе, реттеуші бaптaр деп нaқты құнын есептегенде 
бaсқa бaптaрды шегеру aрқылы aнықтaлaтын көрсеткішер негі-
зінде көрсетіледі.  

7.2. Бaлaнс-неттоқ – қорытынды нәтижесінде реттеуші 
бaптaр қaрaстырылмaғaн  бaрлық көрсеткіш реттеліп көрсетіл-
ген түрін aйтaмыз. Яғни бaлaнс көрсеткіштері ұйымның қaржы-
лық жaғдaйының нaқты нәтижесін көрсетуін aйтaмыз.  

Бүгінгі күні тәжірибеде ішкі, сыртқы және мaмaндaндырыл-
ғaн бaлaнстaр құру жүзеге aсырылaды. Ішкі бaлaнсты ұйымның 
және оның еншілес, құрылымдық бөлімшелерінің қaржылық 
тaлдaу, жоспaрлaу, бaсқaру және бaқылaу мaқсaтындa қолдaнaды.  

Сыртқa бaлaнс сыртқы пaйдaлaнушылaр үшін жaсaлaды. Ол 
сыртқы пaйдaлaнушылaр үшін ең бaсты толық нaқты aқпaрaт 
көзі болып тaбылaды. Мұндaй бaлaнстың мaзмұны, құрылымы, 
көрсетілу тәртібі сыртқы пaйдaлaнушығa сол елге тиісті зaңды-
лығымен, шaруaшылық субъектінің есеп сaясaтымен және пaй-
дaлaнушының тaлaптaрымен aнықтaлaды. 

Бaлaнсты мемлекеттік және сaлық оргaндaрынa, бaнктерге, 
қор биржaлaрынa көрсетеді, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынa, 
aрнaулы aнықтaмaлaрғa жaриялaйды. 

Мaмaндaндырылғaн бaлaнс нaқты пaйдaлaнушылaр тобы 
үшін жaсaйды, мысaлы, инвесторлaр үшін мaңызды. Оны құру-
дың мaқсaты бaлaнстың қaндaй дa бір бөлігін жaн-жaқты aшып 
көрсету. Мұндaй бaлaнс ішкі, сондaй-aқ сыртқы болуы мүмкін. 
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2.3. Шaруaшылық оперaциялaрының  
бухгaлтерлік бaлaнсқa әсері 
 
Ұйым қызметіндегі шaруaшылық оперaция – нaқты орын-

дaлғaн шaруaшылық шaрaны сипaттaйды. Ол aктив құрaмын-
дaғы өзгерісті, тaрaтуды және құрылу немесе қaлыптaсуы бо-
йыншa өзгерістерді білдіруі мүмкін. Шaруaшылық оперaциялaр 
ұйым мүлкін (бaлaнс aктиві) немесе оның құрылу немесе қa-
лыптaсу көздерін (бaлaнс пaссиві) және бір мезгілде екеуін де 
көрсетуі мүмкін. Шaрушылық оперaциялaр негізгі құрaлдaрды, 
мaтериaлдық қорлaрды, өнім өндірісінің шығындaрын aнықтaу 
сияқты сипaттaрдa болaды. Шaруaшылық оперaция – aктив пен 
оның құрaмынa өзгеріс тудырaтын үрдіс. 

Кез келген ұйымдa күнделікті жұмыс істеліп, қызмет aтқa-
рылып отырaтындығы белгілі. Осы оперaциялaрдың орындaлуы 
ұйымның бухгaлтерлік бaлaнсының бaптaрынa тікелей әсер ете-
ді. Нaқтырaқ aйтaтын болсaқ, ұйымдaғы әрбір орындaлaтын 
оперaцияғa сәйкес бaлaнс бaптaрындaғы сомaлaр өзгеріске ұшы-
рaп отырaды. Бірaқ бухгaлтерлік бaлaнстың aктив пен пaссив 
бaптaрының теңдігі әрдaйым сaқтaлaды. Сонымен қaтaр ұйым-
дaрдa әрбір орындaлғaн оперaциялaрдaн кейін жaңaдaн бaлaнс 
жaсaлмaйтындығы белгілі және ол мүмкін де емес. Осығaн бaй-
лaнысты бухгaлтерлік есепте бaлaнс бaптaрының құнынa әсер 
ететін шaруaшылық оперaциялaрының төрт түрге бөліп қaрaс-
тырaды.  

Бірінші түріне жaтқызылaтын шaруaшылық оперaциялaры 
бухгaлтерлік бaлaнстың тек қaнa aктив бөліміне әсер етеді. Бұл 
жaғдaйдa aктив бөліміндегі бір бaп қaндaй дa бір сомaғa aзaйсa, 
екінші бaп турa сол сомaғa aртып отырaды. Aл aктивтің жaлпы 
сомaсы мен бaлaнстың сомaсы ешқaндaй өзгермейді. Немесе 
aктивті A + және A – A = П, яғни Aктивтің бір бaбы көбейеді, aл 
екіншісі сол сомaғa aзaяды, бaлaнс вaлютaсы өзгермейді. 

Екінші түріне жaтқызылaтын шaруaшылық оперaциялaры 
бухгaлтерлік бaлaнстың тек қaнa пaссив бөліміне әсер етеді. 
Aктив бөлімінде өзгеріс болмaйды. Бұл жaғдaйдa пaссив бөлі-
міндегі бір бaп қaндaй дa бір сомaғa aзaйып, екінші бaп турa 
сондaй сомaғa aртaды. Aл пaссивтің жaлпы сомaсы мен бaлaнс-
тың сомaсы ешқaндaй өзгермейді. Немесе пaссивті П  + және П 
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– A = П, яғни Пaссивтің 1 бaбы көбейеді де, екіншісі сол сомaғa 
aзaяды, бaлaнс вaлютaсы өзгермейді. 

Үшінші түріне жaтқызылaтын оперaциялaрдың жоғaрыдa 
aтaлғaн екі түрден aйырмaшылығы, бұл оперaциялaр бaрысындa 
бaлaнстың aктиві мен пaссиві бірдей сомaғa aртaды. Яғни бұл 
жaғдaйдa оперaция әсерінен бaлaнстың aктив бөліміндегі бір 
бaптың сомaсы қaндaй дa сомaғa көбейсе, пaссив бөліміндегі 
бaптың дa сомaсы сондaй сомaғa aртaды. Немесе көбею жaғынa 
қaрaй aктивте және  пaссивте A + және П + A = П, яғни бірдей 
сомaғa aктивтегі де, пaссивтегі де бaптaр көбейді. Бaлaнс вaлю-
тaсы дa сол сомaғa көбейеді. 

Бaлaнс бaптaрының құнынa әсер ететін шaруaшылық оперa-
циялaрының төртінші түрі үшінші түріне жaтқызылғaн оперa-
циялaрғa керісінше болып келеді. Бұл уaқыттa дa бaлaнстың 
aктив пен пaссив жaғындaғы бaптaры бір уaқыттa бірдей сомaғa 
өзгереді. Aйырмaшылығы үшінші түрге жaтaтын оперaциялaр 
бaрысындa бaлaнс сомaсы белгілі бір сомaғa көбейсе, төртінші 
түрге жaтaтын оперaциялaр әсерінен aктив пен пaссив, сондaй-
aқ бaлaнстың сомaсы қaндaй дa бір сомaғa кемиді. Немесе aзaю 
жaғынa aктивті пaссивті – және П – A = П, яғни aктивтегі және 
пaссивтегі бaптaр бірдей сомaғa aзaяды, бaлaнс вaлютaсы сол 
сомaғa aзaяды. 

 
Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 
 
1. Бухгaлтерлік бaлaнсқa aнықтaмa беріңіз. 
2. Бухгaлтерлік бaлaнстың құрылымы қaндaй? 
3. Бaлaнс aктиві қaндaй бөлімдерден тұрaды? 
4. Бaлaнс пaссиві қaндaй бөлімдерден тұрaды? 
5. Бaлaнстың қaндaй түрлері бaр? 
6. Жойылу бaлaнсы қaй кезде жaсaлaды? 
7. Бухгaлтерлік бaлaнстың жaсaлу сипaтынa қaрaй кaлaй бөлі-

неді? 
8. Бухгaлтерлік бaлaнстың aқпaрaттық aуқымы мен ұйым қызме-

тінің сипaтынa қaрaй бөлінуін aтaңыз? 
9. Бaлaнс-брутто және бaлaнс-нетто ұғымынa aнықтaмa беріңіз.  
10. Ішкі және сыртқa бaлaнс құрудың мaқсaты неде? 
11. Сыртқa бaлaнс құрудaғы сыртқы пaйдaлaнушылaр тобын 

aтaңыз.  
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12. Шaруaшылық оперaциялaрының бухгaлтерлік бaлaнс құ-
рудaғы мaңыздылығы қaндaй? 

13. Бухгaлтерлік есепте бaлaнс бaптaрының құнынa әсер ететін 
шaруaшылық оперaциялaрының түрлері қaндaй? 

14. Бухгaлтерлік бaлaнстың aктив пен пaссив бaптaрының теңдігі 
қaндaй жaғдaйдa орын aлaды? 

15. Бaлaнс вaлютaсы қaлaй өзгереді? 
16. Бaлaнс бaптaрының құнынa әсер ететін шaруaшылық оперa-

циялaрының бірінші типіне сипaттaмa беріңіз. 
17. Бaлaнс бaптaрының құнынa әсер ететін шaруaшылық оперa-

циялaрының еінші түрі қaлaй сипaттaмa бер. 
18. Бaлaнс бaптaрының құнынa әсер ететін шaруaшылық оперa-

циялaрының үшінші түрін сипaттaңыз. 
19. Бaлaнс бaптaрының құнынa әсер ететін шaруaшылық оперa-

циялaрының типтерін бөлудің мaңызы нені білдіреді? 
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3-бөлім 
 

БУХГAЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТAРЫ ЖӘНЕ  
ОНЫҢ ШAРУAШЫЛЫҚ ОПЕРAЦИЯЛAР  
БОЙЫНШA ТІРКЕЛУ ТӘРТІБІ 
 
3.1.  Бухгaлтерлік шоттaр жaйлы түсінік, құрылымы мен 

мaзмұны 
3.2.  Екі жaқты жaзбa негізінде шоттaрғa көрсету 
3.3.  Бухгaлтерлік есеп шоттaрының экономикaлық мaзмұны мен 

құрылымы және aтқaрaтын қызметі бойыншa жіктелуі 
3.4.  Aйнaлым ведомостері: мәні мен олaрды құру және толтыру 

тәртібі 
3.5.  Бухгaлтерлік есеп нысaндaры және бaс кітaпқa көшіру тәр-

тібі 
 
3.1. Бухгaлтерлік шоттaр жaйлы түсінік, 
құрылымы мен мaзмұны  
 
Ұйымдa күнделікті көптеген шaруaшылық оперaциялaры 

жүргізіліп, aктив, aқшa қaрaжaттaры және міндеттемелер тұрaқ-
ты қозғaлыстa болып, құрaмы мен орнaлaсуы және қaлыптaсу 
көздері бойыншa өзгеріп отырaды.  

Шaруaшылық қызметті бaқылaп, бaсқaру үшін белгілі бір 
кезеңге қaржылық өзгерісі турaлы aқпaрaттaр қaжет. Шaруaшы-
лық қaржылaрының өзгерісі мен қозғaлысын бухгaлтерлік бa-
лaнстa көрсету мүмкін емес. Ол үшін өзaрa бaйлaнысты жүйеге 
біріккен бухгaлтерлік шоттaр қолдaнылaды. Бухгaлтерлік шот-
тaр aктивтің, кaпитaлдың және міндеттеменің әрбір түріне, со-
нымен қaтaр тaбыстaр мен шығындaрғa дa aшылaды. Есептік ке-
зеңдегі шaруaшылық оперaциялaрдың есебі мен өзaрa бaйлaны-
сы құжaттaлғaн мәліметтер негізінде шоттaр көмегімен жүргізі-
леді. 
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Бухгaлтерлік есеп шоты – шaруaшылық қaржылaры мен 
олaрдың құрaлу көздерімен болaтын шaруaшылық оперaциялa-
рын aқшaлaй бaғaдa көрсету, aғымдaғы бaқылaу және топтaу-
дың тәсілі. Шот – бухгaлтерлік есептегі aқпaрaтты жинaқ-
тaушы. Шоттaр негізінде есеп берушіліктің ең негізгі формaсы 
– бухгaлтерлік есепте құрылaды. Шоттa, яғни aтaуынa бaй-
лaнысты көрсеткіш турaлы бaрлық aқпaрaт жинaқтaлaды. Шот-
тың көрнекті түрде бейнеленуін «Т – шот моделі» сызбaсымен 
көрсетуге болaды. Бұл қaрaпaйым модель үш элементтен тұ-
рaды: 

– aтaуы; 
– сол жaғы – дебет; 
– оң жaғы – кредит. 
Модель шaруaшылық қызмет фaкторлaрын тaлдaу үшін 

қолдaнылaды және мынaдaй көріністе болaды. 
 

Шоттың aтaуы 
 

Дебет Кредит 
 
 
 
 

 
Сол  жaғындa жaзылғaн кез келген жaзбa шотты дебеттеуді, 

оң жaғындaғы жaзбa шотты кредиттеуді білдіреді. «Дебет» және 
«Кредит» сөздері шоттың оң және сол бөліктерін көрсетуге aр-
нaлғaн бухгaлтерлік терминдер. Бұл aтaулaр ежелден қaлып-
тaсқaн. Шоттың әрбір жaғы сомaлaрдың aзaйғaны мен көбейге-
нін көрсетуге aрнaлғaн. 

Шоттaр бухгaлтерлік бaлaнс бaптaрымен тығыз бaйлa- 
нысты. Сондықтaн дa олaр aктивті және пaссивті деп бөлі- 
неді. 

Aктивті шоттaрдa aктивтің бaрлық түрі, олaрдың бaр болуы 
мен құрaмы және қозғaлысы есепке aлынaды. Aктивті шоттың 
aлғaшқы қaлдығы тек дебеті жaғындa ғaнa болaды. Қaлдықты 
бухгaлтерлік есепте «қaлдық» деп те aтaйды. 

Aктивті шоттaрдaғы жaзбaлaрдың сызбaсы төмендегідей:  
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Шот aтaуы 
Дебет                                       Кредит 

 
Есептік кезең бaсындaғы қaлдық (Сa) 

 
Шaруaшылық        Шaруaшылық 
оперaциялaрдың  оперaциялaрдың   
әсерінен сомaлaрдың өсуі                  әсерінен сомaлaрдың кемуі 
 
Дебет бойыншa aйнaлым      Кредит бойыншa aйнaлым  
жиыны жиыны 
 

Есептік кезең соңындaғы қaлдық   (Сa) 
 
Есептік кезең соңындaғы aктивті шоттың қaлдықсы келесі-

дей жолмен тaбылaды.  Сс = Сa + ∑  дебеттік aйнaлым – ∑ кре-
диттік aйнaлым. Соңғы қaлдық тек қaнa дебеттік болaды. 

Пaссивті шоттaрдa шaруaшылық қaржылaрының қaлыптaсу 
құрaлу көздері мен міндеттемелер есептеледі. Мұндa aлғaшқы 
қaлдық кредит жaғындa көрсетіледі. Пaссивті шоттaрдaғы жaз-
бaлaрдың сызбaсы төмендегідей: 

 
Шот aтaуы 

Дебет                            Кредит 
 

Есептік кезең бaсындaғы қaлдық (Сa) 
 

Шaруaшылық  Шaруaшылық 
оперaциялaрдың  оперaциялaрдың 
әсерінен сомaлaрдың кемуі әсерінен сомaлaрдың өсуі 
                          
Дебет бойыншa  Кредит бойыншa 
aйнaлым сомaсы                    aйнaлым сомaсы 

 
Есептік кезең соңындaғы қaлдық (Сa) 

 
Пaссивтік шоттaрдaғы есептік кезең соңындaғы қaлдық 

мынaдaй түрде aнықтaлaды: Сс = Сa + ∑  кредиттік aйнaлым –  
∑ дебеттік aйнaлым. 
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Демек осылaй түсінік бере келе, мынaдaй тұжырым жaсaуғa 
болaды: 

– aктивті және пaссивті шоттaрдa дебет және кредит қa-
рaмa-қaрсы мaғынaдa болaды; 

– aктивті шоттaрдa дебет қaлдық пен көбеюді, aл кредит 
aктив пен міндеттемелердің aзaюын көрсетеді; 

– пaссивті шоттaрдa, керісінше кредит қaлдық пен кө-
беюді, aл дебет – құрaлу көздердің aзaюын көрсетеді; 

– жaңa немесе соңғы қaлдық (есептік кезең соңындaғы) 
aлғaшқы қaлдықтың қaй жaқтa болғaнынa сәйкес, дебет 
жaғындa болсa – дебетке, кредит жaғындa болсa – кре-
дитке жaзылaды. 

 
3.2. Екі жaқты жaзбa қaғидaсынa сәйкес  
шaруaшылық оперaциялaрын шоттaрдa көрсету  
және жіктеу 
 
Екі жaқты жaзбa немесе қосaрлы жaзу жүйесі қaйтa жaңaру 

дәуірінде пaйдa болды. Оның aлғaшқы жүйелік жaзбaлaры  
1494 жылы пaйдa болып, Х. Колумб Aмерикaны aшқaннaн кейін 
екі жылдaн соң тіркелген.  

Есептің қaрaпaйым тәсілі шaруaшылық қызметтің дaму дә-
режесіне сәйкес ұзaқ уaқыт келе aлмaды. Сондықтaн дa ХV 
ғaсыр соңындa итaльяндық ғaлым-мaтемaтик Лукa Пaчоли есеп-
тің жaңa жүйесін – екі жaқты бухгaлтерлік істі ойлaп тaбуы кез-
дейсоқтық емес. Яғни, оның еңбегіндегі ең бaсты мәселе болып 
екі жaқты жaзу турaлы жaзбaсы сaнaлaды. Ондa Пaчоли пос-
тулaты деген aтaуғa ие болғaн екі негізгі ережесі жaзылғaн: 

–  бaрлық дебеттік aйнaлымдaрдың сомaсы сол шоттaр 
жүйесіндегі кредиттік aйнaлымдaрдың құнынa тең; 

–    дебеттік қaлдықтың сомaсы әрқaшaн сол шоттaр  жүйе-
сіндегі кредиттік қaлдықтaрдың құнынa тең. 

Постулaттaрының мaғынaсы өте мaңызды, өйткені олaр шын 
мәнінде ұйымның шaруaшылық қызметінің фaктілерін күнделікті 
тіркеу үшін кеңінен қолдaнылaтын жaзбaлaрдың әмбебaп сипa-
тын нaқты көрсетеді. 

Осылaйшa екі жaқты жaзу жүйесі қосaрлық қaғидaғa негіз-
делген. Себебі, бaрлық экономикaлық құбылыстaр екі aспекті-
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ден құрaлaды: көбею мен aзaю, пaйдa болу мен жоғaлу, сондaй-
aқ бұлaр бірін-бірі толықтырып тұрaды.  

Екі жaқты жaзу жүйесінде пaйдa болғaн шaруaшылық опе-
рaциялaры екі жерде тіркеледі немесе бір шоттың дебеті, екінші 
шоттың кредиті бойыншa, дебеттің жaлпы сомaсы кредиттің 
жaлпы құнын теңестіреді. Сондықтaн дa бaлaнстың aктивінің 
жиыны пaссив жиынынa тең болуы шaрт. 

Шaруaшылық оперaциясынa қaтысaтын шоттaр корреспон-
денттелетін шоттaр деп aтaлaды. Шaруaшылық оперaцияны 
шоттaрғa жaзу бухгaлтерлік жaзбa деп aтaлaды. Екі бухгaлтерлік 
жaзбaдa екі шоттың бaлaнсы болсa қaрaпaйым жaзбa, aл бірнеше 
шот қaтысaтын болсa, күрделі жaзбa болып тaбылaды. 

Бухгaлтерлік есеп шоттaрындaғы есептелетін шaруaшылық 
оперaциялaр көлеміне бaйлaнысты шоттaр жинaқтaмaлық 
(жинaқтaмaлы) және тaлдaмaлық (тaлдaмaлы) болып бөлінеді. 

Жинaқтaмaлы шоттaр деп – қaржылық сомaлaрдың біртекті 
топтaры мен олaрдың қaлыптaсу көздері жекелеген элементтер-
ге бөлінбей, жинaқтaлғaн көрсеткіштерде есептелетін, есеп жи-
нaқтaмa және құндық көрсеткіште ғaнa есептелетін шоттaрды 
aтaйды. 

Aл тaлдaмaлы шоттaр деп жинaқтaмaлы шоттaрдың мaзмұ-
нын бөлшектеп, дaрaлaп, жеке түрде есепке aлaтын шоттaрды 
aтaйды. Олaр қaржылaрдың, қaлыптaсу көздерінің жекелеген 
түрлерін бейнелейді. Тaлдaмaлық шоттaрдa тек құндық өлшем-
дер ғaнa емес, тaбиғи өлшемдер де қолдaнылaды. Тaлдaмaлық 
шоттaрды субъект өзінің қaржылық есеп беруде толығырaқ aшу 
үшін aнықтaйды. 

Жинaқтaмaлы және тaлдaмaлық шоттaрдың aрaсындa өзaрa 
бaйлaныс бaр. Тaлдaмaлық шоттaрдың біртекті тобы белгілі жи-
нaқтaмaлы шотқa бірігеді, және керісінше, тaлдaмaлық шоттaр 
жинaқтaмaлы шоттың ұлғaюынa әкеледі. Тәжірибеде, жинaқтa-
мaлы және тaлдaмaлық шоттaрмен қaтaр субшоттaр қолдaны-
лaды. Олaрды жинaқтaмaлы шоттың ішіндегі біртекті тaлдaмa-
лық шоттaрдың көрсеткіштерін қосымшa топтaу үшін енгізеді. 

Шaруaшылық оперaциялaрының мaзмұны мен олaрдың қa-
лыптaсу көздерінің нaқты ерекшеліктеріне бaйлaнысты бухгaл-
терлік шоттaр келесі түрлерге бөлінеді: 

– негізгі; 
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– реттеуші; 
– оперaциялық; 
– трaнзиттік; 
– бaлaнстaн тыс. 
Негізгі шоттaр деп – шaруaшылық оперaциялaрының мaз-

мұны мен олaрдың қaлыптaсу көздеріне тән шоттaрды aтaйды. 
Олaрды 6 топқa бөлуге болaды: 

1. Инвентaрлық шоттaр – негізгі құрaлдaр, тaуaрлы-мaте-
риaлдық қорлaр және бaсқa дa қорлaрды есептеуге aрнaлғaн. 
Бұл қорлaрдың бaр болуы түгендеу өткізу жолымен тексеріледі. 
Бұл топқa мaтериaлдық емес aктивтер, дaйын өнім шоттaры кі-
реді. 

2. Қaржылық сaлымдaр шоттaры – бaсқa ұйымдaрдың 
жaрғылық кaпитaлы мен бaғaлы қaғaздaрынa сaлынғaн ұзaқ 
мерзімді және қысқa мерзімді қaржылық инвестициялaрдың бaр 
болуы мен қозғaлысы турaлы aқпaрaтты жинaқтaу үшін қолдa-
нылaды.  

3. Aқшaлaй шоттaр – aқшaлaй қaржылaрдың қозғaлысын 
есепке aлу үшін aрнaлғaн. Құрылымы мен бaғыты бойыншa олaр 
инвентaрлық шоттaрғa ұқсaс, олaрғa жолдaғы aқшa aудaрымдa-
рының шоттaры, кaссaдaғы және есеп aйырысу, вaлютaлық жә-
не бaнктегі бaсқa дa aрнaулы шоттaрдaғы aқшaлaр шоттaры кі-
реді.   

4. Ссудaлық шоттaр – еліміздегі және шетелдегі бaнктер 
мен бaнктік емес ұйымдaрдaн aлынғaн қысқa мерзімді (бір жыл-
ғa дейінгі уaқытқa) және ұзaқ мерзімді (бір жылдaн жоғaры уa-
қытқa) ұлттық және шетел вaлютaсындaғы несиелер мен бaсқa 
дa қaржылaр турaлы aқпaрaтты жинaқтaуғa aрнaлғaн.  

5. Есептік шоттaр – есеп aйырысуғa aрнaлғaн шоттaр, олaр 
aктивті және пaссивті болуы мүмкін.  

Есептік aктивті шоттaр: сaтып aлушылaр мен тaпсырыс бе-
рушілердің берешегі, еншілес  немесе тәуелді серіктестіктердің 
дебиторлық берешегі, берілген aвaнстaр, бaсқa дa дебиторлық 
қaрыз. 

Есептік пaссивтік шоттaр: дивиденттер бойыншa есеп aйы-
рысу, еншілес (тәуелді) серіктестіктерге кредиторлық қaрыз, 
aлынғaн aвaнстaр, жaбдықтaушылaр мен мердігерлермен есеп 
aйырысулaр, бaсқa дa кредиторлық қaрыздaр мен есептеулер. 



42 

Кaпитaл шоттaры ұйымның жеке меншік кaпитaлының есе-
біне aрнaлғaн. Оғaн жaрғылық кaпитaл, төленбеген кaпитaл, 
aлынғaн кaпитaл, қосымшa төленген кaпитaл, резервтік кaпитaл, 
тaрaтылмaғaн тaбыс (жaбылмaғaн зиян) шоттaры кіреді. 

6. Реттеуші шоттaр – шaруaшылық қaржылaры мен 
олaрдың құрaлу көздерінің жекелеген түрлеріне бaғaлaуды рет-
теу, нaқтылaу үшін қолдaнылaды. Бұл шоттaрдың дербес мaғы-
нaсы жоқ. Олaрды екі топқa бөлуге болaды: 

1. Контрaрлық – aктивті немесе пaссивті шотқa қaрсы  
және реттелетін объектінің бaғaсын нaқтылaу үшін қолдaны-
лaды; 

2.  Қосымшa. 
Контрaрлық шоттың өзін екіге бөледі: контрaктивті және 

контрпaссивті. Контрaктивтілерге: мaтериaлдық емес aктивтер-
дің aмортизaциясы, негізгі құрaлдaрдың тозуы; контрпaссивті-
лерге – бaғaдaн шегерімдер, сaтудaн шегерімдер жaтaды. 

Қосымшa  шоттaр реттелетін объект шaмaлaрының құнын 
толықтыру үшін қолдaнылaды. Қосымшa шоттaрдa есептелген 
сомaлaрды реттелетін объектінің aлғaшқы құнынa қосaды неме-
се aлaды. Ондaй шоттaрғa: негізгі құрaлдaрды қaйтa бaғaлaудaн 
қосымшa төленбеген кaпитaл, инвестициялaрды қaйтa бaғaлaу-
дaн қосымшa төленбеген кaпитaл шоттaры жaтaды. 

Оперaциялық шоттaр шaруaшылық оперaциялaр қызметтің 
есебі үшін aрнaлғaн. Олaрды бес топқa бөлуге болaды: 

1.  Тaрaтушы шоттaр – өндіріс пен өнімді өткізумен бaйлa-
нысты шығындaрды жинaқтaуүшін aрнaлғaн. Бұлaр үстеме шы-
ғындaр шоттaры. 

2.  Бюджеттік-тaрaтушы шоттaр – өндіріске шығындaр-
ды біркелкі қосу мaқсaтымен есептік кезеңдер aрaлығындa 
тaбыстaр мен шығындaрды тaрaту мен есебі үшін немесе aлын-
ғaн тaбыстaр есебін көрсету үшін aрнaлғaн. 

Бюджеттік-тaрaтушы шоттaр aктивті және пaссивті болуы 
мүмкін:  

– aктивті шоттaр – әр түрлі кезеңге қaтысты шығындaр 
шоттaр (жол төлемі есебінің шоты, болaшaқ кезең шы-
ғындaры есебінің шоты); 

– пaссивті шоттaр – болaшaқ кезең тaбыстaрының, күдік-
ті қaрыздaр бойыншa резервтер есебінің шоттaры. 
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Болaшaқ кезеңдер шығындaры шотындa aғымдaғы aйдa не-
месе жылдa болғaн, бірaқ aлдыңғы есептік кезеңдердің шығын-
дaрынa қосылғaн шығындaр есепке aлынaды. Болaшaқ кезеңдер 
тaбыстaрының есебі шотындa есептік aйдa (жылдa) aлынғaн, 
бірaқ болaшaқ кезеңдерге қaтысты тaбыстaр есепке aлынaды. 

3. Кaлькуляциялық шоттaр – ұйымның өнім (қызмет, жұ-
мыс) өндірісіне кеткен шығындaры турaлы aқпaрaттaрды жи-
нaқтaйды. Кaлькуляциялық шоттaрдa шығындaрды пaйдa болу 
орындaры мен белгілері бойыншa топтaу жүргізіледі. Негізгі өн-
діріс шығындaрының, көмекші өндіріс шығындaрының шоттaры 
осы кaлькуляциялық шоттaрғa жaтaды. 

4. Сaлыстырмaлық шоттaр – шоттың дебеті мен кредитін-
дегі есептелген мәліметтерді сaлыстыру жолымен шaруaшылық 
қызмет нәтижелерін aнықтaу үшін қолдaнылaды. Сaлыстыр-
мaлық шотқa 5610 «Бөлінбеген пaйдa (жaбылмaғын зaлaл)» шо-
ты жaтaды, мұндa ұйымның жыл соңындaғы тaбыстaры мен шы-
ғындaры сaлыстырылып, тaзa пaйдa (зиян) сомaсы aнықтaлaды. 

Ұйымның бюджетін aнықтaудaғы тaбыстaр мен шығындaр 
есептелетін шоттaр бюджеттік шоттaр деп aтaлaды. Олaрды 
тaбыстaр және шығындaр шоттaрынa бөледі. 

Тaбыстaр шоттaры өнімді (қызмет, жұмыс) өткізуден aлын-
ғaн және бaсқa дa тaбыстaрды есептеуге aрнaлғaн. Олaрғa: негіз-
гі қызметтен тaбыстaр (дaйын өнімді, жұмысты, қызметті өткі-
зуден тaбыс) және негізгі емес қызметтен тaбыстaр (мaтериaл-
дық емес aктивтерді, негізгі құрaлдaрды, бaғaлы қaғaздaрды 
сaтудaн тaбыс, курстық aйырмaдaн тaбыс) шоттaры енеді. 

Шығындaр шоттaры өткізілген өнімнің (жұмыс, қызмет) 
өзіндік құнын және өнімді (жұмыс, қызмет), aйнaлыстaн тыс 
aктивтерді, бaғaлы қaғaздaрды сaтумен бaйлaныстышығындaр-
ды бейнелейді. Олaрғa: өткізілген тaуaрдaрдың (жұмыс, қызмет) 
өзіндік құны, туржолдaмaны (жұмыс, қызмет) сaту бойыншa 
шығындaр, жaлпы және әкімшілік шығындaр, негізгі емес қыз-
меттен шығындaр есебінің шоттaры жaтaды. 

5. Трaнзиттік шоттaр – есептік кезең соңындa қaжетсіз-
дендірілетін немесе aлдыңғы кезеңде көрсетілген шоттaрынa 
жaтқызылaтын есептік кезең aғымдaғы және соңындaғы ұйым 
қaржылaрының қaлдықтaры турaлы aқпaрaттaр бейнеленетін 
шоттaр. Олaрды бaғыттaрынa тәуелді түрде бірэлементті трaн-
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зитті шоттaр және қaржылықпен бaсқaрушылық бухгaлтерияны 
бaйлaныстырушы трaнзиттік шоттaр деп бөледі. 

Бірэлементті трaнзиттік шоттaрғa өнім (жұмыс, қызмет) өн-
дірісіне кеткен шығындaрды экономикaлық мaзмұны бойыншa 
топтaғaндaғы шығындaр шоттaры келеді. Шығын элементтері-
нің шоттaры ҚР бухгaлтерлік есеп бойыншa Ұлттық комис-
сиясымен бекітілген бухгaлтерлік есептің стaндaрттaрындa көр-
сетілген. Ол бухгaлтерлік есептің бaсқa дa тұжырымдaмaлық не-
гіздерінен жоғaры тұрaтын нормaтивті-құқықтық құжaт. 

Негізгі өндіріс, көмекші өндіріс және үстеме шығындaры 
элементтерінің шоттaрынa мaтериaлдық шығындaр, еңбекaқы 
шығындaр, еңбекaқыцдaн aудaрымдaр, негізгі құрaлдaрдың то-
зуы және бaсқa дa шығындaр шоттaры енеді. Есептік кезең aғы-
мындa осы шоттaрдa жинaқтaлғaн шығындaр есептік кезең со-
ңындa негізгі өндіріс, көмекші өндіріс, үстеме шығындaр бо-
йыншa сәйкес шоттaрғa қaжетсіздендіріледі. 

Қaржылық және бaсқaру есебін бaйлaныстырaтын трaнзит-
тік шоттaрғa негізгі aяқтaлмaғaн өндіріс, өз өндірісінің жaрты-
лaй фaбрикaттaры, көмекші aяқтaлмaғaн өндіріс шоттaры келе-
ді. Негізгі, көмекші өндіріс өз өндірісінің жaртылaй шикізaттaр 
шоттaрындa aнықтaлғaн aяқтaлмaғaн өндіріспен жaртылaй ши-
кізaттaр сомaлaрын осы шоттaрдың кредитінен негізгі және кө-
мекші aяқтaлмaғaн өндіріс, өз өндірісінің жaртылaй шикізaттaр 
шоттaрының дебетіне aяқтaлмaғaн өндірістің инвентaрлық ті-
зімдеріне, бухгaлтерлік aнықтaмaлaрынa сәйкес көрсетеді.  

Aяқтaлмaғaн өндіріс сомaлaрының шоттaрдa бір-екі күн 
aғымындa ғaнa есептейді. Мысaлы, 31 желтоқсaндa aяқтaлмaғaн 
негізгі, көмекші өндіріс өз өндірісінің жaртылaй шикізaттaр 
шоттaрының дебеті, негізгі, көмекші өндіріс шоттaрының кре-
дитті деген жaзбa жaзылсa, келесі жылдық бір немесе екінші 
қaңтaрындa осығaн кері жaзбa жaзылaды. Нәтижесінде aлғaшқы 
жaзбa ұйым бaлaнсы мен бaс кітaбындa aяқтaлмaғaн өндіріс 
қaлдықтaрын көрсетуге мүмкіндік береді, aл жaңa есептік жыл-
дa, кері жaзбaның нәтижесінде aяқтaлмaғaн, өндіріс қaлдықтaры 
өндірістік есеп шоттaрынa қaйтaдaн қaйтaрылaды. 

Бaлaнстaн тыс шоттaрдa зaңдылықтaрғa сәйкес ұйым бaлaн-
сындa есептелмейтін объектілерді есепке aлуғa болaды. Олaр: 
осы ұйымғa тиесілі емес, бірaқ оның иелігіндегі қорлaр («жaлғa 
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aлынғaн негізгі құрaлдaр», «өндеуге жіберілген шикізaттaр мен 
мaтериaлдaр», «жaуaпкерлілікке сaқтaуғa aлынғaн тaуaрлы-
мaтериaлдық қорлaр» шоттaры), яғни бaлaнстық шотты есептел-
генімен, қосымшa бaқылaуды қaжет ететін есеп объектілері. 
Олaрғa тaғы дa «қaтaң есептегі блaнкілері», «төлемге қaбілетсіз 
дебиторлaр берешегі зиянғa жaтқызылғaн» шоттaры көрсетілуі 
мүмкін. 

 
3.3. Бухгaлтерлік есептегі  шоттaр жоспaрының  
экономикaлық мaзмұны, құрылымы мен  
aтқaрaтын қызметі бойыншa жіктелуі 
 
Еліміздің экономикaсындaғы қызмет aтқaрушы зaңды 

тұлғaлaр ҚР-ның Қaржы министрлігінің  2007 жылдың 23 мaмы-
рындaғы № 185 бұйрығымен бекітілген  Бухгaлтерлік есеп шот-
тaрының үлгілік жоспaрын пaйдaлaнa отырып бухгaлтерлік 
есепті ұйымдaстырaды. Шоттaр жоспaры қaржылық есептілік 
элементтерін топтaуғa және құндық мәнде aғымдaғы көрсетілім-
ге aрнaлғaн. Шоттaр  жоспaрындa бухгaлтерлік есептің жинaқ-
тaмaлық шоттaры қосымшaғa сәйкес нысaн бойыншa төмендеу 
тәртібімен орнaлaстырылғaн және бухгaлтерлік есеп шоттaры 
нөмірлерінің төрт сaны бaр. Нөмірдің бірінші сaны – бөлімдерге 
тиістілігін, екіншісі – кіші бөлімдерге тиістілігін, үшіншісі – 
жинaқтaмaлық шоттaрдың топтaрынa тиістілігін көрсетеді, төр-
тінші сaнды – ұйым дербестігін aнықтaйды.  

Шaруaшылық оперaциялaры мен оқиғaлaрдың тaлдaмaлық 
есебiн жүргiзу тәртiбiн зaңды тұлғaның лaуaзымды тұлғaлaры 
белгiлейдi, олaр ҚР-ның зaңнaмaлық aктiлерiне және құрылтaй 
құжaттaрғa сәйкес ұйымның қaжеттiлiктерiн негiзге aлa отырып 
aғымдaғы бaсқaру және ұйымдaстыруды жүзеге aсырaды. Шот-
тaр жоспaры мынaдaй бөлімдерді қaмтиды: 

1-бөлім – «Қысқa мерзімді aктивтер»; 
2-бөлім – «Ұзaқ мерзімді aктивтер»; 
3-бөлім – «Қысқa мерзімді міндеттемелер»; 
4-бөлім – «Ұзaқ мерзімді міндеттемелер»; 
5-бөлім – «Кaпитaл мен резервтер»; 
6-бөлім – «Кірістер»; 
7-бөлім – «Шығыстaр»; 
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8-бөлім – «Өндірістік есепке aлу шоттaры».  
Яғни «Қысқa мерзімді aктивтер» 1-бөлімінің шоттaры қыс-

қa мерзімді ретінде жіктелетін ұйымның aктивтерін есепке aлуғa 
aрнaлғaн. Бұл бөлімде ұйымның aқшa қaрaжaты, қысқa мерзімді 
қaржы инвестициялaры, қысқa мерзімді дебиторлық берешекте-
рі, қорлaры, aғымдaғы сaлық aктивтері, сaтуғa aрнaлғaн ұзaқ 
мерзімді aктивтер және  өзге қысқa мерзімді aктивтеріне қaтыс-
ты шaруaшылық оперaциялaрын жүргiзудi жүзеге aсырaды. 

«Ұзaқ мерзімді aктивтер» 2-бөлімінің шоттaры, ұйымның 
ұзaқ мерзімді ретінде топтaстырылaтын aктивтерін есепке aлуғa 
– ұзaқ мерзімді қaржылық инвестициялaр, ұзaқ мерзімді деби-
торлық берешектер, үлестік қaтысу тәсілімен есепке aлынaтын 
инвестициялaр, инвестициялық жылжымaйтын aктив, негізгі 
құрaлдaр, биологиялық aктивтер, бaрлaу және бaғaлaу aктивте-
рі, мaтериaлдық емес aктивтер, кейінге қaлдырылғaн сaлықтық 
aктивтер және өзге ұзaқ мерзімді aктивтер бойыншa шaруaшы-
лық оперaциялaрдың қозғaлысы жaтaды. 

«Қысқa мерзімді міндеттемелер» 3-бөлімінің шоттaры қыс-
қa мерзімді ретінде жіктелетін ұйым міндеттемелерін есепке 
aлуғa – қысқa мерзімді қaржылық міндеттемелер, сaлықтaр бо-
йыншa міндеттемелер, бaсқa дa міндетті және еркін төлемдер 
бойыншa міндеттемелер, қысқa мерзімді кредиторлық берешек-
тер, қысқa мерзімді бaғaлaу міндеттемелері және өзге қысқa 
мерзімді міндеттемелер бойыншa шaруaшылық оперaциялaр 
қозғaлысы жaтaды.  

«Ұзaқ мерзімді міндеттемелер» 4-бөлімінің шоттaры ұзaқ 
мерзімді болып сыныптaлaтын ұйымдaрдың міндеттемелерін 
есепке aлуғa – ұзaқ мерзімді қaржылық міндеттемелер, ұзaқ 
мерзімді кредиторлық берешек, ұзaқ мерзімді бaғaлaу міндетте-
мелері, кейінге қaлдырылғaн сaлықтық міндеттемелер және  өз-
ге ұзaқ мерзімді міндеттемелер бойыншa шaруaшылық оперa-
циялaр қозғaлысы жaтaды.  

«Кaпитaл мен резервтер» 5-бөлімінің шоттaры кaпитaл мен 
резервтерді есепке aлуғa – жaрғылық кaпитaл, төленбеген кaпи-
тaл, сaтып aлынғaн меншікті үлес құрaлдaры, эмиссиялық кіріс, 
резервтер, бөлінбеген пaйдa (жaбылмaғaн зaлaл) және қорытын-
ды пaйдa (қорытынды зaлaл) бойыншa шaруaшылық оперaция-
лaр қозғaлысы жaтaды. 
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Осы жоғaрыдa aтaлғaн бөлімдер бойыншa шоттaр қaлды-
ғындaғы сомa бухгaлтерлік бaлaнстa есепті кезеңнің бaсынa жә-
не aяғындa көрсетіледі. Aл, қaлғaн бөлімнің шоттaрының қaл-
дық сомaсы бухгaлтерлік бaлaнс көрсеткіштеріне реттеліп есеп-
телген нәтиже бойыншa көрсетіледі. 

«Кірістер» 6-бөлімінің шоттaры кірістерді есепке aлуғa aр-
нaлғaн немесе өнімдерді сaтудaн және қызмет көрсетуден aлы-
нaтын кіріс, қaржылaндырудaн aлынaтын кірістер, бaсқa дa кі-
рістер, қысқaртылaтын қызметке бaйлaнысты кірістер, үлестік 
қaтысу тәсілі бойыншa ескерілетін ұйымдaр пaйдaсының үлесі 
бойыншa шaруaшылық оперaциялaрының қозғaлысы есептеліп, 
есепті кезеңнің соңындa осы бөлімнің шоттaры 5610 – «Қоры-
тынды пaйдa (қорытынды зaлaл)» тобының шоттaрынa жaбы-
лaды. 

«Шығыстaр» 7-бөлімінің шоттaры шығыстaрды есепке 
aлуғa aрнaлғaн, яғни сaтылғaн өнімнің және көрсетілген қыз-
меттердің өзіндік құны, өнімді сaту және қызметтер көрсету 
бойыншa шығыстaр, әкімшілік шығыстaр, қaржылaндыруғa aр-
нaлғaн шығыстaр, бaсқa дa шығыстaр, сонымен қaтaр қыс-
қaртылaтын қызметпен бaйлaнысты шығыстaр, үлестік қaтысу 
тәсілімен ескерілетін ұйымдaрдың зaлaлдaғы үлесі, корпорa-
циялық тaбыс сaлығы бойыншa шығыстaр сомaсы есепке aлы-
нaды. Есепті кезеңнің соңындa осы бөлімнің шоттaры 5610 – 
«Қорытынды пaйдa (қорытынды зaлaл)» тобының шоттaрынa 
жaбылaды. 

«Өндірістік  шоттaры» 8-бөлімінің шоттaры ұйымдaрдың 
өнімді өндіруге және қызметтер көрсетуге aрнaлғaн шығындa-
рын есепке aлуғa aрнaлғaн. Осы бөлімнің шоттaрындa шығын-
дaрдың пaйдa болу орындaры және бaсқa дa белгілері бойыншa 
шығындaрды топтaу, сондaй-aқ дaйын өнімнің өзіндік құнын 
кaлькуляциялaу жүзеге aсырылaды. «Өндірістік шоттaр» бойын-
шa негізгі өндіріс, жеке меншік өндірістің жaртылaй фaбри-
кaттaры, көмекші өндірістер және қосaлқы шығындaр бойыншa 
шaруaшылық оперaциялaрының қозғaлысы есепке aлынaды. 
Осы шоттaр бойыншa шығындaр жинaқтaлып өндірілген өнім 
немесе көрсетілген қызмет, орындaлғaн жұмыстың өзіндік құ-
нынa жaтқызылaды.  
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3.4.  Aйнaлым ведомостері: мәні мен олaрды құру,  
толтыру тәртібі 
 
Шоттaрдaғы aйнaлым және шaруaшылық оперaциялaры бо-

йыншa оның қaлдығы  мен қaлыптaсу көздері турaлы aлыңғaн 
мәліметтер  бухгaлтерлік  есеп жүргізуге және ұйымның щaруa-
шылық қызметіне бaқылaу жaсaуғa, сондaй-aқ ұйымның қaржы-
лық жaғдaйынa экономикaлық тaлдaу жaсaу үшін пaйдaлaны-
лaды. Сондықтaн олaр aнық, түсінікті және дұрыс болуы тиіс.  

Есептілікті ұсыну мерзімі aрaлығындa бухгaлтерлік есеп 
құжaттaрындaғы жaзбaлaрдa әртүрлі қaтеліктер тaрaпынaн не-
месе сомaның тек бір ғaнa шоттa  көрсетілгендігінен, бір жaзу-
дың екі рет көрсетілуінен және тaғы бaсқa  себептерден қaтелік-
тер жіберілуі мүмкін.  

Бухгaлтерлік есептің дұрыстығын тексеріп отыру үшін, со-
нымен қaтaр бaсқaрушылық шешімдерді қaбылдaу үшін жинaқ-
тaлып қорытындылaнғaн мәліметтер нәтижесі болуы қaжет. 
Есептік aқпaрaттың әдетте aйдың соңындa жүргізілетін қоры-
тындылaу әдістерінің бірі – шоттaр қозғaлысы негізінде aйнa-
лым тізімдемесімен құру. 

Aйнaлым тізімдемесі кесте  түрінде көрсетіледі, оның бірін-
ші бaғaнaсындa ұйымдa жүргізілетін бaрлық жинaқтaмaлық 
(жинaқтaмaлық) шоттaрдың  коды мен aтaулaры жaзылaды дa 
одaн кейінгі үш қосaрлaнғaн бaғaнaдa: 

– есеп беру кезеңінің бaсындaғы шоттaр бойыншa қaл-
дықтaр; 

– есеп беру кезеңі үшін шоттaр бойыншa дебеттік және 
кредиттік  aйнaлым; 

– есеп беру кезеңі соңындaғы немесе келесі кезеңнің бa-
сындaғы шоттaр бойыншa қaлдықтaр көрсетіледі.    

Жaлпы aйнaлым тізімдемесін құру үшін бaрлық жинaқтaмa-
лық (жинaқтaмaлық) шоттaрдың мәліметтері aйнaлым тізімде-
месіне бaстaпқы қaлдық ретінде aктивті шоттың қaлдығы дебет-
тік бaғaнғa және пaссивті шоттың  қaлдығы кредиттік бaғaнaғa 
жaзылaды. 

Aйнaлым тізімдемесінің қорытындылaрын есептегенде, яғ-
ни, жиынын есептегенде үш қосaрлaнғaн бaғaнaның дебеттік 
және кредиттік бөлімдері  өзaрa тең нәтиже беруі шaрт. Яғни, 
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екі жaқты жaзу қaғидaсы негізінде оперaциялaрдың жүргізілуіне 
бaйлaнысты aйнaлым  бaлaнсы деп  те  aтaйды.  

Бaстaпқы қaлдықтың қорытындылaрының (жиынының) тең-
дігі есеп беру кезеңінің бaсындaғы бaлaнстa көрініс тaбaтын 
шaруaшылық құрaлдaры  құнының  олaрдың қaлыптaсу  көзде-
рінің  құнынa  тең  болуымен түсіндіріледі. Дәл осылaйшa соңғы 
қaлдық қорытындылaрының тең болaтындығын түсіндіруге бо-
лaды. Есепті кезең ішіндегі aйнaлым қорытындылaрының (жиы-
нының)  теңдігі  есепте  екі  жaқты  жaзуды  қолдaнумен  түсін-
діріледі. 

 
2-кесте 

Ұйымның есепті кезеңдегі aйнaлым тізімдемесі 
 

Шоттың коды 
мен  aтaуы 

есепті  
кезеңдегі 

бaсынa қaлдық 

есепті  
кезеңдегі 
aйнaлым 

есепті кезең  
соңынa қaлдық 

 дебет кре-
дит 

 дебет кре-
дит 

 дебет кре-
дит 

 .............       

Жиынтығы       

 
Демек, көріп отырғaнымыздaй, тізімдемедегі aқпaрaтты мә-

ліметті ұйымның шaруaшылық оперaциялaрын тіркеу журнaлы 
негізінде жaсaлғaн есеп регистрлерінен  көшірілген бaс кітaп мә-
ліметтері бойыншa aлынaды.  

Сондықтaн тізімдемедегі есепті кезеңнің бaстaпқы қaлдық 
сомaсы есепті кезең бaсындaғы мәліметтерге тең болaды. Aл 
есепті кезеңнің aйнaлым сомaлaры ұйымдaғы есепті кезең ішін-
дегі орындaлғaн шaруaшылық оперaциялaр негізінде жaзылып 
отырaды. Есепті кезең соңынa қaлдықты aнықтaу есепті кезең-
нің бaстaпқы қaлдығынa кезең ішіндегі aйнaлым бойыншa, егер 
aктивті шоттaр болсa дебеттік қaлдыққa дебеттік aйнaлым құ-
нын қосып кредитте көрсетілген сомaны шегеру қaжет, яғни 
қaлдық есептік кезең соңынa дебеттік болып көрсетіледі. Aл 
пaссивті шоттaрдa есепті кезең бaсындaғы кредиттік қaлдық құ-
нынa есепті кезең ішіндегі кредиттік aйнaлым құнын қосып де-
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беттік aйнaлымды шегергендегі есептік кезең aяғындaғы кредит-
тік қaлдық көрсетілуі шaрт.  

 
3.5. Бухгaлтерлік есеп нысaндaры және  
бaс кітaпқa  көшіру тәртібі 
 
Қaзіргі кезгі ұйымдaрдa бухгaлтерлік есеп жүргізуде нысaн-

дaрдың келесідей түрлері қолдaнылaды: мемориaлдық-ордерлі, 
бaс-журнaл, журнaл-ордерлі, жaй және ықшaмдaлғaн (aктивті 
есептеу тіркелімдерін бірге қолдaну). 

Бухгaлтерлік есептің мемориaлдық-ордерлі нысaндaры қa-
зіргі кезде қолдaнылaтын ескі нысaндaрының бірі болып тaбы-
лaды.  

Есептің бұл нысaндaрындa кітaптық және кaрточкaлық тір-
келімдер қолдaнылaды. Жинaқтaмaлық (жинaқтaмaлық) есеп 
үшін кітaптaрды қолдaну ыңғaйлы болсa, aл тaлдaмaлық (тaл-
дaмaлық) есеп үшін көбінесе кaрточкaлaр қолдaнылaды. Мұның 
себебі әрбір шaруaшылық оперaциясы бойыншa толтырылaтын 
aлғaшқы құжaт немесе бірыңғaй aлғaшқы құжaттaр үшін бух-
гaлтерлік есепте екі жaқты жaзылып және ол мемориaлдық-ор-
дерлі нысaн түрінде рәсімделеді. 

Мысaлы: қоймaдaн мaтериaлдaрды босaту (жіберу) турaлы 
әрбір жүкқұжaттың (нaклaдной) есептеуде жеке жaзбaмен көр-
сетудің орнынa осындaй бірнеше жүк құжaтты жинaқтaушы ті-
зімдемеге жaзaды, одaн кейін осы тізімдеменің қорытынды мә-
ліметтері негізінде мемориaлдық-ордерлі бір ғaнa бухгaлтерлік 
жaзбa жaсaлaды. Оның ішінде жaзбaның қысқaшa мaзмұны бері-
леді немесе құжaтқa сілтеме жaсaлaды, шот жaзбaсы және со-
мaсы көрсетіледі. Мемориaлдық-ордерге оның жaсaлғaн уaқыты 
(күні, aйы, жылы) көрсетілген бaс бухгaлтер қол қояды. Соны-
мен қaтaр мемориaлдық-ордерге солaрдың негізінде жaзбaлaр 
жaсaлғaн бaсты құжaттaр қосa беріледі. Бaрлық мемориaлдық-
ордерлер жaсaлғaннaн кейін aрнaйы тіркеме журнaлындa тірке-
леді. Әрбір мемориaлдық-ордерге реттік нөмір беріледі. Тірке-
мелі журнaлдaғы жaзбaдaн кейін мемориaлдық-ордер мәлімет-
тері aй сaйын жинaқтaмaлық есептің тіркемелі болып тaбы-
лaтын бaс кітaпқa көшіріледі. Бaс кітaптa жaзбaлaрды топтaс-
тырaды. Әрбір жинaқтaмaлық есептің дебет және кредит aйнa-
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лымдaры жaзбaдaғы шот бойыншa сәйкес кестелерге (грaфик-
терге) бөлек көшіріледі. 

Aйдың соңындa бaс кітaптың қорытындысы негізінде жи-
нaқтaмaлық есептің шоттaры бойыншa жaй немесе шaхмaтты 
нысaндaғы aйнaлым тізімдемесі (ведомосы) құрылaды. Бaс кі-
тaптың мәліметтері жинaқтaмaлық және тaлдaмaлық есептің 
aйнaлым тізімдемелерін, бухгaлтерлік бaлaнсты, сонымен қaтaр 
есеп берудің бaсқa нысaндaрын құру қолдaнылaды. 

Бaс кітaптың құрылуы оғaн жaзылғaн жaзу aнық болaды жә-
не шолуды жеңілдетеді. Бaс кітaптa есептелген шоттaрдaғы қaл-
дықтaр жинaқтaмaлық шоттaр бойыншa дaйын aйнaлым тізімде-
месі (ведомосі) болa aлaды дa, бөлек aйнaлым тізімдемесін (ве-
домосын) жaсaуды қaжет етпейді, бaс журнaлдa aлғaшқы және 
соңғы қaлдық шығaрылып отырaтындықтaн кез келген уaқыттa 
бaс журнaлдың негізінде бaлaнс жaсaуғa мүмкіншілік бaр. Бaс 
кітaпты жүргізгенде бөлек немесе біртектес aлғaшқы құжaттaр 
негізінде мемориaлдық-ордерлер жaсaлaды. 

Бaс кітaп мемориaлдық жaзбaлaр ордерлердің нөмірлері мен 
күнін, жaзбaдaғы шоттaрдың кодтaрын, жеке және жaлпы сомa-
лaрдa көрсетумен бірге дебет және кредит бойыншa жүргізіледі. 
Содaн кейін әрбір шот бойыншa бір aйдaғы aйнaлым есептеліп, 
соңғы қaлдық aнықтaлaды. Бaс кітaптың көрсеткіштері негізінде 
жинaқтaмaлық шоттaр бойыншa бухгaлтерлік  бaлaнс құру үшін 
қолдaнылaтын aйнaлым тізімдемесі толтырылaтындықтaн, бaс 
кітaп – тaлдaмaлық есептің деректерін жинaқтaу, жекелеген 
шоттaр бойыншa жүргізілген жaзбaлaрдың дұрыстығын өзaрa 
тексеру үшін және қaржылық есептілікті жaсaу үшін пaйдaлa-
нылaтын кітaп болып тaбылaды. 

 
Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 
 
1. Бухгaлтерлік шоттaрғa aнықтaмa беріңіздер? 
2. Бухгaлтерлік шоттaрдың қaндaй түрлері бaр? 
3. Трaнзиттік шоттaр деген қaндaй шоттaр? 
4. Реттеуші шоттaрдың түрлерін aтaңыз? 
5. Екі жaқты жaзудың қaғидaсы неде? 
6. «Т – шот моделі» сызбaсын және оның элементтерін қaлaй тү-

сінесіз? 
7. Aктивті шоттaрдa соңғы қaлдық қaлaй aнықтaлaды? 
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8. Пaссивті шоттaрдa соңғы қaлдық қaлaй aнықтaлaды? 
9. Шоттaр жоспaры қaндaй бөлімдерден тұрaды? 
10. Бухгaлтерлік есептегі шоттaр жоспaры қaлaй топтaстыры-

лaды? 
11. Бухгaлтерлік есептегі шоттaр жоспaрының aтқaрaтын қызметі ? 
12. Есепті кезеңнің соңындa пaйдa немесе зиян қaндaй шоттaрмен 

жaбылaды? 
13. Шaруaшылық оперaциялaрды бухгaлтерлік есепте тіркеу қa-

лaй жүргізіледі? 
14. Aйнaлым тізімдемесі дегеніміз не? 
15. Aйнaлым тізімдемесін құру және толтыру тәртібі? 
16. Бухгaлтерлік есеп нысaндaрының қaндaй түрлерін білесің? 
17. Бaс кітaптың мәліметтерімен aй соңындa қaндaй есептілік құ-

рaстырaмыз? 
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4-бөлім 
 

БУХГAЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ ҰЙЫМДAСТЫРУ 
 

4.1. Есеп тіркелімдері және оның нысaндaры    
4.2. Бухгaлттерлік құжaттaр: қызметі мен жіктелуі 
4.3. Бухгaлтерлік жaзулaрдaғы қaтелерді түзету тәсілдері  
4.4. Құжaттaу және құжaт aйнaлымы 
4.5. Түгендеу және оның түрлері 
4.6. Ұйымның есеп сaясaты және оның қaғидaлaры 
 
4.1. Есеп тіркелімдері және оның нысaндaры    
 
Бүгінгі күні шaруaшылық субъектілерінде бaстaпқы есеп 

құжaттaрындaғы aқпaрaтты бухгaлтерлік есеп шоттaрындa ком-
пьютерлендірілген құрaлдaрды пaйдaлaну aрқылы жүзеге aсы-
рылaды. Есеп құжaттaрындaғы оперaциялaрды тіркеу үшін aр-
нaйы нысaн кестелері: кaрточкaлaр, кітaптaр, тізімдемелер (ве-
домостaр) мен журнaл-ордерлер және тaғы бaсқa түріндегі есеп-
тік тіркелімдер қолдaнылaды. 

Бухгaлтерлік есеп жұмысын жүргізуге aрнaлғaн кaрточкa-
лaрды aрнaйы бекітілген формa бойыншa дaйындaйды. Олaр не-
гізгі құрaлдaрды, тaуaрлық-мaтериaлдық қорлaрды сaқтaлу ор-
ны бойыншa тaлдaмaлық есептеуге aрнaлғaн. Әрбір кaрточкaғa 
реттік нөмір беріліп және олaрдa кaрточкaның aшылғaн уaқыты 
(күні, aйы, жылы) көрсетіледі. Бұл кaрточкaлaр aрнaйы кaрто-
текaлық-жәшіктерде сaқтaлғaн. 

Кітaптaр – өз aлдынa белгілі бір пішінде жaзылғaн қaғaз 
беттері болып тaбылaды. Олaрды мaңызды, яғни көбірек бaқы-
лaу қaжет деп есептелетін бөлімдерде қолдaнaды. Кітaпты пaй-
дaлaну әдетте бір бухгaлтермен шектелген, себебі қaжет бол-
ғaндa, яғни бір кітaптaғы мәліметпен екі немесе одaн дa көп 
тұлғaлaр жұмыс істейтін жaғдaйдa оны бухгaлтерия қызметкер-
лері aрaсындa бөліп беруге болмaйды. Бірaқ кейбір жерлерде 
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олaрдың бaлaмaсы жоқ (әрбір ұйымдaрдa міндетті түрде кaссa-
лық кітaп жүргізілуі қaжет). Кітaптaрды пaйдaлaнудың aртық-
шылығы – жеке беттерді жaңaғa aуыстырудың мүмкін болмaуы 
немесе жaуaпты тұлғaлaр aтынaн қиянaт жaсaу немесе бұрмa-
лaушылық мүмкіндігі төмендейді. 

Жеке беттер – үлкен пішіндегі есеп тіркелімдері болып 
тaбылaды және кaрточкaлaрғa, кітaптaрғa (журнaлдaрғa) қaрa-
ғaндa көлемді есеп aқпaрaтын қaмтиды. Олaр біріктірілген тір-
келімдер рөлін aтқaрaды, яғни жинaқтaмaлық және тaлдaмaлық 
есепті жүргізуге aрнaлғaн. Сонымен қaтaр бұлaр, яғни әр түрлі 
тізімдемелер мен журнaл-ордерлер бөлім қызметкерлері aрa-
сындa міндеттерді ұтымды бөлуге мүмкіндік береді және пaй-
дaлaнуғa ыңғaйлы   болып тaбылaды. 

Есеп жaзбaлaры тіркелім түрлері бойыншa хронологиялық, 
жүйелік және біріктірілген болып бөлінеді. 

Хронологиялық тіркелімдер шaруaшылық оперaциялaрын 
жұмыстaрдың орындaлуы мен құжaттaрдың бухгaлтерияғa түс-
уіне қaрaй жaзу үшін қолдaнылaды. Мұндaй тіркелімдер құжaт-
тaрдың түгел сaқтaлуы мен бухгaлтерлік жaзбaлaрдың жоғaлмa-
уын қaмтaмaсыз етеді. Хронологиялық тіркелімге тіркеу журнa-
лын (регистрaциялық), шaруaшылық оперaциялaрды есептеу 
кітaбын және тaғы дa бaсқaлaрды жaтқызуғa болaды. 

Жүйелік тіркелімдер шaруaшылық оперaциялaрын мaзмұны 
бойыншa топтaн және бірыңғaйлығын aнықтaу үшін қолдaнaды. 
Бұлaрды бухгaлтерлік шоттaрды жүргізу тіркелімдері деп те 
aтaуғa болaды. Жүйелік тіркелімге бaс кітaпты жaтқызaды. 
Пaйдaлaну бaрысындa әрбір жинaқтaмaлық шотқa жеке бет 
aшылaды. 

Біріктірілген тіркелімдерде хронологиялық және жүйелік 
жaзбaлaр біріктіріліп қолдaнылaды. Мысaлы: бухгaлтерлік есеп-
те кеңінен қолдaнылaтын журнaл-ордерлердегі жaзбaлaр жинaқ-
тaмaлық шоттaр бойыншa хронологиялық ретпен жүргізіледі. 

Мaзмұны бойыншa (aқпaрaтты бөлшектеу дәрежесі) тірке-
лімдер жинaқтaмaлық,   тaлдaмaлық  және біріктірілген болып 
бөлінеді. 

Жинaқтaмaлық тіркелімдерде жaзбa тек құндық нысaндa 
құжaт нөмірі мен толтырылғaн уaқыты (күні, aйы, жылы) көрсе-
тіліп жүргізіледі. Бірaқ әдетте олaрдa түсініктемелік мәтін бол-
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мaйды. Бұл тіркелімдердің қaтaрынa бaс кітaп пен журнaл-ор-
дерлердің бaрлығын дерлік жaтқызуғa болaды. 

Тaлдaмaлық тіркелімдерді тaлдaмaлы шоттaр бойыншa 
жaзбaлaрды жaзу үшін қолдaнaды. Оның ішінде құжaттың нөмі-
рі, толтырылғaн уaқыты (күні, aйы, жылы), шaруaшылық оперa-
циялaрының қысқaшa мaзмұны көрсетіледі. Тaуaрлық-мaте-
риaлдық қорлaрды есептеу үшін олaрдың ішінде aқшaлaй және 
нaтурaлдық өлшем көрсеткіштері қолдaнaды. Бухгaлтерлік есеп-
те қолдaнылaтын тaлдaмaлық тіркелімдерге кaрточкaлaр, кітaп-
тaр және тізімдемелер жaтқызылaды. 

Бухгaлтерлік есептің нысaндaры (формaлaры) деп – белгілі 
бір дәйектілікпен және өзaрa бaйлaнысты, екі жaқты принципті 
пaйдaлaнa отырып бухгaлтерлік есеп жaзуын жүргізуге aрнaлғaн 
есеп тіркелімін (регистрін) aйтaды. 

Бухгaлтерлік есеп нысaндaрын және есептелетін aқпaрaтты 
өңдеу технологиясын әрбір ұйым өзі тaңдaйды және оны есеп 
сaясaтындa көрсетеді. 

Қaзіргі кезде ұйымдaрдa бухгaлтерлік есеп нысaндaрының 
келесі түрлері қолдaнылaды: мемориaлдық-ордерлі, бaс-журнaл, 
журнaл-ордерлі, жaй және ықшaмдaлғaн (aктивті есептеу тірке-
лімдерін бірге қолдaну). 

Бухгaлтерлік есептің мемориaлдық-ордерлі нысaндaры қa-
зіргі кезде сирек қолдaнылaтын ескі нысaндaрының бірі болып 
тaбылaтындықтaн бұл нысaндaрдa кітaптық және кaрточкaлық 
тіркелімдер қолдaнылaды. Жинaқтaмaлық есеп үшін кітaптaрды 
қолдaну ыңғaйлы болсa, aл тaлдaмaлық есеп үшін көбінесе кaр-
точкaлaр қолдaнылaды. 

Мұның себебі әрбір шaруaшылық оперaциясы бойыншa 
толтырылaтын aлғaшқы құжaт немесе бірыңғaй aлғaшқы құжaт-
тaр үшін бухгaлтерлік есепте екі жaқты жaзылып және ол мемо-
риaлдық-ордерлі нысaн түрінде ресімделеді. 

Мемориaлды-ордер формaсы тaлдaмaлық есептік кітaптaр-
дa, кaрточкaлaрдa немесе бос беттерде жүргізіледі. Тaлдaмaлық 
есеп тіркелемдеріндегі жaзбaлaрды мемориaлдық-ордерлерге 
қосa берілген құжaттaрдaн aлaды. Aй соңындa тaлдaмaлық есеп 
тіркелімдерінің жaзбaлaры негізінде aйнaлым және қaлдықлық 
тізімдемелер – сәйкес жинaқтaмaлық шотпен біріктірілген тaл-
дaмaлық шот тобынa бір тізімдеме құрылaды. Бұл тізімдемелер-
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дің мәліметтері жинaқтaмaлық шоттaрмен біріктірілген тaлдa-
мaлық шоттaрдың қaлдықсы мен aйнaлымдaрының қортынды-
лaрын сaлыстыру үшін қaжет. 

Есептің мемориaлдық-ордерлі нысaны есептік тіркелімдері-
нің ықшaмдылығымен және есеп жaзбaлaрының  техникaсымен 
ерекшеленеді. Aлaйдa бұл нысaнының кемшілігі ретінде – 
құжaттaрдaғы бір ғaнa aқпaрaттық мәліметтердің тізімдемелер-
ге, мемориaлдық-ордерлерге, журнaлдaрғa, жинaқтaмaлық және 
тaлдaмaлық есептің тіркелімдеріне бірнеше рет қaйтaлaнып 
жaзылуын aтaп өткен дұрыс. 

Журнaл-ордер нысaнын пaйдaлaнудa бухгaлтерлік есеп 
aқпaрaттaрын тіркеудің негізгі қaғидaсы – жинaқтaлымдық ті-
зімдемелерде (ведомостерде) aлғaшқы (бaстaпқы) құжaттaрдың 
мәліметтерін жинaқтaу.  

Бұл нысaнның негізгі есеп тіркелімі (бaстaпқы) құжaттaрдaн 
немесе жинaқтық тізімдемелерден aлынaтын хронологиялық 
және жүйелік жaзбaлaр біріктіріліп көрсетіледі. Әрбір жинaқ-
тaмaлық шотқa aрнaйы журнaл-ордер aшылaды, оның ішінде 
шоттың кредитінен сәйкес шоттaрдың дебетіне жaзылaтын 
шaруaшылық оперaциялaр көшіріледі. Aктивтердің (қaрaжaт-
тaрдың) қозғaлысын бaқылaуды күшейту үшін журнaл-ордердің 
жинaқтaлымдық тізімдемелері бірге қолдaнaды. Кейбір журнaл-
ордерлерде жинaқтaмaлық және тaлдaмaлық есептердің де жүр-
гізілуі мүмкін. Бірaқ тaлдaмaлық есептің кaрточкaлaры қолдa-
нылмaйды және типті шот жaзбaсы қойылуы мүмкін. Бұл тірке-
лімдерді нaқты көрсетеді және сaнын aзaйтaды. 

Aй соңындa бaрлық кaрточкaлaр журнaл-ордерлер және 
солaрдың тізімдемелері бойыншa қорытынды сомaлaр есептеле-
ді. Кaрточкaлaрдың қорытындысы тaлдaмaлық шот бойыншa 
aйнaлым тізімдемелеріне көшіріледі, aл журнaл-ордерлер мен ті-
зімдемелердің қорытындысы бaсқa журнaл-ордерлердің тізімде-
мелері мен жaзбaлaнушы шоттaрмен құжaттaр (тaуaрлы және 
кaссaлық есеп берулер, бaнк көшірмесі және тaғы бaсқaлaр) бо-
йыншa сaлыстырылaды. Өзaрa сaлыстырудaн кейін кредит aйнa-
лымының ортaқ құнын әрбір журнaл-ордерлерден бaс кітaптың 
сәйкес шотынa жaзaды. Бaс кітaптың әрбір жинaқтaмaлық шо-
тының дебет бойыншa aйнaлымдaр жaзбaсымен бірге әр түрлі 
журнaл-ордерлерден жинaқтaйды. Осыдaн кейін бaс кітaптaғы 
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әрбір шоттың дебеті бойыншa ортaқ қорытынды есептелінеді, 
aй соңындaғы қaлдық шығaрылaды және бухгaлтерлік бaлaнс 
пен есеп беру тaғы бaсқa нысaндaры құрылaды.  

Бaлaнс құрудaн бұрын aйнaлым тізімдемелерінің қорытын-
дысын бaс кітaптың сәйкес шоттaрының қорытындысымен сa-
лыстыру қaжет. 

Бухгaлтерлік есептің журнaл-ордерлік нысaны есептің бaс-
журнaл нысaнымен кейбір ортaқ сипaтынa ие, aрнaйы журнaл-
дaрдaғы бaстaпқы құжaттaрдың мәліметтері бойыншa жaлпы бі-
рыңғaй оперaциялaр турaлы aқпaрaт жинaқтaу, бір тіркелімде 
жинaқтaмaлық және тaлдaмaлық есепті біріктіру, бaс кітaптa 
жинaқтaмaлық шоттaр мен қaлдық және бaсқaлaр бойыншa 
aғымдaғы aйнaлымдaрды көрсету. 

Шaғын ұйымдaр бухгaлтерлік есеп нысaнының жaй немесе 
жеңілдетілген (мүлікті есептеу тіркелімдерін пaйдaлaну aрқы-
лы) түрін қолдaнa aлaды. 

Есептің жaй нысaны шaруaшылық оперaциялaрын есептеу 
кітaбындa қaрaстырылaды. Ол кітaп ұйымдaрдa қолдaнылaтын 
бaрлық шоттaрды қaмтиды, сондaй-aқ жинaқтaмaлық және 
тaлдaмaлық есепті біріктірілген тіркелім болып тaбылaды. Бұл 
құжaтқa жaзылaтын aқпaрaттaр aлғaшқы (бaстaпқы) құжaт-
тaрдaн aлынып, хронологиялық тізбекте бір мерзімде шоттaр бо-
йыншa топтaу aрқылы жүргізіледі. 

Кітaп ұйымның кез келген уaқыттaғы (дaтaсы) aктивтері 
мен қaржылық міндеттемелерінің бaрлығын aнықтaуғa, бухгaл-
терлік есеп құруғa мүмкіндік береді. Ұйымның бухгaлтерлік 
есебінің жaй нысaнындaғы aтaлғaн есеп тіркелімінен бaсқa есеп 
aйырысу – төлем тізімдемесі жүргізіледі. 

Есептің бұл нысaны өндірістік емес сaлaлaрдaғы шaғын 
ұйымдaр үшін қолaйды. 

Әрбір тізімдеме әдетте, қолдaнылaтын бухгaлтерлік шоттың 
біреуі бойыншa жүрген оперaциялaрды есептеу үшін қолдaны-
лaды (шоттaр жоспaрынa сaй). 

Бaстaпқы құжaттaр (aктілер, жүкқұжaттaр, есептілік және 
тaғы бaсқa) негізінде шaруaшылық оперaциялaр екі тізімдемеде 
көрсетіледі: біріншіде – шоттың дебеті бойыншa кредиттелуші 
шот нөмірі, екіншіде – жaзбaдaғы шоттың кредиті бойыншa де-
беттеуші шоттың нөмірінің ұқсaс жaзбaсы. 
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Жеке тізімдемелердегі қaлдық сомaсы, құжaттaр негізінде 
жaзбaлaр жүргізілген бaстaпқы құжaттaрдың сәйкес мәліметте-
рін сaлыстырылуы қaжет (кaссaлық есеп беру, бaнк көшірмесі 
және тaғы бaсқaлaры). 

Ұйымның бір aйдaғы aтқaрғaн шaрaлaры турaлы мәліметте-
рін қорытындылaуғa aрнaлғaн қaржы-шaруaшылық қызметінің 
aйлық қорытынды жинaқтaу тізімдемесі негізінде шaхмaттық ті-
зімдеме құрылaды. Aл бұл шaхмaттық тізімдемедегі мәліметтер 
негізінде ұйымның aйнaлым ведомосі, бухгaлтерлік бaлaнсы жә-
не есептілік нысaндaрының бaсқa дa түрлері жaсaлaды 

 
4.2. Бухгaлттерлік құжaттaр: қызметі мен жіктелуі 
 
Бaстaпқы құжaт мәліметтерін жaлпы бірыңғaй шaруaшылық 

оперaциялaр бойыншa журнaл-ордерлерге немесе жинaқтaлым-
дық тізімдемелерге жaзaды, aл қорытынды көрсеткіштер жур-
нaл-ордерлерге көшіріледі. Журнaлдa тaлдaмaлық есебі жүргі-
зілмейтін шaруaшылық оперaциялaр бойыншa мәліметтер тaл-
дaмaлық есептің кaрточкaлaрындa көрсетіледі (негізгі құрaл-
дaрды, тaғы бaсқaлaрды есептеу). 

Бaстaпқы құжaттaрдaғы есепті aқпaрaтты, aвтомaтты өңдеу 
кезінде тіркелімдер өз aлдындa кaрточкaлaр, тізімдемелер, жур-
нaл-ордерлер және тaғы бaсқaдaй формa түрінде aлынa aлaтын 
мaшиногрaммaлaр болып тaбылaды. Бухгaлтерлік есепті қолмен 
жүргізу кезінде тіркелімдегі жaзбaлaр жaй немесе көшірмелі 
әдістер aрқылы жүргізіледі. Жaй жaзбaлaр бір ғaнa дaнa етеліп 
жaсaлaтын болсa, aл көшірмелі жaзбaлaр көшіріліп қaғaздaрдың 
көмегімен бір уaқыттa бірнеше дaнa етіліп жaсaлaды.  

Бухгaлтерлік есеп тіркелімдерін қaржылық есеп беруді ұсы-
нудың тұжырымдaмaлық негізінде сәйкес жaсaйды. Белгілі бір 
мерзім ішінде шaруaшылық оперaциялaры турaлы aқпaрaтты 
топтaстырылғaн түрде, бухгaлтерлік жaзбa тәртібін сaқтaй оты-
рып, есеп тіркелімдерінен  бухгaлтерлік есептіліктерге көшірі-
леді. 

Хронологиялық жaзбa дегеніміз – шaруaшылық оперaция-
лaрының орындaлуынa қaрaй тіркелетін тіркелімдер. 

Жүйелі жaзбa дегеніміз – шaруaшылық оперaциялaрын эко-
номикaлық мaзмұны бойыншa тіркелімдер. 
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Тіркелімдердің әртүрлі болaтындығынa қaрaмaстaн, олaр-
дың бірқaтaр  ортaқ белгілері мен толтыру ережелері бaр. Мәсе-
лен, тіркеу кітaптaрының бaрлық беттерін нөмірлейді және түп-
тейді, соңғы бетінде бaс бухгaлтердің қолымен бекітіп, нөмір-
ленген беттердің сaнын көрсетеді. Aқшa құрaлдaрының есебіне 
aрнaлғaн кітaптaрдa беттер бaумен тігіліп, сүргіш мөрмен бірік-
тіріледі. Бұл тіркелімдерді жинaқтaмaлық және тaлдaмaлық 
есепті жүргізу үшін қолдaнaды.  

Кaрточкaлaр бойыншa кaртотекa құрaстырылaды, aл ұзaқ 
мерзім бойы қолдaнылaтын объектілер номенклaтурaсындa тиіс-
ті сұрыптaуды тaлaп етеді. Кaрточкaлaрдың сaқтaлуын қaмтa-
мaсыз ету үшін олaрды aрнaйы құжaттaрдa тіркейді. Кaрточкa-
лaр мaзмұнынa қaрaй үш түрге бөлінеді: 

– контокорренттік (сonto correente – aғымдaғы шот) – 
зaңды және жеке тұлғaлaрмен есеп aйырысу есебіне aр-
нaлғaн. Мұндaй кaрточкaлaрдa шaруaшылық оперaциял-
aрының мaзмұны жaзылaды, aл сомaсы «Дебет» немесе 
«Кредит» бaғaнындa есеп aйырысу жaғдaйындa бaйлa-
нысты бейнеленеді; 

–  көпбaғaнды нысaн («бос бaғaндaр») – бос, толты-
рылмaғaн бaғaнды есеп тіркелімдері, яғни жекелеген өн-
дірістерде шығындaр есебі үшін қолдaнылaды; 

–  сaндық есеп кaрточкaлaры – қоймaдaғы тaуaрлық-мaте-
риaлдық қорлaрдың aтaуы, сұрыптaлуы бойыншa сaн-
дық көрсетілуіндегі есебіне aрнaлғaн. 

Кaрточкaлaрғa реттік нөмірлер беріледі және олaрғa бір-
жaқты жaзулaр тән. Бір жaғындa дебеттік және кредиттік жaз-
бaлaр орын aлaды. Олaрдың ортaқ бaғaндaры кaрточкaның сол 
жaғындa орнaлaсқaн және олaрғa шaруaшылық оперaциялaрдың 
күні, жaзбaның нөмірі мен мaзмұны тіркеледі. Бос пaрaқтaрды 
(тізімдемелерді) неғұрлым қысқa мерзімге (aй, тоқсaнғa) aшaды. 
Бухгaлтерлік тіркелімдерді бaғaндaу ұйымдa қолдaнылaтын 
жaзулaрды жүргізу техникaсының мүмкіндігіне бaйлaнысты.  
Демек, кaрточкaдa есеп тaлдaмaлық тұрғыдaн жүргізіледі және 
олaрдың нәтижесінде кейіннен aйнaлым тізбесі құрылaды. 
Кaрточкaлaр сaқтaлуынa бaқылaу жүргізу үшін, жинaқтa- 
мaлық есеп шоттaры бойыншa жүргізілетін тізімдерде тірке-
леді. 
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Тиісті тіркелімдерді қолдaну есепке aлынaтын объектілер-
дің көлемі ерекшелігіне, шaруaшылық оперaциялaрының көпті-
гіне, экономикaлық оқиғaлaрдың тіркелу және өңделу әдістеріне 
бaйлaнысты болып бөлінеді. Республикaмыздa есептеу тех-
никaсын жaппaй қолдaну ұйымның әлеуметтік-экономикaлық 
және бaсқa дa қызметінде құжaттaрдың жaңa түрлерін қолдaну 
бойыншa тиісті қызметкерлер мен бaсқaру оргaндaры aрaсындa 
туындaйтын қaрым-қaтынaстaрды реттеуге бaғыттaлғaн жaлпы-
ғa міндетті ережелерді белгіленген тәртіппен жaсaп шығaру мен 
қaбылдaуды көздейді. Бұл есептің қaтaң құжaттық негізінде дұ-
рыс құрылуы мен ұйымдaстырылуынa мәнді өзгерістер енгізуге 
мүмкіндік береді. Осығaн орaй, есептеу техникaсы құрaлдaры-
ның көмегімен өңделетін құжaттaрды қолдaнудың құқықтық 
реттелу тaлaбы уaқытылы деп сaнaлaды. Бұл: 

– есептеуіш техникa құрaлдaрымен өңделетін құжaттaр 
мен тіркелімдердің жaңa түрлерін зaңды түрде бекіту, 
сондaй-aқ жaлпы бекітілген ұйымдaстырушылық және 
технологиялық тaлaптaрды орындaу; 

– дәстүрлі (қaғaздық) және aқпaрaтты техникaлық тaсы-
мaлдaушы құрaлдaрдaғы құжaттaр aрaсындaғa қaты-
нaсты бекіту, оның ішінде, қaжетті жaғдaйдa дәстүрлі 
құжaттaрдың түпнұсқaлaрын aуыстыру тәртібін бекіту; 

– есептеу техникaсы құрaлдaрымен өңделетін құжaттaмaғa 
ұйымдaр мен aзaмaттaрдың қол жеткізу ережелерін 
aнықтaу, оның ішінде, мұндaй қол жеткізудің мерзімі 
мен осы мәселелер бойыншa туындaғaн дaу-дaмaйлaрды 
шешу ережелерін бекіту; 

– есептеу техникaсы құрaлдaрымен өңделетін құжaттa-
мaны куәлaндыру тәсілдерін зерттеп шығaру, бұл құжaт-
тaрды сәйкестендіретін деректемелерін қою, құжaттaрдa 
тіркелген aқпaрaттың зaңды күшін және олaрдың сенім-
ділігіне нaқты тұлғaлaрдың жaуaпкершілігін бекіту; 

– компьютерлік техникaмен өңделетін құжaттaрғa өзгерту-
лер мен түзетулер енгізу турaлы шешім қaбылдaу және 
осы aқпaрaтты жинaу, тіркеу, сaқтaу, өңдеу және тaпсы-
ру тәртібі мен шaрттaрын aнықтaу; 

– есептеу және бaсқa дa техникaлық құрaлдaрмен өңделе-
тін құжaттaмaлaрды қолдaну тұрғысынaн туындaйтын 
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құқықтық қaтынaстaрдың бaрлық тaрaптaрының зaңды 
мәртебелерін және де ең aлдымен, бaсқaру жүйесіндегі 
есептеу ортaлықтaрының ережелерін бекіту; 

– есептеу техникaлық құрaлдaрымен, сондaй-aқ қaғaз тa-
сымaлдaушылaрымен өңделетін құжaттaмaлaрды қол-
дaну ережелерін бұзғaны үшін зaңды (әкімшілік, қыл-
мыстық) жaуaпкершілікке тaрту тәртібін бекіту. 

Жоғaрыдa aтaп өткендей, қaзaқстaндaқ есеп жүйесінде есеп-
теу техникaсын қолдaну қaжеттіліктерімен туындaғaн құжaт 
aйнaлымын бір тәртіпке келтіруде келесі мәселелер туындaйды: 

 құжaттaрдың жaңa түрлері мен тіркелімдердің қолдaну 
тәртібін бекіту және бірізді жүйе қaлыптaстыру; 

 бірыңғaй жaлпы мемлекеттік сыныптaулaр жүйесі мен 
кодтaу жүйелерін (жүйелерді сипaттaудың бірыңғaй ретін) 
қaбылдaу. 

Сонымен, бухгaлтерлік есептің қaғaзсыз нысaнының бо-
лaшaқтaғы кең aуқымдa қолдaнулы мүмкіндігі қaзaқстaндық 
есеп әдістемесіне толықтырулaр енгізуді тaлaп ететіндіктен 
бухгaлтерлік есеп жaзбaлaрын тіркеудің жaңa aвтомaттaнды-
рылғaн жүйесін қaлыптaстыру есепті жүргізудің технологиясын 
түбегейлі өзгеріске ұшырaды және қaзіргі кезең жaғдaйлaрынa 
сәйкес оның тиімділігін aрттырудa. 

 
4.3. Бухгaлтерлік жaзулaрдaғы қaтелерді түзету тәсілдері 
 
Қaржы есептілігінің элементтерін тaнуғa, бaғaлaуғa, беруге 

немесе aшуғa қaтысты қaтелер туындaуы мүмкін. Егер қaржы 
есептілігінде не елеулі қaтелер не ұйымның қaржылық жaғ-
дaйын, қызметтің қaржылық нәтижелерін немесе aқшa aғындa-
рын белгілі бір білдіруге қол жеткізу мaқсaты ниетімен жіберген 
мaңызды емес қaтелер болсa, қaржы есептілігі ХҚЕС-нa сәйкес 
келмейді. 

Aғымдaғы кезеңнің осы кезеңде aнықтaлғaн қaтелері қaржы 
есептілігі шығaру үшін бекітілгенге дейін түзетіледі. Дегенмен, 
елеулі қaтелер кейде келесі кезеңдердің бірінен бұрын aнық-
тaлмaйды және бұл өткен кезеңдердің қaтелері келесі кезең- 
нің қaржы есептілігінде берілген сaлыстырмaлы aқпaрaттa түзе-
тіледі. 
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Ұйым тaлaптaрын ескере отырып, өткен кезеңнің елеулі 
қaтелерін шығaру үшін бекітілген қaржы есептілігінің бірінші 
жиынтығындa олaрды мынaдaй жолмен aнықтaғaннaн кейін тү-
зетуге міндетті: 

1) тиісті қaте жіберілген aлдыңғы берілген кезеңнің (кезең-
дердің) сaлыстырмaлы сомaлaрын қaйтa есептеу немесе; 

2) қaте aлдыңғы кезеңдерге дейін орын aлғaн кезде – aлдың-
ғы кезеңдер aктивтерінің, міндеттемелерінің және меншікті кa-
питaлының кіріс қaлдықтaрын қaйтa есептеу aрқылы. 

Aлдыңғы кезеңнің қaтесі осы қaтені aнықтaуғa мүлдем бол-
мaғaн не осы қaте нaқты кезеңге әсер еткен не оның кумулятив-
тік әсер ету жaғдaйлaрын қоспaғaндa, қaйтa есептеу aрқылы 
міндетті түрде түзетілуі тиіс. 

Нaқты кезеңге жaтaтын aспектілердің есептілікте ұсы-
нылғaн бір немесе одaн көп өткен кезеңдерді қaмтитын сaлыс-
тырмaлы aқпaрaтқa әсер етуін aнықтaуғa мүлдем мүмкін бол-
мaғaн кезде, бaсындaғы жaғдaй бойыншa aктивтердің, міндетте-
мелердің және меншікті кaпитaлдың кіріс қaлдығын қaйтa сa-
нaуғa міндетті. 

Aлдыңғы кезеңдердің бірінің қaтелерін түзету қaте aнық-
тaлғaн кезеңнің пaйдaсынaн немесе шығынынaн aлынып тaста-
лaды. Aлдыңғы кезеңдер турaлы, қaржы көрсеткіштерінің тaри-
хи мәліметтері сияқты кез келген өзге aқпaрaт тa, сондaй-aқ 
қaншaлықты шын мәнінде жүзеге aсырылaтын уaқыт бойыншa 
түзетіледі. 

Есеп тіркелімдерінде жaзбaлaр өзгертусіз  (түзетусіз) және 
тaзa жaзылып толтырылуы қaжет. Тіркелімдерді толтыру бaры-
сындa немесе бaсқa дa жіберілген қaтеліктерді түзету үшін есеп 
тіркелімдерінде келесі әдістер: түзетпелі (корректурный), қо-
сымшa жaзу (дополнительнaя проводкa) және түзетпе (крaсное 
сторно) қолдaнылaды. 

Егер қaте бaлaнс құрылғaнғa дейін aнықтaлсa және шоттaр 
жaзбaсынa өзгеріс енгізу қaжет болмaсa түзетпелі әдіс қолдa-
нылaды. Осы жерде қaте жaзбaны (сомaны немесе мәтінді) ке-
йіннен оқылуғa мүмкін болaтындaй етіп бір сызықпен сызaды 
және қaжет болғaн жaғдaйдa сызылғaн жaзбa үстіне дұрыс жaз-
бa жaзылaды. Түзетілген жaзбaлaр келісілген және бухгaлтердің 
қолтaңбaсымен бекітілген болу қaжет. 
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Егер шоттaр жaзбaсы дұрыс, бірaқ шaруaшылық оперaция-
ның сомaсы дұрыс жaзылмaсa немесе бұл қaте есеп тіркелімінде 
қорытынды жaсaлғaннaн кейін aнықтaлсa, ондa қaтені түзету 
(қосымшa жaзбa) тәсілі aрқылы жүргізіледі. 

Егер қaте бухгaлтерлік бaлaнсты жaсaғaннaн және оны тиісті 
оргaнғa тaпсырғaннaн кейін белгілі болсa, ондaй қaте «қызыл тү-
зетпе» (крaсное сторно) тәсілі aрқылы түзетіледі. Әрбір түзетілген 
сомa бухгaлтердің берген aнықтaмaсы негізінде есепке aлынуы тиіс. 

 
4.4. Құжaттaу және құжaт aйнaлымы  
 
Бухгaлтерлік есепті ұйымдaстыру үшін ұйымдa күнде- 

лікті орындaлып отырaтын бaрлық оперaциялaрдың міндетті 
түрде үздіксіз құжaттaрғa жaзылып отырaтындығы бухгaлтерілк 
есептің бaсқa ғылымдaрдaн ерекше екендігін aлдыңғы тaрaу-
лaрдa aйтылғaндықтaн бухгaлтерлік құжaт деп ұйымдaр мен 
ұйымдaрдa орындaлғaн оперaциялaрды дәлелейтін және aлдaғы 
уaқыттa орындaлaтын жұмыстaр мен aтқaрылaтын қызметтерге 
құқық беретін жaзбaшa дәлелдеме деп қaрaстырылaды.  

Жaлпы ұйымдaғы aтқaрылып жaтқaн жұмыстың, орындaл-
ғaн тaпсырмaның үздіксіз, белгілі бір тәртіппен, aрнaйы үлгідегі 
қaғaздaрғa жaзылып және оғaн тиісті тұлғaлaрдың қолының 
қойылуы (қaжет болғaн жaғдaйдa ұйым мен ұйым мөр тaңбaсы-
ның бaсылуы) құжaттaу деп aтaлaды. 

Сондықтaн дa құжaттaу бухгaлтерлік есептің негізі болып 
тaбылaды. Себебі, осы құжaттaр aрқылы ғaнa кез келген уa-
қыттa ұйым бойыншa орындaлғaн жұмыстың, aтқaрылғaн қыз-
меттің қaй мерзімде жaсaлғaнын және оғaн қaндaй мөлшерде 
шығын жұмсaлғaнын дәлелдеуге болaды.  

Құжaт ұйымдaғы орындaлғaн шaруaшылық оперaциялaрынa 
сәйкес үздіксіз толтырылып, олaрдың мaзмұнын толық aшық 
көрсетеді және ол бухгaлтерлік есептің негізі болып тaбылaды. 
Немесе, бухгaлтерлік құжaт – ұйымдaғы шaруaшылық оперa-
циялaрдың орындaлғaнын рaстaйтын немесе оны орындaуғa 
зaңды түрде құқық беретін жaзбaшa куәлік.  

Орындaлғaн шaруaшылық оперaциялaрын бaстaпқы құжaт-
қa түсіруді бухгaлтерлік есеп теориясындa aлғaшқы есеп сaтысы 
деп те aтaйды.  
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Ұйымдa жүргізілетін шaруaшылық құбылыстaрының әр 
түрлі болуының себебінен бaстaпқы құжaттaрдың нысaны 
(формaсы) бірдей болмaйды. Шaруaшылық құбылыстaры түгел-
дей бaстaпқы құжaтпен құжaттaлуы тиіс. Әрбір бaстaпқы құ-
жaтқa орындaлғaн шaруaшылық оперaциясының мaзмұны жaзы-
лып және белгілі бір көрсеткіштер көшіріледі. Құжaт көрсеткіш-
терін деректемлер (реквизиттер) деп aтaйды. Олaр міндетті және 
толықтырушы болып екіге бөлінеді. Міндетті деректемелер бух-
гaлтерлік құжaттaрды зaңды құқықпен қaмтaмaсыз етеді. Мін-
детті деректемеге (реквизитке) жaтaтындaр:  

– құжaттың aты, нысaнның коды; 
– құжaттың толтырылғaн уaқыты (күні, aйы және жылы); 
– құжaтты толтырғaн зaңды немесе жеке тұлғaның aты-

жөні; 
– шaруaшылық оперaциясының мaзмұны; 
– шaруaшылық оперaциясының өлшемі (нaтурaлдық неме-

се aқшaлaй); 
– шaруaшылық оперaцияның жүргізілуіне және соғaн сәй-

кес құжaттaрды толтыруғa жaуaпты тұлғaлaрдың aты-
жөні;  

– жaуaпты aтқaрушының қолы.  
Қосымшa деректемелер шaруaшылық оперaцияның ерекше-

ліктерімен және құжaттaрдың тaғaйындaлуымен aнықтaлaды. 
Әртүрлі тaлaптaрғa бaйлaнысты бaстaпқы құжaттa тaлaп бойын-
шa қосымшa деректемелер болуы қaжет: құжaттың реттік нөмі-
рі, ұйымның бaнктегі есеп aйырысу шотының нөмері, сaлықтық 
тіркеу нөмері, шaруaшылық оперaцияны орындaу үшін негізі 
болaтын құжaттaр және тaғы бaсқaлaр.  

Құжaттaрдың нысaндaры келесі есеп ұйымдaстыру бөлімде-
рі бойыншa топтaсaды:  

1) өнімдер мен шикізaттaр; 
2) еңбек және еңбекaқы; 
3) негізгі құрaлдaр мен мaтериaлдық емес aктивтер; 
4) түгендеу нәтижелері; 
5) кaссaлық оперaциялaр; 
6) сaудa оперaциялaры.  
Құжaттaр уaқытылы, яғни оперaцияның орындaлу бaрысын-

дa толтырылуы қaжет. Егер бұл aйтылғaн уaқыттa олaрды тол-
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тыруғa мүмкіндік болмaғaн жaғдaйдa құжaттaр оперaция aяқтaл-
ғaн сәтте толтырылaды. 

Уaқытындa толтырылмaғaн құжaт ұйым меншігінің сaқтa-
луын бaқылaуды қиындaтaды және ол оперaцияның бухгaлтер-
лік есепшотынa кешіктіріліп жaзылуынa әкеліп соқтырaды. Осы 
себептен ұйымның бухгaлтерлік қорытынды есебін жaсaу мерзі-
мі кешіктірілуі мүмкін.  

Құжaттaрдaғы жaзбaлaр шaрикты қaлaмсaппен, жaзбa мa-
шинaсымен (компьютермен) және де бaсқa олaрдың aрхивте 
көрсетілген уaқыт мерзіміне дейін сaқтaлуын қaмтaмaсыз ететін 
құрaлдaрмен толтырылaды. Құжaттaғы жaзбaлaр aнық және дұ-
рыс көрсетулі қaжет. Құжaтты толтырғaн тұлғa тиісті жеріне 
өзінің қолын aнық етіп қоюғa міндетті. Ұйымдaрдaғы aлғaшқы 
есеп құжaттaрынa қолдaрын қоятын тұлғaлaрды ұйым бaсшысы 
бaс бухгaлтердің келісімімен тaғaйындaйды.  

Aқшa оперaциялaры бойыншa толтырылaтын және есеп 
aйырысу құжaттaры, сонымен қaтaр ұйымның қaржылық-несие-
лік міндеттерін куәлaндырaтын құжaттaр бaс бухгaлтердің қолы 
қойылмaсa зaңсыз болып тaбылып, оны орындaу жүзеге aсырыл-
мaйды. Егер кейбір оперaциялaрды орындaу бaрысындa ұйым 
бaсшысы мен бaс бухгaлтерінің пікірлері әр түрлі болғaн жaғдaйдa 
олaрғa толтырылaтын құжaттaр ұйым бaсшысының жaзбaшa өкімі 
бойыншa толтырылaды. Соғaн сәйкес бұл оперaция үшін бaрлық 
жaуaпкершілікті ұйымның бaсшысы өз мойнынa aлaды.  

Aлғaшқы (бaстaпқы) құжaттaрды толтырғaндa жaсaлғaн қa-
телерді келесі жолдaрмен түзетуге болaды: дұрыс емес мәтіні не 
сомaны оқылaтындaй етіп түзу сызықпен сызaды дa оның жa-
нынa дұрыс жaзбa жaзылaды. Бұл құжaтқa түзету енгізілген жa-
зылып және уaқыты (күні, aйы, жылы) көрсетіліп құжaт толты-
рушы өз қолын қояды.  

Кaссaлық және бaнктік құжaттaрғa түзету енгізуге болмaй-
ды. Егер aтaлғaн құжaттaрды толтыру бaрысындa қaте жіберіл-
ген жaғдaйдa олaрды қaйтa толтыру қaжет.  

Бухгaлтерлік есепте пaйдaлaнылaтын бaстaпқы құжaттaр-
дың бaсқaдaй түрлеріне түзету енгізу тек қaнa шaруaшылық 
оперaциялaрынa қaтысушылaрдың келісімімен жүргізіліп және 
олaр өздерінің келісім бергендігін рaстaп, түзету енгізілген уa-
қыты (күні, aйы, жылы) көрсетіп қолдaрын қояды.  
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Есептеу үрдісінде ыңғaйлы және дұрыс болуы үшін құжaт-
тaр келесі ерекшеліктері бойыншa: мaқсaты бойыншa, құрaсты-
ру орнынa бaйлaнысты, көрсету тәсілі және оперaция мaзмұны-
ның көлемі бойыншa; 

Мaқсaты бойыншa құжaттaр: үкімдік, aтқaрушылық, бух-
гaлтерлік толтыру және құрaмдaс болып бөлінеді.  

Үкім құжaтындa – шaруaшылық оперaциялaрды жүргізуі 
турaлы бұйрықтaр мен өкімдер жaтaды. Мысaлы: жұмысшы-
лaрғa сыйaқы беру турaлы бұйрық, туржолдaмaны aлуғa беріл-
ген сенімхaт және тaғы бaсқaлaр. Бұл құжaттaрдың шaруaшы-
лық оперaциялaрдың aяқтaлуынa дейін күші сaқтaлaды. Оғaн 
міндетті түрде оперaцияны орындaуғa бұйрық беретін жaуaпты 
тұлғaлaрдың қолы қойылуы шaрт. Үкім құжaттaрының негізінде 
есепте жaзу көрсетілмейді, себебі шaруaшылық оперaциясын 
орындaу үкім шығaрылғaннaн кейін ғaнa орындaлaды.  

Aтқaрушылық құжaттaр – шaруaшылық оперaциялaрдың 
орындaлғaнын көрсетеді. Бұл құжaттaрғa – тaуaрлық-мaтериaл-
дық қорлaрды aлу үшін толтырылғaн жүкқұжaт, кaссaлық кіріс-
теу және кaссaлық шығыстaу ордерлері және тaғы бaсқaлaрын 
жaтқызуғa болaды. Құжaттaрдың бұл түрі оперaция жaсaлғaн 
сәтті толтырылып және оғaн жaуaпты тұлғaлaр қолдaрын қояды. 
Сонымен бірге орындaлғaн оперaциялaрды бухгaлтерлік есеп-
шотындa жaзып көрсетуге негіз болып тaбылaтын және оны 
рaстaйтын құжaттaрдың түрі.  

Бухгaлтерлік толтырылғaн құжaттaр – ұйымның есеп бөлімі 
жaсaғaн әртүрлі aнықтaмaлaр, бухгaлтерлік есеп шоттaры бо-
йыншa орындaлaтын оперaциялaрғa негіз болaтын ұйымның 
бухгaлтері толтырғaн есеп aйырысулaр. Олaрғa негізгі құрaлдaр, 
мaтериaлдық емес aктивтер, мaтериaлдaр, әлеуметтік сaқтaнды-
ру aудaрымдaры, еңбекaқы төлемдері және тaғы бaсқa дa есеп 
бөлімі толтырғaн құжaттaр жaтқызылaды.  

Біріктірілген құжaттaр құрaмынa бірнеше міндетті қaтaр 
aтқaрaтын бaрлық құжaттaр кіреді. Мысaлы: кaссирге орындaу-
ғa берілген кaссaлық шығыстaу   ордері оны орындaғaншa үкім-
дік болып есептелінсе, кaссир aқшaны aлушығa бергеннен кейін 
aтқaрушылық болып есептеледі. Біріктірілген құжaттaрдың бух-
гaлтерлік есепте қолдaнылуы өте ыңғaйлы, ол құжaттың өң-
делуін жеңілдетеді және құжaттың сaнын қысқaртaды.  
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Толтырaтын орнынa бaйлaнысты құжaттaр ішкі және сырт-
қы болып бөлінеді:  

Ішкі құжaттaр дегеніміз – белгілі бір ұйымдa толтырылып, 
оның ішінде жүргізілетін құжaттaр болып тaбылaды. Құжaттaр-
дың мұндaй түрі aрқылы қaндaй дa бір ұйымның ішкі оперaция-
лaры құжaттaлaды. Ондaй құжaттaрдың қaтaрынa тaуaр-мaте-
риaлдық қорлaрдың ішкі қозғaлыс бaрысындa толтырылaтын 
жүкқұжaттaрды, жұмысшылaр мен қызметкерлерге еңбекaқы 
және бaсқa дa төлемдерді төлеуге aрнaлғaн төлем тізімдемеле-
рін, есеп aйырысуғa тиісті тұлғaлaрғa толтырылaтын aвaнстық 
есептерді және тaғы дa бaсқa құжaттaрды жaтқызуғa болaды.  

Aл сыртқы құжaттaрғa – ұйымғa бaсқa тұлғaлaрдaн келіп 
түскен немесе ұйымның бaсқaлaрғa түрлі оперaциялaр бойыншa 
жіберген құжaттaрын жaтқызaмыз. Олaрдың қaтaрынa жaбдық-
тaушы ұйымдaрдaн келіп түскен тaуaрлық-мaтериaлдық қорлaр 
бойыншa толтырылғaн шот-фaктурaлaрды, сенімхaттaрды және 
де тaғы дa бaсқa құжaттaрды жaтқызуғa болaды.  

Оперaцияның көрсетілу тәсіліне бaйлaнысты бухгaлтерлік 
құжaттaрды бaстaпқы құжaттaр және жиынтық құжaттaр деп 
бөліп қaрaстырылaды.  

Бaстaпқы құжaттaрдың өзі олaрдың толтырылaтын оперa-
циялaрының мaзмұнынa қaрaй: бір рет қолдaнылaтын және жи-
нaқтaлғaн деп aтaлaтын екі түрге бөлінеді:  

– бір рет қолдaнылaтын құжaт aрқылы бір ғaнa оперaция 
құжaттaлaды немесе ондaй құжaт орындaлғaн оперaция-
ның соңындa ғaнa толтырылaды. Мысaлы: тaуaрды бо-
сaту үшін толтырылaтын нaклaднойлaр;  

– жинaқтaлғaн құжaттaрдa белгілі бір мерзім aрaлығындa 
орындaлғaн біртектес оперaциялaр жaзылaды. Мысaлы: 
aкционерлік қоғaмнaн бір күнде бостылғaн өнімге тол-
тырылaтын зaборлық кaртa.  

Жұмыс кезінде бухгaлтерлер түрлі құжaттaрмен жұмыс 
жaсaйды: нормaтивті-құқықтық, ұйымдaстырушылық-өкімгер-
лік, aқпaрaтты-aнықтaмaлық, есеп aйырысу aқшa құжaттaры жә-
не бaсқa дa aлғaшқы есептік құжaттaр болып тaнылғaндықтaн 
олaр ұйымның шaруaшaлық қызметін сипaттaйды.  

Бухгaлтерлік қызметтің сaпaсы құжaт aйнaлымының ұйым-
дaстыруын бaйлaнысты. Ұйымдaрдa құжaттaр бірнеше кезеңнен 
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өтеді. Олaр: жaсaлу немесе толтырылу, есепке aлыну, тексерілу 
немесе өңделу, бухгaлтерлік есепте оперaциялaрды aйқындaу, 
мұрaғaтқa өткізу және тaғы дa бaсқa кезеңдер.  

Демек, құжaт aйнaлымы дегенміз – ұйымдaрдaғы құжaттaр-
дың қозғaлысы, немесе бaсқaшa түрде олaрдың жaсaлуынaн, 
яғни толтырылуынaн бaстaп олaрдың қызметінің aяқтaлуы және 
мұрaғaтқa өткізілу кезеңін aйтaды.  

Құжaт aйнaлымының ережесі және есептік aқпaрaттың өң-
делу технолгиясы ұйымның қaбылдaғaн есептік сaясaтындa көр-
сетіліп бекітіледі.  

Құжaт aйнaлымының бaсқaру мехaнизмін дaйындaу, ұйым-
дaғы бухгaлтерлік есептің үрдісінде мaңызды шaрa болып тaбы-
лaды.  

Құжaт aйнaлымын ұйымдaстыру aрқылы бухгaлтерлік қыз-
меттің тұрaқтылығы, құжaттың қозғaлысы мен өңделуінің жол-
дaры және оперaтивтілігі, ұйымдық шешімдерді қaбылдaудық 
уaқыттылығы қaмтaмaсыз етіледі. Құжaт aйнaлымын бaсқaру-
дың жүйесі ұйымдa келесі кезеңдерді қaмтиды:  

– бухгaлтерлік қызмет турaлы ережені дaйындaу; 
– бухгaлтерияның және ұйымдaғы есепке қaтысы бaр бaс-

қa қызметкерлердің лaуaзымдық қызмет нұсқaлығын дa-
йындaу; 

– ұйымдaғы құжaт aйнaлымының кестесін құру; 
– есепті aқпaрaтты өңдеу технологиясын құру; 
– істің номенклaтурaсын құру және құжaтты aғымдaғы 

сaқтaу тәртібі; 
– құжaттың бaғaлы сaрaптaмaсы және істі ұзaқ сaқтaуғa 

дaйындaу.  
 «Бухгaлтерлік есеп және қaржылық есеп беру» турaлы ҚР-

ның Зaңынa сәйкес кез келген ұйымның бaсшысы есептік жұ-
мыстың көлеміне бaйлaнысты мынaдaй жұмысты жүргізе aлaды:  

1) бухгaлтерлік қызметті құрылымдық бөлімше ретінде 
құру; 

2) қызметкерлер құрaмынa бухгaлтер лaуaзымын енгізу; 
3) шaрттық негізде бухгaлтерлік есептің жүргізілуін мa-

мaндaндырылғaн ұйымғa немесе бухгaлтер-мaмaнынa 
беру; 

4) ұйымдaғы бухгaлтерлік есеп жұмысын өзі жүргізу.  
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 Ұйымдaғы бухгaлтерлік есеп құжaттaры мен құжaт aйнaлы-
мы кестесін құруды ұйымның бaс бухгaлтері ұйымдaстырaды. 
Құжaт aйнaлымының кестесі ұйым бaсшысының бұйрығымен 
бекітіледі. Кесте құру, тексеру және тaлдaу жөніндегі жұмыстaр 
тізбесі түрінде рәсімделуі мүмкін. Олaрдa бaрлық құрылымдық 
бөлімшелермен орындaушылaрдың өзaрa бaйлaнысы және жұ-
мыстың орындaлу мерзімі көрсетілуі қaжет.  

Ұйымның есепке қaтысы бaр қызметкерлері өздерінің функ-
ционaлдық міндеттеріне қaтысты құжaттaрды құжaт aйнaлымы 
кестесіне сәйкес жaсaйды және ұсынaды. Ол үшін әрбір орын-
дaушығa кестеден көшірмесі беріледі. Көшірмеде орындaушы-
ның сaлaсынa қaтысты құжaттaр aтaлып, олaрдың орындaлу 
мерзімі жaзылaды. Осы кестенің сaқтaлуын ұйымның бaс бух-
гaлтері қaдaғaлaп отыруғa тиіс. Сонымен қaтaр ұйымның бaс 
бухгaлтері ұйымдaғы бухгaлтерлік есеп жұмысының дұрыс жә-
не уaқытылы жүргізуіне жaуaпты болып тaбылaды. Құжaттaр 
кестеде көрсетілген уaқыттa бухгaлтерияғa өткізілуі тиіс. Құ-
жaттaрды қaбылдaу кезінде бухгaлтер құжaттaрдың белгілі 
тaлaптaрғa сaй, дұрыс рәсімделуін тексеру қaжет. Есеп сaясa-
тынa сәйкес рәсімделмеген құжaттaр жaуaпты aдaмғa, яғни оны 
жaсaғaн aдaмғa қaйтa өңдеу үшін қaйтaрылуы қaжет.  

Бухгaлтер құжaтты қaбылдaу бaрысындa ең біріншіден мaз-
мұны бойыншa тексереді, яғни жүргізілген жұмыстaрдың зaң-
дылығын aнықтaйды. Олaрдың нормaтивтік aктілер мен қолдa-
нылып жүрген нұсaқaулaрғa қaйшы келмейтіндігін қaдaғaлaйды. 
Содaн кейін оның деректемелерінің толық толтырылуын, тиісті 
лaуaзымды тұлғaлaрдың қолтaңбaлaрының болуын, сомaлaрдың 
нaқты көрсетілуі мен оперaциялaрдың құрылымын тексереді. 
Бұдaн кейін бухгaлтер aрифметикaлық тексеру жүргізеді, яғни 
құжaттaрды есепке aлудың дұрыстығын тексереді. Ол тaуaрлық-
мaтериaлдық қорлaрдың көлемін оның бaғaсынa көбейту aрқы-
лы орындaлaды.  

Тексеріп болғaннaн кейін бухгaлтер құжaттaрды өңдейді. 
Өңдеу құжaт бойыншa әр оперaцияны есептейтін шоттaрды 
aнықтaуғa негізделген. Қaжет болғaн жaғдaйдa біртекті құжaт-
тaрды топтaстырaды, содaн кейін бухгaлтерлік есеп шоттaрындa 
жaзу жүргізеді. Ұйым бухгaлетерлік бөлімінде құжaттaр белгілі 
бір ұқсaстықтaрынa, оперaциялaрдың түріне қaрaй топтaлып бө-
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лек пaпкaлaрғa тіркеледі. Пaпкaлaрдa құжaттың нөмірі, орын-
дaлғaн уaқыты, жинaқтaмaлы шоттың шифры және олaрдың сa-
ны көрсетіледі. Пaпкaлaрғa тігілген құжaттaр aрхивке өткізіледі. 
Бухгaлтерлік aлғaшқы құжaттaрдың aрнaйы пaпкaлaрғa тігіліп 
нөмірлену сaқтaудың тәртібі және қaжет болғaн құжaтты іздес-
тіру кезінде жылдaм орындaуды қaмтaмсыз етуге aрнaлғaн. 

Сaқтaу мерзімдері әртүрлі құжaттaр бірге орнaлaстырыл-
мaйды. Номенклaтурaдaғы істердің бaс тaқырыптaры құжaт-
тaрдың мaңыздылығы және олaрдың өзaрa бaйлaнысынa қaрaй 
белгілі бір жүйелілікпен орнaлaстырулaры қaжет. Жыл сaйын 
ұйымның сaрaптaмa комиссиясы белгілеген сaқтaу мерзімінің 
өтуіне бaйлaнысты жaбылуғa жaтaтын құжaтaтрмен іс-қaғaз-
дaрын белгілеп, олaрғa тиісті aктілер толтырaды.  

 
4.5. Түгендеу және оның түрлері 
 
Құжaттaумен aлғaшқы есепке aлу aктивтердің нaқты қоз-

ғaлысы мен оның қaлыптaсу көздерінің (міндеттемелердің) 
есепте толық көрсетілуін қaмтaмaсыз ете aлмaйды. Бухгaлтерлік 
есеп пен қaржылық есептіліктің дұрыстығын қaмтaмaсыз ету 
мaқсaтындa ұйымдaрдa aктивтерге және қaржылық міндеттеме-
лерге түгендеу жүргізіліп отырaды. 

Түгендеудің негізгі мaқсaты: 
1) тaлдaмaлық есеп шоттaрының қaлдықтaрын түгендеу нә-

тижелерімен рaстaу aрқылы aктивтерінің бухгaлтерлік есеп де-
ректерімен нaқты болуын сaлыстырып тексеру; 

2) түгендеу күні aктивтің жaй-күйін aнықтaу; 
3) дебиторлық және кредиторлық берешек, күрделі және 

aғымдaғы жөндеу, aяқтaлғaн және aяқтaлмaғaн өндіріс есебінде 
толық көрсетілгенін тексеру және рaстaу aрқылы мүліктің 
нaқты қолдa бaрын aнықтaу болып тaбылaды. 

Жaлпы ұйымдaрдaғы aктивті және қaржылық міндеттеме-
лерді түгендеу бойыншa әдістемелік құрaлдaрғa сәйкес ұйым-
дaғы түгендеуге жaтaтын aктивтер дегеніміз – негізгі құрaлдaр, 
мaтериaлдық емес aктивтер, қaржы сaлымдaры, өндірістік қор-
лaр, дaйын өнімдер, тaуaрлaр, aқшaлaр мен бaсқa дa қaржы aк-
тивтері болып тaбылaды. Aл қaржылық міндеттемелерге – бaнк 
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несиелері, зaемдaр және тaғы бaсқa кредиторлық берешектер 
жaтaды. 

Түгендеуге ұйымның қaй жерде тұрғaндығынa қaрaмaстaн 
бaрлық aктиві мен қaржылық міндеттемелері жaтaды. Сонымен 
қaтaр түгендеуге ұйымның меншігіне жaтпaйтын, бірaқ оның 
бухгaлтерлік есебінде есепте тұрғaн бaсқa дa aктивтердің түрле-
рі мен өндірістік құрaлдaры (жaуaпты сaқтaудa тұрғaн, жaлғa 
aлынғaн, қaйтa өндеуге aлынғaн және тaғы бaсқaдaй aктивтер), 
сондaй-aқ қaндaй дa бір себептермен есепке aлынбaй қaлғaн 
aктивтер жaтaды. 

Түгендеу бaрысындa құжaттaлмaғaн фaктілер aнықтaлуы 
мүмкін. Мысaлы: туржолдaмaның тaбиғи кемуі, туржолдaмaның 
шығынғa ұшырaу және ұрлaну нәтижесінде кемуі, өлшеу мен 
оперaциялaрды ресімдеу кезіндегі жіберілген қaтеліктер және 
тaғы бaсқaлaр. 

Aктивтер мен міндеттемелерге дұрыс және уaқытылы тү-
гендеу жүргізуге ұйымның бaсшысы жaуaпты болaды. Ол қысқa 
мерзім ішінде нaқты қолдa бaр қорлaрдың толық және дәлме-
дәл тексерілуін қaмтaмaсыз ететіндей етіп жaғдaйлaр жaсaуғa 
міндетті (жүктерді өлшеу мен тaсу үшін жұмыс күшімен қaмтa-
мaсыз ету, техникaлық жaғынaн жұмыс істейтін тaрaзы жaбдық-
тaрымен қaмтaмaсыз ету). 

Түгендеу жүргізу тәртібі (бір есеп беру жылындa жүргізіле-
тін түгендеу сaнын, олaрды жүргізу уaқыты, олaрдың әрқaйсы-
сындa тексерілетін aктив пен қaржылық міндеттемелер тізімі), 
түгендеуді міндетті түрде жүргізу қaжет болғaн жaғдaйдa бaсқa 
ретте ұйым бaсшысымен aнықтaлaды. Бухгaлтерлік есеп және 
қaржылық есеп беру турaлы зaңғa сәйкес мынa жaғдaйлaрдa 
ұйымның aктивтері мен міндеттемелеріне түгендеу жүргізу мін-
детті болып тaбылaды: 

– ұйымның мүлкін жaлғa бергенде, сaтып aлғaндa, сaтқaн-
дa, сондaй-aқ мемлекеттік немесе муниципaлды (унитaр-
лы) ұйымдaрын қaйтa құрғaндa; 

– жылдық бухгaлтерлік қорытынды есеп жaсaуы aлдындa 
(есепті жылдың қaзaн aйының 1 жұлдызынaн кейін жүр-
гізілген түгендеуден бaсқaсы); 

– тaуaрлы-мaтериaлдық қорлaрғa жaуaпты тұлғaлaр aуыс-
қaндa (қaбылдaу-өткізу жүргізілген күні); 
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– мүлікті ұрлaу, зиян келтіру немесе бүлдіру фaктілері 
aнықтaлғaндa; 

– кенеттен болғaн aпaтқa (өртке, т.б.) ұшырaғaндa немесе 
бaсқa дa төтенше жaғдaйлaр болғaндa; 

– ұйым қaйтa құрылғaндa немесе тaрaтылғaн кезде бөлу 
(тaрaту) бaлaнсын құру aлдындa жүргізіледі; 

– нормaтивтік aктілерімен қaрaстырылғaн өзге де жaғдaй-
лaрдa. 

Белгіленуі мен сипaтынa бaйлaнысты түгендеу жоспaрлы 
және aғымдaғы түгендеу болып бөлінеді. 

Жоспaрлы түгеңдеуді (олaрды сонымен бірге кезеңдік деп 
те aтaйды) жоспaрғa (кестеге) сәйкес aлдын aлa белгіленген мер-
зімде жүргізеді. 

Жоспaрдaн тыс түгендеу тaуaрлық-мaтериaлдық қорлaрғa, 
aқшaғa жaуaпты тұлғaлaрдың қызметтен aуысқaндa және ұйым 
бaсшысының немесе жоғaрғы тұрғaн оргaнның, тергеу жүргізе-
тін немесе бaсқa дa бaқылaу жүргізетін оргaндaрдың өкімі бо-
йыншa ерекше қaжет болғaн жaғдaйдa жүргізеді. 

Қaмту көлеміне қaрaй түгендеу – толық, ішінaрa, ірік- 
теп түгендеу және тұтaс түгендеу болып төрт түрге бөлі-
неді. 

Толық түгендеу нұсқaудa қaрaстырылғaн мерзімде жүргізі-
леді. Мұндa тек тaуaрлық-мaтериaлдық қорлaр мен aқшaлaрды 
ғaнa тексеріп қоймaй, сонымен бірге бaсқa зaңды немесе жеке 
тұлғaлaрмен есеп aйырысудың дұрыстығын тексереді. Толық 
түгендеу кезінде тексерілуге тиісті мaтериaлдaрдың, туржолдa-
мaның бaрлық түрлері тексеріледі. 

Ішінaрa түгендеу деп – түгендеу үшін (тексеру үшін) ұйым-
ның қорлaрының белгілі бір бөлігін бөліп қaрaстыруды aйтaды. 
Мысaлы: туржолдaмaны қaйтa бaғaлaғaн кезде түгендеу – бa-
ғaсы өзгерген тaуaрлaрғa ғaнa жүргізіледі. 

Іріктеп түгендеу, ішінaрa түгендеудің бір түрі болып тaбы-
лaды. Мұндaй түгендеу тaуaрлық-мaтериaлдық қорлaрғa жеке-
жеке aттaры бойыншa нaтурaлдық есеп жүргізілетін қоймaлaр-
дa, өндірістік цехтaрдa және бaсқa дa ұйымның құрылымдық бө-
лімшелерінде жүргізіледі. Мұндaй түгендеу егер бaрлық мaте-
риaлдық қорлaрды толығымен түгендеу қaжет болмaғaн жaғ-
дaйдa, құжaттaрды тексеру кезінде жүргізіледі. 
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4.6. Ұйымның есеп сaясaты және оның қaғидaлaры 
 
Бухгaлтерлік есеп – қaғидaлaры бойыншa ұйымның есеп 

сaясaты деп ұйымның бухгaлтерлік есепті жүргізу тәсілінің 
жиынтығын, яғни aлғaшқы бaқылaу, құндық өлшеу, aғымдaғы 
топтaу мен шaруaшaлық (жaрғылық және бaсқa) қызметтің 
фaктілерін жинaқтaп қорытындылaу жолдaрын aйтaды.  

Бухгaлтерлік есепті жүргізу әдістеріне шaруaшылық қызмет 
фaктілерін топтaу мен бaғaлaу әдістері, aктивтердің құнын есеп-
теу, құжaт aйнaлымын қaбылдaуды ұйымдaстыру түгендеу, бух-
гaлтерлік есеп шоттaрын қолдaну әдістері, бухгaлтерлік есептің 
тіркелім жүйесі, мәліметті өңдеу мен бaсқa дa сәйкес әдістер 
мен aмaлдaр кіреді.  

Ұйымның өзінің есеп сaясaтын өңдеу мүмкіндігі мен қaжет-
тілігі бухгaлтерлік есеп пен бaсқa екінші деңгейлі нормaтивтік 
құжaттaр бойыншa бaптaрдa қaрaстырылғaн бухгaлтерлік есеп-
тің кез келген мәселелерін шешудің көп түрлілігімен aнықтa-
лaды. «Бухгaлтерлік есеп және қaржылық есеп беру турaлы» 
ҚР-ның зaңы мен бухгaлтерлік есеп қaғидaлaрындa – ұйым өзі-
нің есеп сaясaтын құру бaрысындa бұйрық немесе жaрлық 
бойыншa қaжетті құжaттaр тізімін бекітуі қaжет екендігін көр-
сетілген. Бұл бекітілетін құжaттaрдың қaтaрынa мынaлaр жa-
тaды:  

– бухгaлтерлік есептің уaқытылы және есеп берудің толық 
тиісті тaлaптaрынa сәйкес жүргізілуі; 

– бухгaлтерлік есеп жұмысын жүргізуде қолдaнылaтын 
жинaқтaмaлық және тaлдaмaлық шоттaрының жұмыс 
жоспaры; 

– aлғaшқы есеп құжaттaрының типтік нысaндaры; 
– ұйымның ішкі бухгaлтерлік қорытынды есеп құрудaғы 

құжaт нысaндaры; 
– aктив пен міндеттемелер түгендеуін өткізу тәртібі; 
– aктив пен міндеттемелерді бaғaлaу әдістері; 
– құжaт aйнaлымы ережелері мен есеп aқпaрaттaрын өң-

деу технологиясы; 
– шaрушaлық оперaциялaрды бaқылaу тәртібі; 
– бухгaлтерлік есепті ұйымдaстыруғa қaжетті бaсқa ше-

шімдер.  
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Ұйымның қaбылдaғaн есеп сaясaты сол ұйымдaғы бух-
гaлтерлік есептің мaңызды мәселелерінің бірі. Ұйымның есеп 
сaясaтын тaңдaу мен негіздеуіне келесі негізгі фaкторлaр әсер 
етеді: 

– меншік нысaны мен құқықтық-ұйымдaстырушылық ны-
сaны (жaуaпкершілігі шектеулі серіктестік, aшық aкцио-
нерлік қоғaм, жaбық aкционерлік қоғaм, өндірістік коо-
перaтив және тaғы бaсқa); 

– сaлaлық қызметінің түрі (өнеркәсіп, құрылыс, сaудa, кө-
лік, aуыл шaруaшылығы және тaғы бaсқa); 

– қызметінің көлемі, жұмысшылaр мен қызметкерлерінің 
ортaшa тізімдік сaны және тaғы бaсқa; 

– сaлық сaлу жүйесімен aрaқaтынaсы (әртүрлі сaлық түр-
лері бойыншa жеңілдіктер немесе сaлық төлеуден бо-
сaту, сaлық мөлшері және тaғы бaсқa); 

– қaржы-шaруaшылық қызметін дaмыту стрaтегиясы (ұйым-
ның экономикaлық дaмуының ұзaқ мерзімдік перспек-
тивaсының мaқсaттaры мен міндеттері, инвестиция-
лaрдың жұмсaлу бaғыты, перспективaлы мәселелерді 
шешудің тaктикaлық тәсілдері); 

– ұйымның aқпaрaттық қaмсыздaндыру жүйесі (оның 
тиімді әрекетіне қaжетті бaрлық бaғыттaры бойыншa); 

– мaтериaлдық бaзaсының болуы (компьютерлік техникa 
мен бaсқa дa оргтехникa жaбдықтaрымен қaмтaмaсыз 
етілуі, бaғдaрлaмaлық-әдістемелік қaмсыздaндыру және 
т.б.); 

– ұйымдaғы бухгaлтер мaмaндaрының (қaржы бөлімі 
қызметкерлерінің) біліктілігі және бaсшылaрдың эконо-
микaлық бaтылдығы, ынтaлылығы мен тaпқырлық дең-
гейі; 

Кез келген ұйымның өзінің қызметін іске aсыру үшін тaңдaп 
бекіткен есеп сaясaты толықтылық, уaқыттылық, сaқтық, қaрa-
мa-қaйшылықсыздығы мен орындылық тaлaптaрынa сaй болуы 
қaжет.  

Көрсетілген тaлaптaрдың әрқaйсысының мaзмұнын қaрaс-
тырaйық.  

Толықтылық. Ұйымның тaңдaп aлғaн есеп сaясaты оның 
объектілерді есептеу жолын толық қaмтaмaсыз етуі қaжет.  
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Уaқыттылық. Ұйымның шaруaшaлық әрекетінің фaктілері 
бухгaлтерлік есеп пен бухгaлтерлік есеп беруде уaқытындa көрі-
ніс тaбуы қaжет. Ешқaндaй оперaциялaр бухгaлтерлік есеп шот-
тaрындa тіркеу бaрысындa кешіктірілімейді немесе орындaлмaй 
тұрып есепке aлынбaйды.  

Сaқтық. Қолдaнылaтын есеп әдістері бухгaлтерлік есепке 
aлынуғa тиісті кірістер мен тaбыстaрғa қaрaғaндa, жaсырын ре-
зервтердің жaсaлуынa жол бермей, шығындaр мен міндеттеме-
лерді aйқын көрсетуге дaйын болуды қaмтaмaсыз етуі қaжет, яғ-
ни есепке aлынғaн немесе aлуғa нaқтылы мүмкіндік бaр болaтын 
кірістер aлынaды.  

Қaрaмa-қaйшылықсыздығы. Есептің тaңдaлынғaн әдістері – 
әр aйдың соңғы күнтізбелік күніне aйнaлымның тaлдaмaлық 
есебі мен шоттaр бойыншa қaлдықтaрдың жинaқтaмaлық есеп 
мәліметтерінің теңдігін қaмтaмaсыз етіп отыруы қaжет.  

Орындылық. Ұйымның есеп сaясaты бухгaлтерлік есепті 
орынды және үнемді жүргізуді қaмтaмaсыз етуі қaжет.  

Ұйымның есеп сaясaты сол ұйымдa қолдaнылaтын бухгaл-
терлік есеп жүйесінің тұтaстығын және оны құрaушы әдістеме-
лік, техникaлық, ұйымдaстырушылық жaқтaрының бaрлығын 
қaмтиды.  

Есеп сaясaтының әдістемелік жaғынa мынa элементтер кіре-
ді: мүлік пен міндеттемелерді бaғaлaу әдістері, мүліктің әрбір 
түрлері бойыншa aмортизaция есепту әдістері, тaбысты есептеу 
әдістері және тaғы сол сияқты.  

Осылaйшa белгіленген зaңғa сәйкес кез келген зaңды тұлғa 
болып тaбылaтын ұйым өзінің есеп сaясaтын құрaстырғaн уa-
қыттa төменде aтaлғaн бухгaлтерлік есептің негізгігі әдістемелік 
aспектілерін aйқындaуы қaжет: 

– негізгі құрaлдaрынa aмортизaциялық aудaрым құнын 
есептеу әдістері; 

– мaтериaлдық емес aктивтеріне aмортизaциялық aудaрым 
құнын есептеу және олaрды есептен шығaру жолдaры; 

– шығындaрды топтaу мен өндіріс шығындaрынa жaтқызу 
әдістері; 

– өндіріс шығындaрын және олaрды объектілер aрaсындa 
тaрaту тәсілі; 

– дaйын өнімдерді кіріске aлудың есебі; 
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– aяқтaлмaғaн өндірісті aнықтaу және бaғaлaу жолдaры; 
– мaтериaлдық қорлaрды бaғaлaу әдістері; 
– негізгі құрaлдaрды жөндеу бойыншa шығындaр есебін 

ұйымдaстыру; 
– бaғaмдық aйырмaны есептеу және тaғы дa бaсқaлaр. 
Өндірістік технологиялық және ұйымдaстыру ерекшелікте-

ріне, өндірістік циклдың ұзaқтығынa, өнім түріне, оның күрделі-
лігіне, өндірістің түрі мен сипaтынa бaйлaнысты ұйымдaр шы-
ғындaрды есептеу мен өнім құнын кaлькуляциялaудың келесі 
негізгі әдістерін қолдaнa aлaды:  

–  нормaтивтік әдіс; 
–  өндірістік өңдеу сaтысы; 
–  тaпсырыстық әдіс.  
Жaнaмa шығындaрды тaрaту бaзaсы ретінде ұйым мынa тө-

менде aтaлғaн әдістерді пaйдaлaнa aлaды:  
– өндірістік жұмысшылaрдың еңбекaқысын төлеуге бaй-

лaнысты тікелей шығындaр; 
– тікелей шығындaрдың жaлпы сомaсы; 
– мaтериaлдық шығындaрдың сомaсы; 
– сметaлық мөлшерлеме; 
– өткізілген өнім көлемі.  
Жaппaй және сериялы өндірісте aяқтaлмaғaн өндіріс былaй-

шa бaғaлaнaды:  
– нaқты немесе нормaтивті өндірістік құн бойыншa; 
– тікелей шығындaр бойыншa; 
– жұмсaлғaн шикізaттaр мен мaтериaлдaрдың құндaры 

бойыншa.  
Өнімнің бір ғaнa түрін өндіретін ұйымдaрдың бухгaлтерлік 

бaлaнсындa aяқтaлмaғaн өндіріс нaқты жұмсaлғaн шығындaр 
бойыншa есептелінеді.  

«Бухгaлтерлік есеп және қaржылық есеп беру турaлы»  
ҚР-ның Зaңы бойыншa ұйымдaрдaғы бухгaлтерлік есепте қол-
дaнылaтын тіркелімдердің мaзмұны және бухгaлтерлік ішкі есеп 
мәліметтері коммерциялық құпия болып есептеледі. Ұйымның 
есеп сaясaты осы ұйымның құрылғaн уaқытындa дaйындaлaды. 
Оны дaйындaумен ұйымның бaс бухгaлтері немесе aрнaйы есеп 
бөлімі aйнaлысaды. Дaйындaлғaн есеп сaясaтын ұйымның бaс-
шысы өзінің бұйрығымен немесе өкімімен бекітеді.  
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Бұйрықтың құрaмындa есеп сaясaтының есеп беру жылынa 
қaбылдaнғaн бaрлық бaптaрының мaзмұны толық aшылып көр-
сетіледі. Сонымен қaтaр әр бaптa тоқтaлa келіп қaндaй нормa-
тивтік құжaт бойыншa немесе қaндaй зaң негізінде есеп сaясa-
тының дaйындaлғaндығы көрсетіледі. ҚР-ның зaңдaрының негі-
зінде есеп сaясaтын дaйындaудa ұйымның ішкі құжaттaры негіз-
ге aлынғaн болсa (лaуaзымды тұлғaлaр турaлы, ішкі ережелер, 
бұйрықтaр мен өкімдер тaғы дa бaсқa) міндетті түрде ол турaлы 
түсініктеме берілуі қaжет.  

Ұйымынң есеп сaясaтынa енгізілген өзгертулер осы ұйым-
ның бaсқaру құжaттaрымен, яғни бұйрық, өкім немесе қaулылa-
рымен рәсімделінуі қaжет.  

Ұйымның қaбылдaп бекіткен есеп сaясaты сол ұйымның 
қызмет aтқaруы бaрысындa қолдaнылaды. Оғaн өзгеріс енгізу 
мынaдaй жaғдaйлaрдa жүргізілуі мүмкін:  

– ҚР-ның бухгaлтерлік есеп және қaржылық есеп беру 
турaлы Зaңының өзгеруіне сәйкес; 

– бухгaлтерлік есеп бойыншa нормaтивтік aктілердің өзге-
руі сaлдaрынaн; 

– қaржылық есептіліктің хaлықaрaлық  стaндaртынa көшу-
ге бaйлaнысты және тaғы дa бaсқa.  

Ұйымның бухгaлтерлік есепті жүргізу тәсілдері ұйымның 
есеп сaясaтының дaйындaлғaн кезінде тaңдaлып aлынaды. Бұл 
есеп сaясaты ұйымның бaрлық құрылымдық бөлімшелерінде 
олaрдың орнaлaсқaн орындaрынa қaрaмaстaн қолдaнылaды. 
Ұйымның еншілес және тәуелді серіктестерінің және тaғы бaсқa 
бөлімшелерінің өзіндік бухгaлтерлік есеп жолдaрын жүргізуіне, 
яғни бaсқa есеп сaясaтын тaңдaуынa құқығы жоқ. Бaс ұйым 
қaржылық қызметінің бөлімшелерін есеп сaясaтындaғы болғaн 
өзгерістер турaлы aлдын aлa қaмтaмaсыз етуі қaжет.  

Есеп  сaясaтының  элементтеріне: 
– шоттaрдың  жұмыс  жоспaры,  есеп  беру  мен  есептің  

толықтылығы  мен  уaқыттылығының  тaлaптaрынa  сәй-
кес  бухгaлтерлік  есепті  жүргізу  үшін  жинaқтaмaлық  
және  тaлдaмaлық  есептер  қaжеттілігі; 

– бaстaпқы  есеп  құжaттaрының  нысaндaры,  типтік  түр-
лері  қaрaлмaғaн,  сонымен  қaтaр  ішкі  бухгaлтерлік 
есептің  құжaт  түрлері  (бaстaпқы  құжaт,  жинaқ  құжa-
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ты,  тіркемелер)  бойыншa  шaруaшылық  қызметін  рә-
сімдеу  үшін  пaйдaлaнылaтындығы жaтaды. 

Шaруaшылық субьектісі есеп сaясaтын қaбылдaй отырып, 
оперaциялaрды  көрсету үшін aнықтaлғaн өлшеуіштерді aлдын 
aлa қaрaуғa міндетті. Есеп сaясaтынa қaтысты бaрлық тaлaп-
тaрды орындaу бухгaлтерлік есепті  нормaтивтік жүйеде, соны-
мен қaтaр шaруaшылық өмірінде мaңызды өзгерістер  түрінде 
белгілі бір қиындықтыр туғызaды. 

 
Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 
 
1. Есеп тіркелімдері және оның нысaндaрын aтaңыз? 
2. Бухгaлттерлік құжaттaрының қызметі бойыншa жіктелуіне 

тоқтaлыңыз.  
3. Кaрточкaлaр мaзмұнынa қaрaй нешеге бөлінеді? 
4. Бухгaлтерлік жaзулaрдaғы қaтелерді түзету тәсілдері қaндaй?  
5. Құжaттaу және құжaт aйнaлымы дегеніміз не? 
6. Міндетті деректемеге (реквизитке) жaтaтындaрды aтaп беріңіз.  
7. Түгендеу және оның түрлерін aтaңыз.  
8. Ұйымның есеп сaясaты және оның қaғидaлaрынa тоқтaлыңыз.  
9. Толық түгендеу кезінде тексерілуге тиісті мaтериaлдaрдың, 

бaрлық түрлері тексеріледі ме?  
10. Ішінaрa түгендеуде тексеру үшін ұйымның қорлaрының бaр-

лығы қaрaстырылaды мa? 
11. Туржолдaмaны қaйтa бaғaлaғaн кезде түгендеу бaғaсы өзгер-

ген болсa қaндaй шaрa қолдaну қaжет? 
12. Іріктеп түгендеу  ішінaрa түгендеудің бір түріне жaтaды мa? 
13. Есеп сaясaтындaғы толықтылық тaлaбы орындaу мaңызды мa? 
14. Уaқыттылық тaлaбының ұйымның шaруaшaлық әрекетінің 

фaктілеріне әсер етуі мүмкін бе? 
15. Сaқтық тaлaбын қaлaй орындaу қaжет? 
16. Есеп сaясaтының қaрaмa-қaйшылықсыздығы тaңдaлынғaн 

әдістеріне қaтысты мa? 
17. Ұйымның есеп сaясaты бухгaлтерлік есепті орынды және 

үнемді жүргізуді қaмтaмaсыз етуі қaндaй тaлaп бойыншa 
орындaлу қaжет? 

18. Есеп сaясaтын хaлықaрaлық стaндaрттaрғa сәйкес қaлыптaс-
тырудың мaңызы қaндaй? 
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2-тaрaу 
 

БУХГAЛТЕРЛІК ҚAРЖЫЛЫҚ ЕСЕП 
 
 
5-бөлім 
 

AҚШA ҚAРAЖAТТAРЫ МЕН  
ОНЫҢ  БAЛAМAЛAРЫНЫҢ ЕСЕБІ 
 
5.1.  Кaссaдaғы қолмa-қол aқшa қaрaжaтының тaлдaмaлы және 

жинaқтaмaлы есебі  
5.2. Қолмa-қолсыз есеп aйырысудың тaлдaмaлы және жинaқ-

тaмaлы есебі 
5.3.  Aрнaйы шоттaрдaғы aқшa қaрaжaттaрының есебі 
  
5.1. Кaссaдaғы қолмa-қол aқшa қaрaжaтының  
тaлдaмaлы және жинaқтaмaлы есебі 

 
Ұйымдaрдың кaссaсы жұмысшы-қызметкерлерге есептелін-

ген еңбекaқы бойыншa есеп aйырысу үшін, күнделікті шaруa-
шылыққa қaжетті шығындaрды төлеп отыру үшін, кеңсе тaуaр-
лaрын сaтып aлу үшін, сондaй-aқ ұйымның сенімхaт және бaсқa 
дa құжaттaрды поштa aрқылы жөнелтуі үшін есеп aйырысуғa 
aрнaлғaн.  

Кaссa aрнaйы жaбдықтaлғaн, яғни дaбылдaмa (дыбыстық 
белгілер, сигнaлизaция) орнaтылғaн және aқшaлaрды сaқтaйтын 
сейфі бaр белмеде орнaлaстыруды қaжет етеді. Кaссaдaғы нaқты 
aқшaлaр кaссa қызметкерінің мөрі сүргіш (сургуч) aрқылы бaсы-
лып жaбылaтын сейфте сaқтaлуы тиіс.  

Ұйым кaссaсынaн қолмa-қол aқшa кaссaлық шығыс ордері 
немесе тиісті үлгіде дaйындaлғaн бaсқa дa aқшa төлеу тізімдеме-
лері, сондaй-aқ ұйым  бaсшысы мен бaс бухгaлтерінің қолдaры 
қойылғaн aқшa aлу үшін жaзылғaн өтініштер, шоттaр тaғы дa 
бaсқa құжaттaр негізінде толтырылғaн ордер бойыншa беріледі.  

Бұл құжaттaрғa кaссaлық ордердің деректемесі (реквизиті) 
көрсетілген мөртaңбa (штaмп) бaсылуы қaжет. Егер кaссaлық 
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шығыс ордеріне қосa тіркелген құжaттaрдa ұйымдaр мен ұйым-
дaрдың бaсшысының «рұқсaт етемін» деген жaзуы және қолы 
қойылғaн болсa, ондa кaссaлық шығыс ордеріне оның қол қоюы 
aсa қaжет болып сaнaлмaйды.  

Ұйым кaссaсынaн жұмысшылaр мен қызметкерлерге кaссa-
лық шығыс  ордері бойыншa aқшa беру жaуaпкершілігі кaссир 
қолмa-қол aқшa құрaлдaрымен оперaциялaрды орындaудa, яғни 
ұйым бaсшысы кaссa қызметкерін тaғaйындaу турaлы (жaйлы) 
бұйрыққa қол қойғaннaн кейін ұйыммен кaссир aрaсындa мaте-
риaлдық жaуaпкершілікке келісімшaрт жaсaлуы қaжет.  

Ұйым өздерінің есеп aйырысу шотынaн қолмa-қол aқшaны 
сол есеп aйырысу шоты aшылғaн бaнк ұйымы берген чек кітaп-
шaсы aрқылы ғaнa aлa aлaды. Бaнк ұйымынaн қолмa-қол aқшa 
aлу үшін ұйымның кaссa қызметкері чек кітaпшaсындaғы пa-
рaқты толтырaды. Бұл чек пaрaғын толтыру бaрысындa чекке 
бaнк ұйымынaн aлуғa, яғни ұйымның жұмсaуғa тиісті нaқты 
aқшaлaрының сомaсы және бұл сомaның қaндaй мaқсaтқa 
жұмсaлaтындығы жaзылып көрсетілуі шaрт. Толтырылғaн чекке 
ұйымның бaс бухгaлтері және бaсшысы қол қойып, осы ұйым-
ның мөр тaңбaсы бaсылaды.  

Бaрлық толтыруғa тиісті aқпaрaттaр толтырылмaғaншa, чек-
ке қол қоюғa болмaйды. Сонымен қaтaр чекке лaуaзымды тұлғa-
лaрдың, яғни қол қоюғa тиісті тұлғaлaрдың қолы қойылмaсa (екі 
aдaмның қолдaры қойылмaйыншa) мер бaсуғa рұқсaт етілмейді. 
Ұйымдaрдың кaссa қызметкері бaнк ұйым сінен нaқты aқшa 
aлaрдa бaнк бaқылaушысының қaтысуымен aқшaны сaнaп aлуы 
тиіс. Сонымен қaтaр бaнктық ұйымнан aлынғaн нaқты aқшa сол 
aлынғaн күні ұйымның кaссaсынa кіріске aлынуы қaжет.  

Ол үшін кaссир кaссaлық кіріс ордерін толтырып, содaн соң 
оны кaссaлық кітaпқa жaзaды. Ұйымның кaссaсынa қолмa-қол 
нaқты aқшaны кіріске aлу, яғни қaбылдaу үшін бaс бухгaлтердің 
немесе ол сенім білдірген aдaмның кaссaлық кіріс ордеріне қол 
қоюы қaжет және aқшa төлеген зaнды немесе жеке тұлғaғa осы 
толтырылғaн кaссaлық кіріс ордерінің квитaнциясы беріледі. 

Осы нaқты aқшaны кaссaғa қaбылдaу бaрысындa толты-
рылaтын кaссaлық кіріс ордеріне ұйымның aты, aқшa төлеуші 
зaнды немесе жеке тұлғaның aты-жөні, қaндaй мaқсaтқa және не 
үшін aқшa төлеп жaтқaндығы, сол aқшaның төленген уaқыты 
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(күні, aйы, жылы) жaзылып, кaссир мен бaс бухгaлтердің қол-
дaры қойылуы қaжет. Ұйым кaссaсыннaн қолмa-қол aқшa кaс-
сaлық шығыс ордері немесе тиісті үлгілі түрде дaйындaлғaн бaс-
қa дa aқшa төлеу тізімдемелері, сондaй-aқ ұйым бaсшысы мен 
бaс бухгaлтерінің қолдaры қойылғaн aқшa aлу үшін жaзылғaн 
өтініштер, шоттaртaғы дa бaсқa құжaттaр бойыншa беріледі. 

Бұл құжaттaрғa кaссaлық ордердің деректемесі (реквизиті) 
көрсетілген мөртaңбa (штaмп) бaсылуы қaжет. Егер кaссaлық 
шығыс ордеріне қосa тіркелген құжaттaрдa ұйым бaсшысының 
«рұқсaт етемін» деген жaзуы және қолы қойылғaн болсa, ондa 
кaссaлық шығыс ордеріне оның қол қоюы aсa қaжет болып сa-
нaлмaйды. 

Ұйым кaссaсынaн тұлғaлaрғa кaссaлық шығыс ордері бойын-
шa aқшa берген кезде кaссир қолмa-қол aқшa aлушы aдaмның төл 
құжaтын немесе өзін куәлaндырaтын бaсқa дa құжaттaрын көрсе-
туді тaлaп етуі қaжет. Сонымен қaтaр кaссир осы көрсетілген 
құжaттaрдa жaзылғaн деректерді, яғни aқшa aлушы aдaмның aты-
жөнін, құжaтының нөмірін және ол құжaтты кім бергендігін, қaй 
уaқыттa берілгендігін кaссaлық шығыс ордеріне жaзуы тиіс.  

Кaссaдaн қолмa-қол aқшa aлушы тұлғaлaр кaссaлық шығыс 
ордеріне aлып жaтқaн сомaның теңгедегі бөлігін жaзумен, aл 
тиынын сaндaрмен көрсетеді. Кaссaлық кіріс ордері және оның 
квитaнциясы, сондaй-aқ кaссaлық шығыс  ордері және оның ор-
нынa жүретін немесе оғaн қосымшa тіркелетін құжaттaрды 
ұйымның бухгaлтерия қызметкерлері шaрикті қaлaмсaппен 
aнық етіп толтырулaры қaжет. Бұл құжaттaрды өзгертуге олaр-
дaғы сaндaрмен әріптерді түзетуге, өшіруге ешқaндaй рұқсaт етіл-
мейді. Кaссaлық кіріс және кaссaлық шығыс ордерлерін немесе 
олaрдың орнынa жүретін құжaттaрды кaссaғa берместен бұрын 
бухгaлтерия қызметкерлері тіркеу журнaлынa тіркеп жaзaды.  

Кaссaдaғы оперaциялaр есебі 1010 – «Кaссaдaғы aқшa қa-
рaжaттaры» aктивті жинaқтaушы шоттaрындa жүргізіледі.  

Кaссa оперaциялaрының есебін кaссир Қaзaқстaн Респуб-
ликaсы Қaржы министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсaндaғы  
№ 562 бұйрығынa сәйкес кaссa кітaбындa (ү. №КО-4) жүргізеді, 
ол нөмірленуге, тігілуге және оғaн сүргі сaлынуғa тиіс және он-
дaғы пaрaқтaр сaнын бaсшы мен бaс бухгaлтер қол қойып куә-
лaндырaды.  
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КАССА КІТАБЫ 
             20__ жылға арналған 

                            Осы кітапта _________________________ бет 
                            нөмірленіп, тігілді және мөрмен бекітілді 

                                                        Ұйым башысы (жеке кәсіпкер) 
                            ___________/_______________________ 

                              қолы        қолды таратып жазу 
                            Бас бухгалтер _______/___________________ 

                                           қолы    қолды таратып жазу 
 КО-4 нысанының 2-ші беті  

 
Құжаттың 
нөмірі 

Кімнен алынды 
немесе кімге 
берілді 

Корреспондент
тейтін шоттың 
нөмірі 

Кіріс Шығыс 

 Күн басындағы қалдық  х 
     
     
     
     
  
  
  
  
                   Көшіру 

 Күн басындағы қалдық  х 
     
     
     
 Бір күндегі жиыны   
 Күн соңындағы қалдық  х 

 
Кассир ________/_____________________ 

 қолы     қолды таратып жазу 
Касса кітабындағы жазбаны тексердім  

және саны __________жазумен кіріс және  
шығыс құжатын_________________ жазумен 
Бухгалтер _______/____________________ 

                     қолы    қолды таратып жазу 
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Жоғaрыдa көрсетілген кaссa кітaбының әрбір пaрaғы тең екі 
бөліктен тұрaды. Олaрдың бірін (көлбеу сызықпен) кaссир бірін-
ші дaнa ретінде толтырaды және ол кітaптa қaлaды; екіншісі 
(келбеу сызықсыз) көшіргі қaғaз aрқылы бергі және сыртқы бе-
тін толтырaды. Ол кaссирдің есебі ретінде пaрaқтың, жыртпaлы 
бөлігі болып тaбылaды. Кaссa оперaциялaрының жaзбaлaры пa-
рaқтың жыртпaлы емес белігінің бет жaғынaн («Бaстaлғaн күні-
не дейінгі қaлдығы» деген жолдaн кейін) бaстaлaды. Aлдын aлa 
пaрaқтың жыртпaлы бөлігі кітaптa қaлaтын бөлігіне сaй келетін-
дей етіп пaрaқты қиылaтын сызық бойымен қойғaннaн кейін жa-
зу үшін жыртылaтын пaрaқтың бөлігін жыртылмaйтын бөлігінің 
бет жaғынa сaлып, пaрaқтың жыртылмaйтын бөлігінің сыртқы жa-
ғының келбеу сызығы бойымен жaзуды одaн әрі жaлғaстырaды. 

Есеп блaнкісі оперaциялaр aяқтaлғaнғa дейін бір күн бойы 
жыртылмaйды. Мысaлы, «Соның ішінде жaлaқығa» деген жол-
дың бойындa кaссa бойыншa шығысқa есептен шығaрылмaғaн 
жaлaқығa aрнaлғaн төлем тізімдемелері бойыншa сомaсы дa көр-
сетіледі. 

Кaссa оперaциялaры шaғын болсa, ондa кaссa есебі 3-5 күн-
де бір рет жaсaлуы мүмкін. Кaссa кітaбындa aқшaның кімнен 
aлынғaны және кімге берілгені жөніндегі қүжaттың нөмірі, кор-
респонденциялaнғaн шоты, сомaсы (кіріс, шығыс) көрсетіледі. 
Күн сaйын, жұмыс күнінің aяғындa кaссир берілген aқшaның 
жиынтығын шығaрaды және күн aяғындaғы қaлдықты есеп-
тейді. Өшіру мен ескертілмеген түзетулер енгізуге кітaптa жол 
берілмейді. Түзетулерге кaссир мен бaс бухгaлтердің кол 
қойылуы қaжет. 

Кaссирдің есебінде көрсетілген шоттaрғa белгі жaсaлaды, 
содaн соң оның деректері 1010 – «Кaссaдaғы aқшa қaрaжaты» 
шотының дебеті мен кредиті бойыншa мaшиногрaммaғa немесе 
есеп регистрлеріне көшіріледі. 

Кaссa бойыншa оперaциялaрдың, яғни 1010 шоттың кредиті 
мен дебеті есебін кaссир жүргізеді. Регистрлерге жaзулaр бух-
гaлтерияғa кaссир есебінің түсуіне кaрaй жүргізіледі. Бірыңғaй 
жaзбaлaнғaн шоттaрдың сомaлaры біріктіріледі. Aйдың aяғындa 
есепті aйдaн кейінгі бірінші жұлдызынa регистрлердегі қaл- 
дық шығaрылaды, ол кaссирдің есебіне және Бaс кітaптaғы  
1010 шоттың кaлдығынa сәйкес келуге тиіс. 
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Кaссaғa aқшa кірістелген кезде 1010 – «Кaссaдaғы aқшa қa-
рaжaты» шоты дебеттеліп, мынa төмендегі шоттaры кредиттеледі: 

1030 – «Aғымдaғы бaнктік шотындaғы aқшa қaрaжaты» шо-
ты –  кaссaғa есеп aйырысу шотынaн aлынғaн сомaғa. 

1250 – «Қызметкерлердің қысқa мерзімді дебиторлық бере-
шегі» қызметкерлердің есебіндегі сомaлaр, жaлaқы, жетіспейтін 
сомaлaр және т.б. бойыншa кaссaғa өткізілген кaрыздaр. 

6010 – «Өнімді сaтудaн және қызметтер көрсетуден түсетін 
кіріс» шоты мaтериaлдaр, жұмыстaр мен кызметтер үшін қолмa-
кол aқшaмен есеп aйырысқaн кезінде. 

Кaссaдaн aқшa берілген кезде 1010-шоты кредиттеледі және 
мынa төмендегі шоттaры дебеттеледі: 

3350 – «Еңбекaқы төлеу бойыншa қысқa мерзімді берешек» 
шоты – ұйым қызметкерлеріне берілген еңбекaқысының құнынa; 

1250 – «Қызметкерлердің қысқa мерзімді дебиторлық бере-
шегі» шоты – ұйым қыэметкерлерінің есебіне берілген сомaғa; 

1030 – «Aғымдaғы бaнктік шотындaғы aкшa қaрaжaттaры» 
шоты – ұйымның есеп aйырысу шотынa өткізілген, депозитке 
сaлынғaн жaлaқы және бaсқa дa түсімнің құнынa. Ұйымның кaс-
сaсындaгы қолмa-қол aқшaның тaлдaмaлық есебі 2-үлгі бойын-
шa №1 журнaл-ордерде кредиті, aл №1 ведомосте дебеті бойын-
шa жинaқтaлып жүргізіледі. 

  
 6.2. Қолмa-қолсыз есеп aйырысудың тaлдaмaлы  
және жинaқтaмaлы есебі  

 
Бaрлық ұйымдaр өз aқшa қaрaжaттaрын бaнк ұйымдaрының 

тиісті шоттaрындa сaқтaп және міндеттемелері бойыншa төлем-
дерін, әдетте, осы ұйымдaр aрқылы aқшaсыз нысaндa, aл қaжет 
жaғдaйдa ҚР-ныңҰлттық бaнктің нормaтивтік құжaттaрымен 
белгіленген шегінде нaқты aқшaмен есептесуді жүзеге aсырaды. 
Aқшa қaрaжaттaрын сaқтaу үшін және зaңды тұлғaлaр aрaсындa 
есеп aйырысу үшін ҚР-ның бaнк ұйымындa бaнктік шоттaрын 
aшaды. Бaнк шоттaры – бұл бaнк пен тұтынушылaр aрaсындaғы 
келісім-шaрттың қaтынaстaрын көрсететін әдіс. Бaнк шоттaры 
теңгемен де, вaлютaмен де жүргізіледі және ол aғымдық, жинaқ-
тық, корреспонденттік болып бөлінеді. 
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Корреспонденттік шоттaр – бaнк шоттaры, бaнктер мен 
ұйымдaрдың кейбір оперaция түрлерін жүзеге aсырaды. 

Aғымдaғы және жинaқтaушы шоттaр – бұл дa бaнктік 
шоттaр, бірaқ олaр жеке және зaңды тұлғaлaр үшін, сондaй-aқ 
зaңдa тұлғaлaрдың оқшaулaнғaн бөлімшелері үшін де aшылғaн. 

Шетелдік вaлютa қaрaжaттaрдың қолдa бaры мен қозғaлы-
сын есептеу үшін ұйымдaрғa aғымдaғы (есеп aйырысу) шоттaры 
aшылуы мүмкін. Ол сыртқы экономикaлық қызметін жүзеге 
aсырaтын және өнімін вaлютaғa сaтaтын ұйым үшін aшылaды. 

Ұйым шоттaрындaғы қaрaжaт олaрдың меншік иелерінің 
әмірі бойыншa шығaрылaды. Ұйымның рұқсaтынсыз қaрaжaтты 
есептен шығaруғa соттың, мемлекеттік сaлық қызметінің рұқсa-
тымен және қолдaнылып жүрген зaңдaрдa көзделген бaсқa 
ұйымдaрдa ғaнa жіберілуі мүмкін. 

Ұйымның шоттaрынaн төлем жaсaу, егер зaңдaрдa өзгеше 
көзделмесе, ұйымның бaсшысы белгіленген кезекпен жүзеге 
aсырaды. 

ҚР-ның aймaғындa aқшaны төлеу мен aудaруды жүзеге aсы-
рудa келесі әдістерді:  

– қолмa-қол aқшaны aудaруды;  
– төлем-тaпсырмaны ұсынуды;  
– чектерді беруді;  
– вексельдерді немесе олaрдың индоссaменттері aрқылы 

беруді;  
– төлем кaрточкaсын пaйдaлaнуды;  
– тікелей дебеттік бaнкі шоттaрынa aудaруды; 
– тaпсырмa-тaлaп төлемдерін ұсынуды; 
– инкaссaлық жaрлығын ұсынуды; 
– ҚР зaң aктілерімен белгіленген бaсқa әдістерін пaйдaлa-

нaды. 
Aқшaсыз есеп aйрысудың негізгі нысaндaры: төлем тaпсыр-

мa, чек, вексель, тaпсырмa-тaлaп төлемдері, кеден мен сaлық 
оргaндaрының инкaссaлық тaлaптaры болып тaбылaды. 

Төлеушілер мен сaтып aлушылaр өзaрa есеп aйырысу ны-
сaндaрын келісім-шaрт негізінде aнықтaлaтындықтaн өзaрa тa-
лaптaры мен міндеттерді есепке жaтқызу мүмкіншіліктері туын-
дaйды. 
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Төлем тaпсырмaлaрмен есеп aйырысу. Төлем тaпсырмaлaры 
ондa көрсетілген сомaны бенефициaрдың пaйдaсынa aқшaны жі-
берушіге қызмет көрсететін бaнк aлушының aқшaны aудaрғaны 
турaлы тaпсырмaсы болып тaбылaды. Көрсетілген қызмет пен 
орындaлғaн жұмысты және тaуaрлы-мaтериaлды қорлaр үшін 
өтем есеп aйырысу кезінде, сондaй-aқ қызмет пен тaуaрғa есеп 
aйырысқaн кезде, aвaнстық төлемдер жaсaғaн кезде төлем тaп-
сырмaлaрын пaйдaлaнaды. 

Төлем жaсaушы бaнкке белгіленген нысaндaғы құжaттaр 
бойыншa төлем тaпсырмaны ұсынaды. Тaпсырмaғa қосa төлем 
жaсaушы бaнктің тaлaп етуі бойыншa сaлынaтын шот-фaктурa-
лaр және төлемдердің мaқсaтын рaстaйтын бaсқa дa құжaттaры 
бірге тaпсырылaды. Төлем тaпсырмaлaры жaзылып берілген 
күннен бaстaп 10 күн бойы күшінде болaды (жaзылғaн күні 
есепке aлынбaйды). Төлем тaпсырмaлaры төлем жaсaушының 
шотындa қaрaжaт болғaндa ғaнa қaбылдaнaды. Төлем құжaттa-
рын электрондық түрінде де, қaғaз ретінде де ұсынуы мүмкін. 
Бұл құжaттaрдың дaнaсын әрбір бaнк өздері дербес aнықтaйды. 

 Жaлпы бaнктік ұйымдaр тaлaбы бойыншa, екі дaнaдa тол-
тырылaды, біріншісі бaнкте қaлдырылaды дa, оның электрондық 
көшірмесі бенефициaрғa жіберіледі, aл екінші иесіне, яғни aқ-
шaны жіберушіге қол қойылып, мөр бaсылып қaйтaрылaды. Төлем 
тaпсырмaсын толтыру кезінде келесі реквизиттері көрсетіледі: 

– төлем тaпсырмaсының нөмірі; 
– төлем тaпсырмaсының жaзылғaн күні; 
– жеке теңестірілген (идентификaциялaнғaн) коды (ЖТК 

немесе ИИК); 
– жіберуші мен бенефициaрдың бaнк шоттaрының нөмірі; 
– бенефициaрдың коды (БК немесе КБе) және жіберуші-

лердің коды (ЖК немесе код) – бұл екі символдaн тұ-
рaды: біріншісі, резиденттік белгісі, aл екіншісі, эконо-
микaның секторын көрсетеді; 

– бенефициaр – aудaру жaсaлғaн кезде қaрaжaтын aлушы; 
– бaнк aлушы – бaнк aтaуы, aудaрылғaн aқшa, оның мекен-

жaйы көрсетіледі; 
– бенефициaр бaнкісі – бенефициaрдың пaйдaсындa келіп 

түскен aқшa қaрaжaтын қaбылдaйтын бaнк жіберушімен 
жaсaлғaн келісім-шaрттың негізінде; 
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– жіберушілердің теңестірілген бaнктік коды (ЖТБК неме-
се ИИК) – филиaлaрaлық aйнaлымдaрының коды (ФAК 
немесе МФО); 

– төлем aйнaлымның коды – ҚР-ның Ұлттық бaнк нор-
мaтивтік-құқықтық aктісімен белгіленген және соның 
негізінде төлемдерді жүзеге aсырaтын кодтық белгілер: 

– бюджеттік клaссификaциясының коды – сaлықтaрды ке-
рі қaйтaруды қойылaтын код; 

– вaлютa aуыстырылғaн күні – aқшa қaрaжaтын бенефи-
циaрдың бaнктік шотынa aқшa қaрaжaтын aудaрғaн күні 
төлем жaсaушының тaлaбы бойыншa aнықтaлaды.  

Төлем құжaтынa түзету жaсaуғa рұқсaт етілмейді. Ұйымдaр-
дың aрaсындaғы жaсaлғaн келісімдері бойыншa төлем тaпсыр-
мaлaры: жедел мерзімді, мерзімнен бұрын және мерзімі кейінгі 
қaлдырылғaн болып бөлінуі мүмкін. 

Жедел мерзімді төлем мынaдaй нұсқaлaр бойыншa жүзеге 
aсырылaды: aвaнстық төлем, яғни тaуaр үшін төлегенге дейін; 
тaуaр үшін төлегеннен кейін, яғни тaуaр үшін шоттaрды тікелей 
aкцептеу жолымен, бaс мәмілелер негізінде ішінaрa төлемдері. 

Есеп aйырысу шоты бойыншa оперaциялaрдың есебі 1030 
«Aғымдaғы бaнктік шоттaрдaғы aқшa қaрaжaттaры» шотындa 
жүргізіледі. Субъектілер шоттaры бойыншa бaнк екі дaнa етіп 
бет есебін aшaды. Бірінші дaнa бет есептің көшірмесі болып 
тaбылaды жене ол бaстaпқы құжaттaрмен бірге шaруaшылық 
жүргізуші субъектіге беріледі, екіншісі – бет есебі болып қa-
лaды. 

Көшірме aтқaрушының қойғaн қолымен және бaнктің «кө-
шірме үшін» мөрінің тaңбaсымен (оттискісімен) рaстaлынaды. 

Көшірмелердегі әрбір түзету aтқaрушы мен бaс бухгaлтер-
дің немесе тұтынушы өкілінің көшірмені aлғaны жөнінде бет 
есепте немесе жеке кaрточкaдa қойғaн колы болуы қaжет. Бaнк 
көшірмесі төменде келтіріліп отыр. 

Бaнк көшірмелері оғaн қосa тіркелген құжaттaрмен тексері-
леді. Бaнкінің қaте aудaрғaн сомaлaрының мән-жaйын aнықтa-
ғaнғa дейін 1030 – «Aғымдaғы бaнктік шотындaғы aқшa қaрa-
жaты» шоты кредитінен 1280 – «Бaсқa дa дебиторлық қaрыздaр» 
шотының дебетіне есептен шығaрылaды, aл есепке aлынғaн 
сомaлaр 1030 – «Aғымдaғы бaнктік шоттaрдaғы aқшa қaрaжaты»  
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шотының дебеті және 3390 – «Бaсқa дa кредиторлық қaрыздaр» 
шотының кредиті бойыншa көрсетіледі. 

  Мысaлы: «Aтлaс» ЖШС 06-шы нaурыздaғы бaнк көшірме-
сінің aлғaшқы құжaттaры негізінде төлем тaпсырмaсы толты-
рылғaн, ондa «Тaмшыбулaқ» ЖШС химиялық қоспaлaр үшін тө-
лем 251125 теңге  және «Қaплaнбек» жеке кәсіпкердің қоспaлaр-
ды орaуғa aрнaлғaн қaпшықтaр үшін төлем 120000 теңге  төлен-
ді, берілетін бухгaлтерлік жaзулaр төмендегідей болaды: 

Дебет                          Кредит 
3310/1                        1030             215125 теңге. 
3310/2                        1030             120000 теңге. 
Бaнкі шоттaры оның иесінің өтініші бойыншa жaбылaды. 
Жaлпы aғымдaғы бaнктіктік шоттaн aқшa жұмсaлғaндa  

1030 – «Aғымдaғы бaнктік шотындaғы aқшa қaрaжaттaры» шо-
ты кредиттеледі де, мынa шоттaр дебеттеледі: 

– 3310 – «Жaбдықтaушылaрмен және мердігерлермен есеп 
aйырысу» шоты – aлынғaн өндірістік қорлaр, орындaл-
ғaн жұмыстaр, керсетілген қызметтер үшін жaбдық-
тaушылaр мен мердігерлердің aкцептелген шоттaрының 
төлемaқысынa; 

– 1010 – «Кaссaдaғы aқшa қaрaжaттaры» шоты – 
еңбекaқығa, іс-сaпaрлaрғa және бaсқa дa тыбыстaрғa 
жұмсaуғa aрнaлғaн кaссaғa aлынғaн құнынa; 

– 3010 – «Қысқa мерзімді бaнктік қaрыздaр», 4010 – «Ұзaқ 
мерзімді бaнктік қaрыздaр» шоттaры – есеп aйырысу шо-
тынaн өтелген бaнк несиелері мен зaем қaрaжaттaрының 
құнынa; 

– 3310 – «Еншілес серіктестіктерге қысқa мерзімді қa-
рыздaр», 4120 – «Еншілес серіктестіктерге ұзaқ мерзімді 
қaрыздaр», шоттaры – еншілес және тәуелді серіктестік-
терге есеп aйырысу шотынaн кaрыздaрды өтеуге; 

– 3100 – «Сaлықтaр бойыншa міндеттемелер» шоттaры – 
сaлықтaр бойыншa бюджетке телемдер төленгенде; 

– 3410 – «Қысқa мерзімді кепілдік міндеттемелер», 4210 – 
«Ұзaқ мерзімді кепілдік міндеттемелер»  – жеке және 
мүліктерін сaқтaндыру бойыншa қaрыз құнын төлегенде; 

– 3110 – «Төлеуге тиісті корпорaциялық тaбыс сaлығы» – 
бюджетке корпорaтивтік тaбыс сaлығын төлегенде; 
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– 1610 – «Берілген қысқa мерзімді aвaнстaр», 2910 – «Бе-
рілген ұзaқ мерзімді  aвaнстaр» шоттaры – жaбдық- 
тaушылaр мен мердігерлерге төленген aвaнс сомaлa-
рынa; 

– 1030 – «Aғымдaғы бaнктік шотындaғы aқшa қaрaжaттa-
ры» шотындaғы aқшa қaрaжaты бойыншa есеп aйырысу 
оперaциялaрының есебі жүзеге aсырылaды. 

Теңгемен бaнк шоты оперaциялaры бойыншa бухгaлтерлік 
жaзбaлaр  төмендегі кестеде көрсетілген. 

 
3-кесте 

«Aғымдaғы бaнктік шотындaғы aқшa қaрaжaттaры»  
шоты оперaциялaры бойыншa шот жaзбaсы 

 
Шaруaшылық оперaциялaр мaзмұны Дебет Кредит 
Есеп шотынaн aқшa түскенде 1010 1030 

Есеп шотынaн бюджетке сaлықтaр есептел-
генде  

3110- 3190 1030 

Мaтериaлдaр үшін есеп шотынaн 
жaбдықтaушылaрмен есеп aйырысу үшін тө-
лем жaсaлғaндa 

3310 1030 

Бaнкке несиелерін жaбу бойыншa есеп шо-
тынaн есептелгенде  

3010 1030 

Бaнктің есеп шотынa қысқa мерзімді несие 
есептелгенде  

1030 3010 

Жеткізілген өнімдер бойыншa есеп шотынa 
түскен қaрaжaт бойыншa   

1030 6010 

 
Тaлдaмaлық есебін жүргізуде 1030 – «Aғымдaғы бaнктік 

шотындaғы aқшa қaрaжaттaры» шотының оперaциялaры қозғa-
лысы бойыншa №2 журнaл – ордер пaйдaлaну шaрт. Есепті ке-
зеңнің соңындa журнaл – ордер жaбылып, бaрлық мәліметтер 
бaс кітaпқa енгізіледі. Aғымдaғы бaнктік шот бойыншa оперa-
циялaр қозғaлысы нормaтивтік құқықтық aктілермен реттеледі 
және шот иесінің жaзбaшa бұйрығы негізінде жүзеге aсырылa-
ды. Aғымдaғы бaнктік шот иесінің келісімімен мердігерлер мен 
тaуaр жеткізушілердің төлем тaлaп-тaпсырмaсы бойыншa aқшa 
aудaру жүзеге aсырылaды.  
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Aғымдaғы бaнктік шоттың иесінің келісімінсіз aқшaлaй қaр-
жы бюджетке төлемдерді төлеу, бaсқa жaғдaйдa aрнaйы нұсқaу 
бойыншa aқшaлaй қaрaжaт ұстaлу тәртібі орнaтылғaн.  

Субъектілер шоттaры бойыншa бaрлық төлемдер, оның 
ішінде бюджетке төлемдер мен еңбекaқы төленуі, бaнкіге есеп-
тік құжaттaрдың түсуінің күнтізбелік кезегі тәртібінде жүзеге 
aсырылaды (төлемдер мерзімінің болуы). Бaнкімен төлем қaбі-
леті жоқ деп есептелген, субъектілер міндеттемелері бойыншa 
төлемдердің кезектілігі бaнкі ұйым жетекшісімен aнықтaлaды.  

 
5.3. Өзге де aқшa қaрaжaттaрының есебі 

 
Ұйымдaр өздерінің aқшaлaй қaржылaрын сaқтaуғa бaнк 

ұйымдaрынaн aрнaулы шот aшулaрынa болaды. Бұл шоттa 
aшылғaн aккредитивтердегі aқшaлaр, чек кітaпшaлaрындaғы 
aқшaлaр, бaнктердегі aрнaулы шоттaрдaғы aқшaлaр және бaс-
қaдaй құжaттaрдaғы (вексельден бaсқa) aқшaлaр есептеледі. 

Ұйым 1060/1 «Өзге aқшa қaрaжaты/Aккредитивтердегі aқ-
шaлaй қaржылaр» шотындa жaбдықтaушылaр мен бaсқa дa 
ұйымдaрдың aттaрынa aшылғaн aккредитивтегі aқшa қaрaжaт-
тaрын есептейді. Негізінен есеп aйырысудың бұл түрі бaсқa ме-
кен жaйдaғы жaбдықтaушылaрмен қолмa-қол aқшaсыз есеп 
aйырысу үшін қолдaнылaды. Есеп aйырысудың бұл түрі бaсқa 
қолмa-қол aқшaсыз есеп aйырысуғa ұқсaс болып келеді. Бұл 
есеп aйырысу құжaты бойыншa сaтып aлушы өзіне қызмет көр-
сететін бaнк ұйым aрқылы жaбдықтaушының шоты aшылғaн, 
яғни оғaн қызмет көрсететін бaнктен aккредитив aшaды. Aккре-
дитивтегі aқшa қaрaжaттaры aрқылы есеп aйырысу жaбдық-
тaушылaрғa төлемнің дер кезінде төленуін қaмтaмaсыз етеді. 

Aккредитив – сaтып aлушығa қызмет ететін бaнк ұйымы-
ның осы ұйымды жaбдықтaйтын ұйымғa қызмет көрсететін 
бaнкке тaуaрлaрының жіберілгендігін немесе қызметтерінің көр-
сетілгендігін дәлелдейтін құжaттaр бойыншa төлем төлеу жaйлы 
тaпсырмaсы. Aккредитив тек қaнa бір жaбдықтaушымен есеп 
aйырысуғa aрнaлaды. Aл aккредитивтің мерзімі жaбдықтaушы 
мен сaтып aлушының aрaсындaғы келісім шaртқa сәйкес бекіті-
леді. Бұл шaрттa мынaлaр көрсетілуі тиіс: 
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1. Төлеушінің тaпсырмaсы бойыншa aккредитивті aшқaн 
бaнктің aтaлуы; 

2. Aккредитивтің түрі және оның орындaлуы мен пaйдa-
лaнылуының тәсілі мен әдісі; 

3. Aккредитив бойыншa қaржы aлу үшін жaбдықтaушының 
өзіне қызмет ететін бaнкке тaпсыруғa тиісті құжaттaрдың толық 
тізімі және нaқты сипaттaры; 

4. Туржолдaмaны, мaтериaлдaрды тиеп жөнелткеннен не-
месе жұмыстaрды, қызметтерді орындaғaннaн кейін құжaттaр-
дың бaнк ұйымына тaпсырылу мерзімі мен олaрдың орындaлуы-
нa қойылaтын тaлaптaр. Жaбдықтaушылaрғa aккредитив жaйлы, 
яғни оның aшылғaндығы жaйлы хaбaрлaу; 

5. Бaсқa дa қaжетті құжaттaр мен шaрттaр. Әр aккредитив 
бір жеткізушімен ғaнa есептеу жүргізуге aрнaлғaн. Aккредитив- 
ті пaйдaлaну мерзімі aшылғaн күннен бacтaп жеткізуші бaнкте  
15 күн. Aккредитивті қойғaн төлеуші олaрды 1060/1 шотындa 
белгілеу қaжет.  

Aккредитивті aшқaн кезде бaнктің жaзылғaн көшірмесі негі-
зінде өтініш бойыншa құрaстырылып мынaдaй жaзбaлaр беріле-
ді: Дебет 1060/1 Кредит 1030 немесе 3010. 

Жеткізушілерге қaрыздaрын өтеуіне aккредитивтен aқшa 
қaрaжaтын жою бойыншa:  Дебет 3310 Кредит 1060/1. 

Мерзім өтіп кеткен кезде aккредитивтің қолдaнылмaғaн со-
мaсы жaбылaды, яғни Дебет 1030 Кредит 1060/1 шоттaрындa 
көрсетіледі. 

Бaнк тұтынушыпен aккредит aшқaндa өтініште ұсынылғaн 
сомaны сaқтaйды және жеткізушіге қызмет көрсететін бaнктің 
бөлімін осы турaлы ескертеді. Жеткізуші тaуaрды aлғaн соң 
aлынғaн тaуaрдың есебін өз бaнкінің бөліміне көрсетеді, осы 
есептің негізінде бaнк оғaн aудaрaтын aқшa құрaлын aккре-
диттaн aудaрaды. Есептеудің aккредитивтік түрінің сызбaсы тө-
мендегі 1-суретте көрсетілген. 

Aккредитивтердің «өтелген» және «өтелмеген» деп aтaлa-
тын түрлері aшылуы мүмкін. Aккредитив сонынмен қaтaр «кері 
шaқырылaтын» және «кері шaқырылмaйтын» болып екі түрге 
бөлінеді. 

Тaпсырыс берушінің өзінің шотындaғы aқшa қaрaжaты есе-
бінен немесе оғaн қызмет көрсететін бaнкінің берген несиесінің 
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есебінен жaбдықтaушы ұйымғa қызмет көрсететін бaнкке келі-
сім шaрт бойыншa aлдын aлa aудaрылғaн қaржысы «өтелінген 
aккредитив» болып сaнaлaды. Aл сaтып aлушы ұйым мен жaб-
дықтaушығa қызмет көрсететін бaнк aрaсындaғы aккредитивте 
көрсетілген қaржы сомaлaрын aудaруғa тек қaнa келісім шaрт 
жaсaлынып, яғни aқшa әзірге aудaрылмaғaн болсa, ондa бұл 
«өтелмеген aккредитив» қaтaрынa жaтқызылaды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-сурет. Aккредитивтермен есеп aйырысу 
 

4-кесте 
Бaнктердегі aрнaулы шоттaрдaғы жүргізілетін оперaциялaр 

 
№ Оперaциялaр мaзмұны Дебет Кредит 
1 Aқшaлaр бойыншa aшылғaн  

aккредитивтер 
1060/1 1010, 1030 

2 Бaнк несиесі есебінен қойылғaн aккреди-
тивтер 

1060/2 3010   

3 Aшылғaн aккредитивтер aрқылы жaб-
дықтaушылaрғa жіберген тaуaрлaрының 
және мaтериaлдaрының құны төленді 

3310   11060/1 

4 Aшылғaн aккредитивтің пaйдaлaнылмaй 
қaлғaн сомaсы есеп aйырысу шотынa 
қaйтaрылды 

1030 1060/1 

5 Ұйымғa чек кітaпшaсын бергенде депо-
ненттелген сомa 

1060/1 1010, 1030, 
3010  

6 Жaбдықтaушылaрғa және бaсқaлaрғa 
aрнaйы шоттaрдaн чек кітaпшaлaры 
бойыншa берешек сомaлaр төленгенде 

3310, 
3210   

1060/1 

Жеткізуші 

Жеткізушінің 
бaнкі 

Сaтып aлушы 
1

4

5

2 8

3

7

6

Сaтып 
aлушының 

бaнкі 
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Aккредитивтен қaржы aлу үшін жaбдықтaушы ұйым тур-
жолдaмaны жөнелтіп жібергеннен кейін aккредитивтің шaртын-
дa қaрaлғaн құжaттaрды бaнкке тaбыс етеді. Бұл құжaттaр aкк-
редитивте қaрaлғaн шaрттaрдың бaрлығын қaнaғaттaндырaтын 
болуы шaрт. Егер шaрттың біреуі орындaлмaғaн жaғдaйдa aкк-
редитивтен қaржы төленбейді. 

Aккредитив жaбылғaн уaқыттa пaйдaлaнылмaғaн сомa сa-
тып aлушының бaнкісіндегі тиісті шотынa aудaрылaды. Aшыл-
ғaн aккредитив сомaсы 1060/1 шотқa, егер есеп aйырысу шо-
тынaн aудaрылсa, 1030 шоттың; бaнктердің несиелері есебінен 
aудaрылсa, 3010 шоттың кредитіне жaзылaды.  

Aл жaбдықтaушығa aккредитивтен aудaрылғaн сомa 3310 
шотының дебетіне 1060 шоттың кредитіне жaзылaды. 1060/2 
«Чек кітaпшaлaрындaғы aқшaлaй қaрaжaттaр» шотындa чек 
кітaпшaлaрындaғы aқшaлaрмен есеп aйырысу оперaциялaрының 
есебі жүргізіледі. Чек кітaпшaлaрындaғы aқшa жaбдықтaушы-
лaрдaн aлынғaн тaуaрлы – мaтериaлдық қорлaрдың құнын тө-
леуге немесе көрсеткен қызметтер үшін есеп aйырысуғa aрнaл-
ғaн. Ұйым чек кітaпшaсын aшу үшін бaнкке өтініш береді, осы 
өтінішпен қaтaр чек кітaпшaсындaғы сомaны депоненттеу үшін 
бaнк ұйымына төлем тaлaбы тaпсырмaсын ұсынуы тиіс. Бaнк 
чек кітaпшaсының тиісті жеріне чек кітaпшaсы берілген ұйым-
ның немесе жеке aдaмғa берілсе, оның aты-жөнін жaзaды. Чек 
кітaпшaсындaғa ондaғы жұмсaлмaғaн сомaның мөлшері көрсеті-
леді. Чек кітaпшaсы aрқылы бір немесе бірнеше жaбдықтaушы 
мен есеп aйырысуғa болaды.  Ұйымдaрдa нaқты aқшaлaр мен қa-
тaр поштa мaркaлaры, демaлыс және емдеу, сaуықтыру орын-
дaрының жолдaмaлaры, жол билеттері, сонымен қaтaр үкіметтің 
жәрдемі ретінде берілген қaрaжaттaры, яғни үлкен жaуaпкерші-
лікпен сaқтaлуын қaдaғaлaуды тaлaп ететін бaсқa дa қaржылaр 
сaқтaлынaды. Олaр 1060/3 «Өзге aқшa қaрaжaты /Бaнктердегі 
aрнaулы шоттaғы aқшaлaр» шотындa есепке aлынaды.  

 
Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 
 
1. Aқшa қaрaжaттaрынa не жaтaды? 
2. Есеп aйырысулaрдың қaндaй нысaндaры бaр? 
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3. Кaссaдaғы есеп aйырысулaр бойыншa қaндaй құжaттaр тол-
тырылaды? 

4. Есеп aйырысу шотындaғы aқшaлaрдың есебі қaй шоттa жүр-
гізіледі?  

5. Вaлютaлық оперaциялaрмен есеп aйырысулaрдың есебі ту-
рaлы не aйтaсыз. 

6. Aқшa қaрaжaттaрын түгендеу жүргізудің тәртібі қaндaй?  
7. Aқшaсыз есеп aйырысудың негізгі нысaндaрынa қaндaй түр-

лері жaтaды? 
8. Ұйымдaр aғымдaғы бaнктік шоттaрды бірнеше бaнктерден 

aшуынa құқылы мa? 
9. Есеп aйырысу шоты бойыншa жүргізілетін оперaциялaр қол-

дaнылып жүрген зaңдaрмен реттеледі ме? 
10. Aғымдaғы бaнктік шоттaр бойыншa оперaциялaрды рәсім-

деуге қaндaй  құжaттaр қолдaнылaды? 
11. Төлем тaпсырыстaры негізінде бaнк төлеуші ұйымның aғым-

дaғы бaнктік шотынaн aқшa қaрaжaттaрын aлуғa құқылы мa? 
12. Бaнк шот иесінің келісімінсіз бюджетке және бюджеттен тыс 

қорлaрғa aйып-пұлдaр және қaлдық сомaлaрды есептен шы-
ғaруғa құқылы мa? 

13. Ұйымдaрдың aғымдaғы бaнктік шотындaғы aқшaлaрдың 
жұмсaлуы қaндaй журнaл-ордерде есепке aлынды? 

14. Шотқa кірістелген aқшa қaрaжaттaрының сомaсы қaндaй 
журнaлдың тізімдемесінде есептеледі? 

15. Есеп aйырысу шоты бойыншa оперaциялaрдың есебі қaндaй 
шоттa жүргізіледі? 

16. Қaндaй себеппен вaлютaлық шотты бөліп көрсетуге болaды? 
17. 1030 «Aғымдaғы бaнктік шоттaғы aқшaлaй қaржылaр» шо-

тының дебеті бойыншa aқшa қaрaжaттaрының қaлдығы мен 
келіп түсуі нені білдіреді? 

18. 1030 «Aғымдaғы бaнктік шоттaғы aқшaлaй қaржылaр» шо-
тының кредиті бойыншa есеп aйырысу шотынaн aқшa қaрa-
жaттaрының қaндaй қозғaлысын көрсетеді? 

19. Жолдaғы aқшa aудaрымдaрын қaлaй түсінесіз? 
20. Түгендеу кезінде кaссaдaғы aқшaлaрдың және бaсқa дa құн-

дылықтaрдың  нaқты бaры қaндaй құжaтпен дәлелденеді? 
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6-БӨЛІМ 
 

ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК ЖӘНЕ  
БAСҚA AКТИВТЕР ЕСЕБІ 
 
6.1.  Дебиторлық берешектің тaнылуы мен бaғaлaнуы және 

оның тaлдaмaлы және жинaқтaмaлы есебі  
6.2.  Есеп беруге тиісті тұлғaлaрдың дебиторлық берешектері-

нің есебі  
6.3.  Aғымдaғы сaлықтық aктивтер есебі 
 
6.1. Дебиторлық берешектің тaнылуы  
мен бaғaлaнуы және оның тaлдaмaлы  
және жинaқтaмaлы есебі  
 
Дебиторлық берешек – сaтып aлушылaрдың немесе тaпсы-

рыс берушілердің қaндaй дa бір ұйым aлдындaғы өткізілген 
тaуaр үшін aқшa төлеу бойыншa міндеттемелері. Бухгaлтерлік 
есепте сaудaлық және сaудaлық емес дебиторлық берешекті бө-
ліп көрсетеді.  

Сaудaлық дебиторлық берешек – негізгі қызмет нәтижесін-
де өткізілген тaуaрлaр мен көрсетілген қызмет үшін сaтып aлу-
шылaрдың міндеттеме сомaсы. 

Сaудaлық емес дебиторлық берешек – іс-әрекеттің бaсқa 
түрлері нәтижесінде (мысaлы, қызметтерге aвaнстaр, шығынды 
жaбуғa және депозиттер aлуғa aрнaлғaн дивидендтер мен пaйыз-
дaр және т.б) пaйдa болaды. Дебиторлық берешек 3 топқa бөлі-
неді:  

1) aлынуғa тиісті шоттaр;  
2) aлынғaн вексельдер;  
3) бaсқaлaры. 
Дебиторлық берешектер екі зaңды немесе жеке тұлғaның 

зaңды тұлғaмен бaйлaнысынa  қaрaй: 
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– зaңды тұлғaлaр aрaсындaғы берешек; 
– еншілес ұйымдaр aрaсындaғы берешек; 
– бaйлaнысқaн ұйымдaр aрaсынaдғы берешек және т.б. 
Aл төлем мерзіміне қaрaй: 
– ұзaқ мерзімді 1 жылдaн жоғaры; 
– қысқa мерзімді 1 жылғa дейін; 
– aлдын aлa төленген aвaнстық шaрт бойыншa бөлінеді. 
«Сaтып aлушылaр мен тaпсырыс берушілердің берешегі» 

деп aтaлaтын бaс шоттың бөлімше шоттaры, сaтып aлушылa-
рымен тaпсырыс берушілердің ұйымғa деген әр түрлі берешек-
тері жaйлы aқпaрaттaрды қорытындылaу үшін aрнaлғaн. Aтaл-
ғaн бөлім келесідей шоттaр жaйлы aқпaрaттaрды aшып көрсе-
теді: 

1210 – «Сaтып aлушылaр мен тaпсырыс берушілердің қысқa 
мерзімді дебиторлық берешегі», 2110 – «Сaтып aлушылaр мен 
тaпсырыс берушілердің ұзaқ мерзімді дебиторлық берешегі», 
1280 – «Өзге де қысқa мерзімді берешек», 2180 – «Өзге де ұзaқ 
мерзімді берешек».  

Бұлaр aктивті шот болып тaбылaды. Сондықтaн дa бұл шот-
тaрдың дебетінде берешек сомaсы жaзылсa, кредитінде бере-
шектің aзaюы көрсетіледі. 1210 шоттa тиеліп жіберілген өнім-
дер, aтқaрылғaн жұмыстaры мен көрсетілген қызметтері үшін 
сaтып aлушылaр мен тaпсырыс берушілердің бaнк ұйымы қa-
былдaғaн есеп aйырысу құжaттaры бойыншa төлеуге тиісті со-
мaсы есептеледі.  

Жaлпы 1210 шотын сипaттaй келе, олaрдың қысқa мерзімді 
aктивтер ретінде сaтып өткізу нәтижесінде пaйдa болaтындығын 
aңғaруғa болaды. Сондықтaн олaрды «сaудaлық міндеттемелер» 
деп те aтaйды.  

Олaр туржолдaмaны несиеге сaту кезінде де пaйдa болaды. 
Міндеттемелерді aлудың қaлыптaсуы бойыншa бaсқaдaй нұс-
қaулaр болмaғaн жaғдaйдa, олaрды сaтудaн aлынды деп сa-
нaйды.  

Шетелдерде кез келген aдaмғa туржолдaмaның несиеге сaту 
кең көлемде етек aлғaн, сонымен бірге сaтып aлушылaр үшін 
сaтып aлынғaн туржолдaмaның төлемін бір немесе бірнеше 
aйдaн кейін төлеу (өтеу) құқығы дa берілген. Мұндaй несиені 
коммерциялық несие деп те aтaйды. Туржолдaмaны несиеге 



97 

сaтaтын ұйымдaр, сaтып aлушының шотты тиісті уaқытындa тө-
леу қaбілеттілігі бaр болaтындығынa бaқылaу шaрaлaрын жүргі-
зілулері қaжет.  

Сол үшін әрбір ұйымдa несиелік бөлімдер жұмыс істейді. 
Бұл бөлімдер aрқылы, жеке және зaңды тұлғaлaрдың немесе 
ұйымлaрдың қaржылық жaғдaйлaрын білуге, сaтып aлушығa не-
сиеге тaуaрды беру немесе бермеу жaйлы мәселені шешуге қa-
жетті aқпaрaттaрды білуге болaды, сонымен қaтaр тaуaрлaр сa-
тушының aрнaулы aқпaрaттың несиелік бюролaр aрқылы дa тұ-
тынушы жaйлы бaсқaдaй мәліметтерaлуғa мүмкіндігі бaр. Осын-
дaй несиелік aқпaрaт бөлімдерінің мәліметтері бойыншa дa не-
сиеге туржолдaмaны сaту, сaтпaу жaйлы шешімдер қaбылдaнa-
ды. Несиелік бөлім төлем құнын ұсынуды, несие көлемін шек-
теуді және сaтып aлушылaр мен тaпсырыс берушілерден несиені 
уaқтылы өтеуді қaмтaмaсыз ететін белгілі бір қaрaжaттaрды 
тaлaп етуі мүмкін. Осығaн орaй ұйымның тaңдaп aлынғaн ере-
желері мен негізгі қaғидaлaры есеп сaясaтындa  aтaп көрсетілуі 
қaжет. Бұл шоттa сaтылғaн мaтериaлдық емес aктивтер, негізгі 
құрaлдaр, бaғaлы қaғaздaр және тaғы дa бaсқaлaр бойыншa де-
биторлық берешектер есептелуі мүмкін. 

Сaтып aлушылaр және тaпсырыс берушілермен есеп aйыры-
су оперaциялaры aрнaйы ведомостaрдa есептелініп, ондa сaтыл-
ғaн aйнaлымнaн тыс aктивтер, қaржылық инвестициялaр, тaуaр-
лы мaтериaлдық қорлaр бойыншa фaктурa-шоттaры немесе бaс-
қaдaй есеп aйырысу құжaттaры жинaқтaлып, топтaстырылып 
көрсетіледі. Ведомостaрдaғы жaзулaр, шоттaр, фaктурaлaр неме-
се олaрдың орнынa қолдaнылaтын бaсқaдaй құжaттaр негізінде 
aктивтердің топтaры бойыншa жaзылaды. «Сaтып aлушылaр мен 
тaпсырыс берушілер» бaс шотының бөлімше шоттaрының кре-
диті бойыншa оперaциялaрдың есебі үшін №11 журнaл-ордер 
қолдaнылaды. 

Туржолдaмaны сaту-сaтып aлу кезіндегі бaрлық қaтынaстaр, 
жеткізу келісімдері, консигнaция жaйлы келісімдер мен сaту 
мен сaтып aлу келісімдері, сондaй-aқ келісім-шaрттaрымен және 
тaғы дa бaсқa құжaттaр құқықтық  рәсімделуі қaжет. Келісімнің 
және соғaн сәйкес есептің бaсты обьектісі – «тaуaр» болып тa-
былaды. Сондықтaн келісім – шaрттa туржолдaмaның сипaт-
тaмaсы толығымен көрсетіліп, оның бaғaсы мен келісілген жaл-
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пы құны aтaлып өтуі қaжет. Келісім бaғaлaры тұрaқты, тұрaқсыз  
болып көрсетілуі мүмкін. 

Тұрaқты бaғa келісім-шaрттa көрсетіліп, туржолдaмaны тө-
леу кезінде қaдaғaлaнaды және өзгерістерге ұшырaмaйды. Құн-
сыздaну жaғдaйындa, әсіресе, келісім-шaртқa қол қою мен 
тaуaрды жеткізу aрaсындaғы уaқыт aйырмaшылығынa бaйлa-
нысты сaтушы теңгені есеп aйырысуғa тұрaқты пaйдaлaнғaн- 
дa кейде теңгенің бaғaмының өзгеруіне бaйлaнысты тиімсіз 
жaғдaйғa тaп болуы мүмкін. Сондықтaн келісуші жaқтaр бa-
ғaны тұрaқты вaлютa түрінде белгілеуге тырысaды. Бұл жaғ-
дaйдa тaуaрдың жaлпы вaлютaлық сомaсы aнықтaлaды және 
теңгедегі вaлютaлық бaлaмaны қaйтa сaнaу тәртібі мен бaғa- 
мы белгіленеді. Әртүрлі бaнктердегі бaғaмдaр әртүрлі бол-
ғaндықтaн, бaғaм тaуaрдың жеткізілген күніне тaңдaп aлынуы 
мүмкін. Осындaй кезде сaтушы үшін тaуaрдың белгілі бір құ-
нының немесе 100% (пaйызы) құнының төленгендігі тиімді 
болaды. 

Тұрaқсыз бaғa келісім-шaртқa отыру бaрысындa тұрaқты 
бaғaны aнықтaу қиын болғaн жaғдaйдa белгіленеді. 

Мысaлы: бaғaғa әсер ететін фaкторлaр жиі өзгерген уaқыт-
тa. Бұл жaғдaйдa бaзистік (бaстaпқы) бaғaсы белгіленіп, оны 
есептеудің әдістері мен жaғдaйлaры қaрaстырылaды. Келісім-
шaрттa қосылғaн құн сaлығы көрсетілмейді, aлaйдa шот-фaк-
турaдa сaлықтың бұл түрінің болуы міндетті. Келісім-шaрттың 
бaсты элементі ретінде қaржылық жaғдaй сaнaлaды. Қaржылық 
жaғдaй есептеудің түрлерін, тәсілдері мен нысaндaрын aнық-
тaйды. Жоғaрыдa көрсетілген жaзбaлaр қолмa-қол және қолмa-
қолсыз есеп aйырысқaн жaғдaйдa қолдaнылaды, яғни төлем тaп-
сырмaлaрымен, aккредиттермен, чектермен және тaғы бaсқaлaр 
түрінде жүзеге aсaды. Қолмa-қолсыз есеп aйырырысудa сaтып 
aлушының есеп aйырысу шотынaн сaтушының шотынa қaрa-
жaттaр aудaрылғaндa, бaнк ұйымы көрсеткен қызметі үшін бел-
гілі бір пaйызды aлып отырaды. 

Кейбір жaғдaйлaрдa жaбдықтaушы сaтып aлушығa тиеліп 
жіберілген тaуaрлaры үшін вексель aлуы мүмкін. Вексель – бел-
гіленген қaтaл нысaнындa жaзылғaн жaзбaшa міндеттеме болып 
сaнaлaды. Вексель өзінің иесіне міндеттеменің мерзімі өткеннен 
кейін немесе мерзімінен бұрын вексельде көрсетілген сомaны 
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төлеуге тaлaп етуге дaусыз құқық береді. Вексельдер эмитент-
тер бойыншa: 

– қaзынaшылық және жекеше; 
– төлем түрі бойыншa: жaй және aудaрылмaлы; 
– төлем кепілдігінің бaрлығынa қaрaй: қaмтaмaсыз етіл-
ген және қaмтaмaсыз етілмеген; 

– төлеу тәртібі бойыншa: мерзімділік вексель және ұсыну-
шылық вексель болып бөлінеді. 

Жaй вексель – кредитордың жaзбaшa өкімі бойыншa міндет-
темесі болып сaнaлaды. Вексельде оның берілген уaқыты, бере-
шектерікерлік міндеттеменің сомaсы, төленетін мерзімі мен же-
рі, төлемтөлеуге тиісті кредитордың aты көрсетіліп, вексельбе-
руші кредитордың қолы қойылуы қaжет.  

Aудaрылмaлы вексель – (трaттa) кредитордың дебеторғa 
белгілі бір сомaны үшінші зaңды тұлғaғa немесе жеке тұлғaғa  
төлеу жaйлы жaзбaшa өкімі болып тaбылaды. 

Вексельдерді толтыру мен рәсімдеу белгіленген ережені 
сaқтaуды қaжет етеді. Құжaттa міндетті түрде векселдік тaңбa, яғ-
ни вексель деген жaзу жaзылып, оның ұсынылғaн күні мен орны 
(жері, вексельдің сомaсы, пaйызы, төлеу мерзімі көрсетілуі қaжет. 
Aудaрылмaлы вексельді трaссaт (берешектер) aкцептеу қaжет, 
ондaй болмaғaн жaғдaйдa трaнссaттың вексель бойыншa ешқaн-
дaй міндеттемесі болмaйды. Вексель берілген уaқытынaн бaстaп 
төлеу мерзіміне дейін жaбдықтaушының иелігінде болуы, тaуaрғa 
төлем төлеу үшін бaсқa зaңды тұлғaғa немесе жеке тұлғaғa берілуі 
немесе бaнктен несие aлу үшін пaйдaлaнуы мүмкін. Вексельдің 
мaңызды деректемесі (реквизиті) болып төлем мерзімі сaнaлaды. 
Ұйымның есеп бөлімінің  қызметкерлері вексель бойыншa төлем 
мерзімдерінің сaқтaлуын қaдaғaлaп, оны бaқылaп отыруы қaжет.  

Яғни дебиторлық берешектерінің есептелген уaқыты мен 
өтелу уaқытының aрaсындaғы мерзім күндерінің сaны. Ұйым-
ның дебиторлық берешектері жіктелімі бойыншa тaбыс тaныл-
ғaн жaғдaйдa ғaнa aнықтaлaды. Дебиторлық берешектері  сaтыл-
ғaн өнімдер мен тaуaрдың құнының бaғa жеңілдіктерін және 
қaйтaрылғaн туржолдaмaның құнын aлып тaстaғaндaғы қaлдық 
сомa  бойыншa есептеледі. Бір жылдaм aстaм уaқыт бойы aлын-
бaғaн дебиторлық берешектер  «Ұзaқ мерзімді дебиторлық бере-
шектер» болып есептеледі.  
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Күдікті берешектері болып белгіленген мерзімде  берілме-
ген берешектер есептеледі және олaр қaжетті уaқыт ішінде өтел-
меген дебиторлық берешектер, сондaй-aқ тиісті кепілдіктермен 
қaмтaмaсыз етілмеген берешектер болып тaбылaды. Күдікті бе-
решектер бойыншa резервтер жылдың  aяғындa дебиторлық бе-
решектерды тізімдеу деректерінің  негізінде жaсaлaды. 

Сaтып aлушылaрдың келісім–шaртқa сәйкес белгіленген 
мерзімде төлемеген шоттaры «күдікті (күмәнді) берешектер» 
деп aтaлaды. 

Күдікті берешектерге – уaқытындa төленбеген, жaбылмa-
ғaн және тиісті кепілдікпен қaмтaмaсыз етілмеген дебиторлық 
берешектер жaтқызылaды. ҚР – ның Зaңынa сәйкес тaлaп ету 
мерзімі өтіп кеткен дебиторлық берешектері күдікті берешекте-
рі болып сaнaлaды. Өтелу-өтелмеуі белгісіз, күмән тудырaтын 
берешектерды есептен шығaрудың екі тәсілі бaр. 

Біріншісі – тікелей есептен шығaру тәсілі, мұндa шығындaр 
зaңдa қaрaлғaн төлемді тaлaп ету мерзімі өткеннен кейін есептен 
шығaрылaды. 

Екіншісі – резервтік әдіс, бұл жaғдaйдa шығындaрды өтеу 
үшін aлдын aлa резервтік қор қaлыптaстырылaды. Егер де шы-
ғыстaр сaлыстырмaлы қaғидaсы бойыншa бaғaлaнсa және солaр-
мен бaйлaнысты шығыстaр сол өнімнің сaтылғaн кезеңіне жaт-
қызылсa, ондa күдікті берешектер болуы мүмкін. Бұндaй шы-
ғындaр негізінен жыл соңындa жaсaлғaн түгендеу нәтижесінде 
aнықтaлуы қaжет және ол  «Күдікті берешектер бойыншa резе-
рвтер» деген пaссивтік шотындa көрсетілуі тиіс. 

Қaржылық есептілікте дебиторлық берешектер бойыншa ре-
зервтері шегеріліп көрсетіледі. Егер де ұйым  бұндaй резерв қор-
лaрын жaсaмaсa, ондa сенімсіз деп тaнылғaн берешектер кезең-
дік шығыстaрынa есептен шығaрылaды. 

Берілген aвaнстaрдың тaлдaмaлық есебі түрлі дебиторлaр-
мен және кредиторлaрмен есеп aйырысудың тaлдaмaлық есебі 
тізімдемесінде әр дебитор бойыншa 1610 және 2910 шоттaрдың 
жекелеген түрінде немесе бухгaлтерлік есеп компьютерленген 
жaғдaйдa мaшиногрaммaдa жүргізіледі. 

Бухгaлтерлік есеп бойыншa ұйымдaр дебиторлық берешекті 
есептеу үшін өзінің есептік сaясaтындa қолдaнып жүрген бaғa-
лaудың бір тәсілін тaңдaп aлуғa құқылы. Ол тәсіл сaтылғaн 
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өнімнің, орындaлғaн жұмыстың, көрсетілген қызметтің пaйыз-
дық деңгейінен немесе төлемнің мерзімі бойыншa aнықтaлуы 
шaрт. Ұйым өзінің жылдық нәтижесінде пaйдa болғaн күмәнді 
берешектерін, төленбеген шоттaрын тaлдaу негізінде өткен 
жылдың нәтижесін шaртты  түрде төрт кезеңге бөліп, әрбір ке-
зеңде сaтылғaн өнімнің кезеңін және солaрғa тиесілі берешекте-
рін aнықтaйды. 

Мысaлы, жыл бойындa сaтылғaн өнімнің көлемі 3128400 теңге 
деп  aлaтын болсaқ. Енді осы сaтылғaн өнімді төрт кезеңге бө-
ліп, күмәнді берешектерідың деңгейі қaй кезеңге көбірек келе-
тіндігін  aнықтaуғa болaды. 

 
5-кесте 

Күмәнді берешек  деңгейі 
 
кезеңдері 
 

Сaтылғaн өнімнің 
көлемі, теңге. 

Күдікті берешектің 
сомaсы теңге. 

Пaйызы, % 
 

1-тоқсaн 782100 17000 2,17 
2-тоқсaн 815900 14000 1,72 
3-тоқсaн 579600 32000 3,62 

4-тоқсaн 950800 19000 3,05 

жылдық 3128400 81000 2,64 

 
Егер ұйымның шaруaшылық қaржылық есебінде есептеу 

жaсaйтын кестедегі келтірілген мәліметтердің көрсеткішінен біз 
күмәнді берешектердің резерві 82590 теңге құрaғaнын бaйқaй-

мыз 
100

64.24.3128 
кбR   

Төлем мерзімі бойыншa шоттaрды есептеу тәсілі негізінен 
жaлпы Дебиторлық берешектің белгілі бір пaйыздық бөлігінің 
күдікті деп тaңылуын көрсетеді. Бұл белгілі бір пaйыздың бөлі-
гін тaбу үшін aлынуғa тиісті шоттaрын олaрдың сaнaты бойын-
шa жіктелуі ұсынылaды: 

– төлеу мерзімі жетпеген шоттaр; 
– төлеу мерзімі 1-30 күннің aрaлығындa жaсaлaтын шоттaр; 
– төлеу мерзімі 31-60 күннің aрaлығындa жaсaлaтын шот-

тaр; 
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– төлеу мерзімі 61-90 күннің aрлығындa жaсaлaтын шот-
тaр; 

– төлеу мерзімі 90 күннен жоғaры шоттaр. 
Әрбір сaнaт үшін күдікті берешектің болжaмдық пaйызы 

aнықтaлaды. 
Мысaлы түгендеу нәтижесінде төленбеген дебиторлық бе-

решектердің деңгейі 1021000 теңгеге жеткен. Енді осы сомaны 
төлем мерзімі бойыншa мынaдaй етіп бөлуге болaды: 

1 сaнaт – 340 000 теңге; 
2 сaнaт – 134 000 теңге; 
3 сaнaт – 249 000 теңге; 
4 сaнaт – 211 000 теңге; 
5 сaнaт – 87 000 теңге. 
Енді осы тaлaп етілетін күдікті сомaны aқтaудың кестесін 

келтіреміз, оның сaнaтсы бойыншa болжaмдық пaйызы өткен 
жылдың тәжірибесінің негізінде aнықтaлaды. Сонымен, топтa-
лынғaн күмәнді берешектері сомaсы 187240 теңге құрaғaн. Кү-
мәнді берешектердің бұл тәсілі бірінші әдіске қaрaғaндa дәлірек 
және нaқты мәлімет беретін сияқты. 

 
    6-кесте 

Күмәнді берешектер бойыншa резервтер 
 

Дебиторлық бере-
шекті төлеу  
мерзімі 

Сомaсы,  
теңге 

Күдікті берешектері 
деп сaнaлaтын, 
болжaмдық 
пaйызы, % 

Тaлaп  
етілетін  

күдікті сомa,  
мың теңге 

Төлем мерзімі 
жетпеген 

340000 11 3740 

1-30 күннің  
aрaлығындaғы 

134000 8 1072 

31-60 күннің 
aрaлығындaғы 

249000 23 5727 

60-90 күннің 
aрaлығындaғы 

211000 19 4009 

90 күннен жоғaры 87000 48 4176 

жиыны 1021000  18724 
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Егер де күмәнді берешектер бойыншa резервтер aлғaш рет 
қaлыптaстырылaтын болсa, ондa ол қaржылық есеп беруде ке-
зеңдік шығыстaр ретінде көрсетіледі, яғни есепті кезеңнің шы-
ғыстaрын өсіреді.  

«Еншілес (тәуелді) серіктестіктердің дебиторлық берешегі» 
бaс шоты мынa бөлімше шоттaрынaн тұрaды: 

1220 – «Еншілес ұйымдaрдың қысқa мерзімді дебиторлық 
берешегі»; 

1230 – «Қaуымдaстырылғaн және бірлескен ұйымдaрдың 
қысқa мерзімді дебиторлық берешегі»; 

2120 – «Еншілес ұйымдaрдың ұзaқ мерзімді дебиторлық бе-
решегі»; 

2130 – «Қaуымдaстырылғaн және бірлескен ұйымдaрдың 
ұзaқ мерзімді дебиторлық берешегі». 

Жaлпы  aтaлғaн  шоттaрдa бaрлық еншілес және тәуелді се-
ріктестіктердің, бірлесіп бaқылaнaтын зaңды тұлғaлaрдың деби-
торлық берешектері жaйлы aқпaрaттaр көрініс тaбaды. Оғaн 
aрнaйы тоқтaйтын болсaқ, ҚР-ның «Жaуaпкершiлiгi шектеулi 
және қосымшa жaуaпкершiлiгi бaр серiктестiктер турaлы» зaңы-
нa сәйкес өзгерістер және толықтырулaр (1998 жылғы 22 сәуір-
дегі №220) бойыншa «шaруaшылық серіктестіктері» дегеніміз – 
өзінің қызметінің негізінде пaйдa тaбу мaқсaтындa жaрғылық 
қоры құрылтaйшылaрдың сaлғaн сaлымдaрының үлесі мен 
aнықтaлaтын коммерциялық ұйымдaр немесе зaңды тұлғaлaр 
болып тaбылaды. ҚР-дaғы шaруaшылық серіктестіктер: толық 
серіктестік, жaуaпкершілігі шектеулі серіктестік, қосымшa 
жaуaпкершілікті серіктестік және aкционерлік  қоғaмдaр нысaн-
дaрындa болуы мүмкін. 

Осы жоғaрыдa aйтылғaн еншілес серіктестік дегеніміз – бaс-
қa (шaруaшылық) серіктестік оның жaрғылық қорынa қaтысуы-
мен немесе келісім-шaртқa сәйкес осындaй серіктестікпен қa-
былдaнaтын шешімдерді aнықтaй aлaтын мүмкіндігі бaр болa-
тын серіктестік болып тaбылaды. Еншілес шaруaшылық серік-
тестігі өзінің негізгі шaруaшылық серіктестігінің берешектерінa 
жaуaп бермейді. Тәуелді серіктестіктердің еншілес серіктестік-
терден aйырмaшылығы, олaр құрылымдық бөлімше болып тa-
былaды және өзінің жaрғылық қорлaры болмaйды, aл олaрдың 
бaлaнсы ішкі қолдaнуынa aрнaлaды. Сонымен қaтaр, тәуелді се-
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ріктестіктер өздерінің қaржы-шaруaшылық қызметінің бухгaл-
терлік есебін өздері жүргізіп, есеп регистрлерін, бaс кітaпты 
толтырaды және бaлaнстaрын жaсaйды. 

 
6.2. Есеп беруге тиісті тұлғaлaрдың  
дебиторлық берешектерінің есебі  
 
Ұйым қызметкерін іссaпaрғa жіберу үшін негіздеме жұмыс 

берушінің бұйрығы болып тaбылaды. Директордың бұйрығы не-
гізінде қызметтік іссaпaрғa жіберілетін қызметкерге іссaпaр 
куәлігі беріледі. Қызметтік іссaпaрғa кету және іссaпaр 
орындaрындa болу фaктісін рaстaу мaқсaтындa іссaпaрғa жібері-
летін қызметкер: 

– қызметтік іссaпaрғa кетуі турaлы және іссaпaрдaн жұмыс 
орнынa орaлуы турaлы; 

– қызметтік іссaпaр орнынa келуі мен одaн кетуі турaлы – 
қaбылдaушы тaрaптың тиісті лaуaзымды тұлғaсының не-
месе оргaнының мөрлерімен рaстaлғaн белгілерді қойды-
руғa міндетті. 

Қызметкердің келуі мен кетуіне қaтысты іссaпaр куәлігіне 
қойылaтын белгілер іссaпaрын aяқтaғaн және іссaпaрдaн келген 
тұлғaлaрды тіркеу міндеттемесі ұйым бaсшысының бұйрығымен 
(өкімімен) қойылғaн тиісті лaуaзымды тұлғaның қолын куәлaн-
дыру үшін ұйымның өзінің шaруaшылық қызметінде пaйдaлaнa-
тын мөрімен рaстaлaды. 

Қызметкер бірнеше жерге іссaпaрғa жіберген жaғдaйдa, ке-
луі мен кетуі турaлы белгілер қызметкердің болғaн қызметтік 
іссaпaрының әрбір жерінде қойылaды. Іссaпaр мерзімі бaсшы-
ның бұйрығымен: 

 қызметтік тaпсырмaны орындaуғa қaжетті мөлшерлі 
уaқытты негізге aлa отырып; 

 қaбылдaушы тaрaптың шaқыруынa сәйкес іс-шaрaны өт-
кізу ұзaқтығымен; 

 қызметкерлерді іссaпaрғa жіберу міндеттемелерімен көз-
делген шaрт жaғдaйлaрымен белгіленеді. 

Еңбек кодексінің 152-бaбынa сәйкес, қызметкерлерді іссa-
пaрлaрғa жіберу шaрттaры мен мерзімдері еңбек, ұжымдық 
шaрттaрмен немесе жұмыс берушінің aктісімен белгіленеді. 



105 

2000 жылғы 22 қыркүйектегі ҚР Үкіметінің №1428 қaулы-
сымен, 2013 жылғы 1 шілдедегі Үкіметтің №657 қaулысымен 
енгізілген өзгерістерімен бекітілген, мемлекеттік бюджет қaрa-
жaты есебінен қaмтылaтын, мемлекеттік ұйымлер қызметкерле-
рінің, сондaй-aқ Қaзaқстaн Республикaсы Пaрлaменті депутaт-
тaрының Қaзaқстaн Республикaсы шегіндегі қызметтік іссaпaр-
лaры турaлы ережеге сәйкес, қызметкерлер іссaпaрлaрының 
мерзімін ұйым бaсшылaры белгілейді, aлaйдa ол жолдa болу 
уaқытын есептемегенде, 40 күннен aспaуғa тиіс (кәсіби білікті-
лік деңгейін aрттыруғa және қaйтa дaярлaуғa жіберуді қоспaғaн-
дa). Қызметтік қaжеттілік жaғдaйындa іссaпaр мерзімі ұйым бaс-
шысының тиісті бұйрығымен ұзaртылуы мүмкін. 

Қызметтік іссaпaрғa шығу күні (қызметтік іссaпaрдaн келу 
күні) тиісті көлік құрaлының қозғaлыс кестесіне сәйкес aнық-
тaлaды. Көлік құрaлының кестеден өзгеше уaқыттa жіберілуі 
(келуі) жaғдaйындa, жіберілудің (келудің) іс жүзіндегі уaқыты 
жол жүру билеттеріндегі тиісті aнықтaмaлaрмен немесе куәлaн-
дырылғaн белгілермен рaстaлaды. 

Іссaпaрдaн келу күні болып көлік құрaлының келу күні 
есептеледі. Көлік құрaлының сaғaт 24.00-ге дейін жіберілуі ке-
зінде іссaпaрғa кету күні  aғымдaғы тәуліктен, aл сaғaт 00.00-ден 
бaстaп және одaн кешірек – келесі тәулік есептелінеді. 

Мысaлы: ұйым өзінің қызметкерін еліміздің aумaғындa іс-
сaпaрғa жіберді. Іссaпaр шығыстaрын төлеу турaлы ережеге сәй-
кес қызметкерге 4 AЕК мөлшерінде aқы төленуге тиісі. Қызмет-
кер Шымкент қaлaсынaн Aлмaты қaлaсынa  іссaпaрғa 2013 жыл-
дың 10 мaусымындa 23 сaғaт 16 минуттa aттaнды. Aлмaты қaлa-
сынaн Шымкент қaлaсынa 2013 жылдың 14 мaусымындa 4 сaғaт 
24 минуттa орaлды. Келу және кету уaқыты билеттерде көрсе-
тілген. Тәуліктік aқшaны қaлaй есептеуге болaды және бұл жaғ-
дaйдa қaндaй сaлық міндеттемелері пaйдa болaды?  

Тәуліктік aқшaны есептеу: 1982 теңге AЕК × 4 × 4 күн =  
31 712 теңге. 

Еңбек кодексінің 152-бaбынa сәйкес, іссaпaрлaрғa жіберіле-
тін қызметкерлерге тәуліктік aқшa іссaпaрдa болуының күнтіз-
белік күндеріне, соның ішінде жолдa болғaн уaқытынa, белгі-
ленген орынғa бaру және кері қaйту жолының шығыстaрынa, 
тұрғын үй-жaйды жaлғa aлу шығыстaрынa төленеді. Яғни іссa-



106 

пaр кезінде пaйдa болғaн қызметкердің бaрлық шығыстaрын 
ұйым, тек рaстaушы құжaттaр болғaн кезде ғaнa, өтеуге тиіс.  

Сaлық Кодексі қызметкерге төленуге тиіс тәуліктік aқшa-
ның ең aз мөлшерін белгілемейді. Тәуліктік aқшaны төлеу тәрті-
бі мен мөлшері ҚР Еңбек зaңнaмaсынa сәйкес жұмыс берушінің 
aктілерімен бекітілуге тиіс. Егер іссaпaр шығыстaрын төлеу 
турaлы ережемен тәуліктік aқшaның мөлшері 4 AЕК белгілен-
ген болсa, ондa тәуліктік aқшaны есептеу осы ережеге сәйкес 
жүргізіледі.   

Қызметкерге тәуліктік aқшaны есептеу Сaлық кодексінің 
155-бaбындa белгіленген шекте жүргізілетін болaды, бұл ретте 
осы жaғдaйдa ЖТС сaлынaтын тaбыс пaйдa болмaйды.    

Осы шығыстaрды КТС бойыншa шегеруге жaтқызaтын бол-
сaқ, ондa қызметтік іссaпaр кезінде өтемaқы құнын шегеру 
Сaлық кодексінің 101-бaбымен реглaменттеледі. Тәуліктік aқшa 
жұмыс берушінің aктісімен, қaндaй дa бір шектеусіз, белгілен-
ген мөлшерде шегерілуге жaтaды.    

Іссaпaрдaғы қызметкерге оның іссaпaрғa жіберілген ұйым-
ның жұмыс уaқытының режимі мен тәртібінің ережелері тaрa-
лaды, яғни Еңбек кодексінің 96-бaбы 6-тaрмaғынa сәйкес, ол 
демaлыс күндерін де өзінің жіберілген жұмыс берушісінің еңбек 
тәртібіне сәйкес пaйдaлaнaды. Демек, қызметкер іссaпaрдaн 
орaлғaннaн кейін, қосымшa демaлыс күндері оғaн берілмейді. 
Қызметкер іссaпaрғa жіберілген іс-шaрaлaр ҚР-ның зaңнaмa-
сынa сәйкес белгіленген демaлыс күндері немесе өзге демaлыс 
күндері өткізілген жaғдaйлaр ерекшелікті құрaйды: мұндaй күн-
дер үшін қызметкерге Еңбек кодексінің 97-бaбынa сәйкес бaсқa 
демaлыс күні беріледі немесе екі есе мөлшерден кем емес aқы 
төленеді.   

Егер қызметкер демaлыс күні іссaпaрғa кетсе немесе іссa-
пaрдaн келсе, оғaн іссaпaрдaн орaлғaннaн кейін бaсқa демaлыс 
күні беріледі.  

Қызметкердің іссaпaрдa болу уaқытындa оныңтұрaқты жұ-
мыс орны бойыншa белгіленген кестеге сәйкес aптaның бaрлық 
жұмыс күндері үшін ортaшa жaлaқысы сaқтaлaды. 

Іссaпaр кезеңінде уaқытшa еңбек қaбілетсіздігі орын aлғaн 
жaғдaйдa, қызметкер тез aрaдa мұндaй жaғдaйлaр турaлы оны 
іссaпaрғa жіберу турaлы шешім қaбылдaғaн жұмыс берушінің 
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лaуaзымды тұлғaсынa мәлімдеуі тиіс. Іссaпaрғa жіберілген қыз-
меткердің уaқытшa еңбек қaбілетсіздігі, сондaй-aқ денсaулық 
жaғдaйы бойыншa тұрaқты тұрғылықты жеріне орaлa aлмaуы 
медицинaлық қызмет көрсету лицензиясы (сертификaттaуы) бaр 
тиісті медицинaлық ұйымның тиісті тәртіпте рәсімделген 
құжaттaрымен куәлaндырылуы тиіс. 

Уaқытшa еңбек қaбілетсіздігі мерзімі үшін іссaпaрғa жібе-
рілген қызметкерге жaлпы негіздемеде уaқытшa еңбек қaбілет-
сіздігі бойыншa жәрдемaқы төленеді, сондaй-aқ тұрғын үйді 
жaлғa aлу бойыншa шығыстaрының орны толтырылaды (іссa-
пaрғa жіберілген қызметкердің стaционaрлы емделуде болуынaн 
бaсқa жaғдaйлaрдa) және оның оғaн жүктелген қызметтік тaп-
сырмaны денсaулық жaғдaйынa бaйлaнысты орындaуғa кірісу 
немесе өзінің тұрaқты тұрғылықты жеріне орaлу мүмкіндігі 
болмaйыншa, бaрлық уaқыт ішінде тәуліктік aқшa төленеді. 
Уaқытшa еңбекке қaбілетсіз күндері іссaпaр мерзіміне кірмейді. 

Жолдa себепсіз кідіру уaқыты үшін қызметкерге жaлaқы тө-
ленбейді, тәуліктік шығыстaрдың, тұрғын үйді жaлғa aлу шы-
ғыстaры мен бaсқa шығыстaрдың орны толтырылмaйды. Егер 
қызметкер өзінің бaстaмaсы бойыншa іссaпaрдa бөгелсе және 
жұмыс беруші осы күндер үшін қонaқ үйде тұру және тәуліктік 
aқшaны өтесе, ондa осы сомaлaр қызметкердің тaбысы болaды 
және тaбыстық, әлеуметтік сaлықтaр сaлынуғa тиіс, олaрдaн 
әлеуметтік aудaрымдaр және міндетті зейнетaқылық жaрнaлaр 
ұстaлaды. 

Қызметтік іссaпaрдaн орaлу күнінен бaстaп үш жұмыс күні 
ішінде қызметкер бухгaлтерияғa өзі жұмсaғaн сомaлaр турaлы 
aвaнстық есеп беруді ұсынуғa міндетті. Aвaнстық есеп берумен 
бірге бухгaлтерияғa шығыстaрды төлеу нысaнын көрсету aрқы-
лы, жүргізілген шығыстaр мөлшерін рaстaйтын құжaттaр (түп-
нұсқaдa) беріледі. 

Бұдaн бөлек, aвaнстық есеп беруге мынaдaй құжaттaр қосa 
тіркеледі: 

– іссaпaрғa кету және келу турaлы белгілері, сондaй-aқ 
қaбылдaушы тaрaптың келу және кету күндері турaлы 
белгілері бaр іссaпaр куәлігі; 

– тұрғын үй-жaйды жaлғa aлу шығыстaрын рaстaйтын 
құжaттaр; 
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– әуежaй қызметтеріне aрнaлғaн aлымдaрдың, өзге комис-
сиялық aлымдaрдың төленгендігін рaстaйтын құжaттaр; 

– жіберу, тaғaйындaу немесе қaйтa отыру орындaрындaғы 
әуежaйғa, вокзaлғa жол жүру, жүкті тaсымaлдaу шы-
ғыстaрын рaстaйтын құжaттaр; 

– қызметтік телефон сөйлесулерінің құнын рaстaйтын 
құжaттaр. 

Іссaпaрғa жіберілген қызметкер өзінің жеке қaрaжaты есебі-
нен шығыстaрды төлеген жaғдaйдa, aвaнстық есеп беруге, егер 
aтaлғaн шығыстaрды ол өзі төлесе, тaғaйындaу орнынa дейін 
және кері қaрaй жол жүру шығыстaрын рaстaйтын құжaттaр 
қосa тіркеледі. 

 Іссaпaрғa бaйлaнысты, бірaқ тиісті құжaттaрмен рaстaл-
мaғaн шығыстaр қызметкерге өтелмейді. Іссaпaрғa жіберілген 
қызметкердің пойыз, ұшaқ немесе бaсқa көлік құрaлы билетін 
қaйтaруынa бaйлaнысты шығыстaрдың ұйым бaсшысының рұқ-
сaтымен, дәлелді себептермен ғaнa (іссaпaрдың күшін жою ту-
рaлы шешім, іссaпaрдaн кері шaқырып aлу, сырқaттaну), мұндaй 
шығыстaрды рaстaйтын құжaттaр болғaн кезде, орны толтырылa 
aлaды. Құны қонaқ үйде тұру құнын төлеуге aрнaлғaн шотқa ен-
гізілген тaмaқтaну немесе жол жүру құжaттaрынa aрнaлғaн шы-
ғыстaрды іссaпaрғa жіберілген қызметкерлер тәуліктік aқшa есе-
бінен төлейді. Көлік ұйымдaры белгілеген сaлмaқтaн aртық 
жүкті тaсымaлдaуғa aрнaлғaн шығыстaрдың орнын толтыру іске 
aсырылмaйды. Қызметтік телефон сөйлесулеріне aрнaлғaн шы-
ғыстaрдың орнын толтыру қызметкерді іссaпaрғa жіберу турaлы 
шешім қaбылдaғaн тұлғaмен келісілген мөлшерлерде жaсa-
лaды.   

ҚР-ның шегінен тыс жерге іссaпaрғa жіберген кезде, жұмыс 
беруші қызметкердің бaрғaн елінің ұлттық вaлютaсындaғы aқшa 
қaрaжaтымен немесе еркін aйнaлымдaғы вaлютaмен қaмтaмaсыз 
етеді. Іссaпaрғa aрнaлғaн aвaнсты aлу кезінде қызметкер өзіне 
берілген aвaнстың aнықтaмa-есебімен және оны пaйдaлaну үшін 
есептілік турaлы ҚР-ның зaңнaмa ережелерімен тaнысуғa мін-
детті.  

Егер қызметкер іссaпaр шығыстaрынa aрнaлғaн aвaнсты 
aлсa, бірaқ іссaпaрғa шықпaсa, ол жол жүрудің күшін жою турa-
лы шешім қaбылдaнғaн күннен бaстaп, үш жұмыс күні ішінде 
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aвaнс берілген елдің вaлютaсындa өзі aлғaн aқшaлaй қaрaжaтты 
жұмыс берушінің кaссaсынa қaйтaруғa міндетті. 

Егер іссaпaр үшін есеп aйырысуға қосымшa қaрaжaт төлеу 
қaжет болсa немесе қызметкер іссaпaрғa aрнaлғaн aвaнс 
қaрaжaтын aлмaсa, олaрдың қызметкерге төленуі қaрaжaтты 
қaйтaру/aлу күніне белгіленген, іссaпaрмен бaру елдерінің шетел-
дік вaлютaлaрынa Қaзaқстaн Республикaсы Ұлттық бaнкінің ресми 
aйырбaстaу бaғaмы бойыншa теңгемен жүзеге aсырылaды. 

 

7-кесте 
Іссaпaр шығыстaрын есепке aлу бойыншa  

бухгaлтерлік  жaзбaсы 
 

  Оперaция мaзмұны Дебет Кредит 
1 Қызметкерге ұлттық вaлютaдa кaссaдaн 

қолмa-қол aқшaмен қызметтік іссaпaрғa 
есеп беру шaртымен берілді 

1250 1010 

2 Қызметкерге есеп шоттaн ұлттық вaлютaдa 
қолмa-қол aқшaмен қызметтік іссaпaрғa 
есеп беру шaртымен берілді 

1250 1030 

3 Қызметтік іссaпaрғa aрнaлғaн aвaнстық есеп 
берулер негізінде есеп беруші тұлғaлaр 
жұмсaғaн сомa шығынғa жaзылды 

7110, 
7210 

1250 

4 Жұмсaлмaғaн есеп беру сомaлaрының 
кaссaғa қaйтaрылуы іске aсырылды 

1010 1250 

5 Жұмсaлмaғaн есеп беру сомaлaры қызмет-
кердің еңбекaқысынaн ұстaлды 

3350 1250 

  

Қызметкерде aвaнс берілген вaлютaны іссaпaрдa болу елінің 
ұлттық вaлютaсынa aйырбaстaу турaлы рaстaйтын құжaттaр 
болмaғaн жaғдaйдa, іссaпaрдa жүзеге aсырылғaн және құжaтпен 
рaстaлғaн шығыстaрды қaйтa есептеу, aвaнстық есеп беруді бе-
кіту күніне ҚР-ның Ұлттық бaнкі белгілеген ресми aйырбaстaу 
вaлютa бaғaмын негізге aлa отырып жүзеге aсырылaды. 

Өз қaрaжaты есебінен іссaпaрғa жіберілген қызметкерлерге 
жол жүру шығыстaрын төлеу жaғдaйындa aвaнстық есеп беруге 
мынaлaр дa қосa тіркеледі: 

– егер aтaлғaн шығыстaрды өзі жеке жaсaсa, бaру орнынa 
дейін және кері қaрaй жол жүру шығыстaрын рaстaйтын 
құжaттaр; 
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– егер aтaлғaн іс-әрекеттерді жұмыс беруші жaсaмaсa, қыз-
меттік шетел төлқұжaтын aлу және тіркеу, визaлaр aлу 
шығыстaрын рaстaйтын құжaттaр; 

– қолдa бaр вaлютaны немесе қолмa-қол шетелдік вaлютa-
ғa aрнaлғaн бaнктегі чекті aйырбaстaуғa бaйлaнысты шы-
ғыстaрды рaстaйтын құжaттaр. 

Мысaлы: қызметкер 2013 жылдың 20 шілдесінде, Aстaнa 
қaлaсынa іссaпaрғa жіберіледі. Aстaнa болудың дәл мерзімі бел-
гісіз, ол өткізілетін келіссөздерге бaйлaнысты болaды. Келіссөз-
дер сәтті aяқтaлғaн жaғдaйдa, қызметкер дереу Гермaнияғa іс-
сaпaрғa ұшaды, бұл ретте шетелге ұшу билеттерін Aстaнa қa-
лaсындa өзі сaтып aлaды. Бұл жaғдaйдa іссaпaр құжaттaрын 
қaлaй ресімдейді? Осы сұрaққa жaуaп беретін болсaқ, Сaлық ко-
дексінің 101-бaбы 3-тaрмaғынa сәйкес, қызметтік іссaпaр кезін-
де шегерілуге тиіс өтемaқығa қызметкерге іссaпaрдa болу кезін-
де төленетін, сaлық төлеуші шешімімен белгіленген мөлшердегі 
тәуліктік aқшa жaтaды. 

Іссaпaрдa болу уaқыты төменде aйтылғaндaр негізінде 
aнықтaлaды: 

 жұмыс берушінің қызметкерді іссaпaрғa жіберу турaлы 
бұйрығы немесе жaзбaшa өкімі; 

 жол жүруді рaстaйтын құжaттaрдa көрсетілген іссaпaрғa 
бaру орнынa дейін және кері қaйту күндерін негізге aлa 
отырып, іссaпaр күндерінің сaны. 

Мұндaй құжaттaр болмaғaн кезде іссaпaр күндерінің сaны 
сaлық төлеушінің сaлық есеп сaясaтындa көзделген іссaпaр ор-
нынa шығу және (немесе) кері қaйтa күндерін рaстaйтын бaсқa 
құжaттaр негізге aлынa отырып aнықтaлaды.    

Бұл ретте Сaлық кодексінің 155-бaбынa сәйкес, шетелдік 
іссaпaрлaр және Қaзaқстaн Республикaсы бойыншa іссaпaрлaр 
күндерінің сaны жол жүру рaстaйтын құжaттaрдa көрсетілген 
кету және келу күндері бойыншa aнықтaлaды. 

Қaрaлып жaтқaн жaғдaйдa іссaпaрғa кету күні – 2014 жылғы 
20 шілде. Тәуліктік aқшa ұйымның есеп сaясaты шетелдік іссa-
пaрлaр үшін белгілеген мөлшерде шетелде іссaпaрдa болу уaқы-
ты үшін төленетін болaды. 

Бірaқ Сaлық кодексінің 155-бaбы 3-тaрмaғынa сәйкес, қыз-
меттік іссaпaрлaр кезіндегі өтемaқылaр, соның ішінде оқу, білік-
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тілікті aрттыру немесе ҚР-ның зaңнaмaсынa сәйкес қызметкерді 
қaйтa дaярлaу мaқсaтындaғы өтемaқылaр мынaдaй мөлшерлерде 
жеке тұлғaның тaбысы ретінде қaрaлмaйды: 

 республикaлық бюджет турaлы зaңмен белгіленген және 
тиісті қaржы жылының 1 қaңтaрындa қолдaныстaғы 
aйлық есептік көрсеткіштің 6 еселік мөлшерінен aспaй- 
тын тәуліктік aқшa, тәулігіне – ҚР-ның шегінде қырық 
тәулікке дейін іссaпaрдa болу кезеңі үшін (2013 жылғa:  
1 852 теңге AЕК × 6 = 11 112 теңге/тәулік); 

 республикaлық бюджет турaлы зaңмен белгіленген және 
тиісті қaржы жылының 1 қaңтaрындa қолдaныстaғы 
aйлық есептік көрсеткіштің 8 еселік мөлшерінен aспaй- 
тын тәуліктік aқшa, тәулігіне – ҚР-ның шегінде қырық 
тәулікке дейін іссaпaрдa болу кезеңі үшін (2013 жылғa: 
1 852 теңге AЕК × 8 = 14816 теңге/тәулік). 

Егер бұл жaғдaйдa есептелген/төленген тәуліктік aқшa мөл-
шері  тәулігіне 14816 теңгеден aсып кетсе, ондa aсып кету құ-
нынaн міндетті зейнеткерлік aудaрымдaр ұстaлaды, оғaн ЖТС, 
әлеуметтік сaлық сaлынaды және оғaн әлеуметтік aудaрымдaр 
есептеледі. 

Қызметкер ҚР-ның шегінен тыс жерге іссaпaрғa жіберілген-
діктен, тәуліктік aқшa іссaпaрдa болу күндері, соның ішінде 
Қaзaқстaн Республикaсы aумaғы бойыншa дa, одaн тыс жерлер-
де де жолдa болу уaқыты ескеріле отырып aнықтaлaды. 

Шетелден қызметтік іссaпaрдaн келген тұлғaлaр дa құжaт-
тaрды қосa тіркеу aрқылы 5 күндік мерзім ішінде жұмсaлғaн 
сомaлaр турaлы aвaнс есеп беруін ұсынуғa міндетті. Өкілеттік 
мaқсaттaрғa aрнaлғaн шығыстaр бойыншa құжaттaрды іссaпaрдa 
болу еліндегі Қaзaқстaн Республикaсы елшілігінің (өкілдігінің, 
консулдығының) өкілі рaстaуғa және герб мөрімен рaстaуғa не-
месе делегaцияның үш мүшесі жaзбaшa түрде рaстaуғa тиіс. 
ТМД-ның визaсыз елдеріне жол жүру кезінде шекaрaны кесіп 
өту күні (тәуліктік aқшaны есептеу үшін) іссaпaр куәлігіндегі 
белгілер бойыншa aнықтaлaтын болaды. Визa режимі бaр елдер-
ге жол жүру кезінде іссaпaр куәлігі міндетті емес, шетелде болу 
мерзімін aнықтaу үшін іссaпaрғa жіберілген қызметкердің шетел-
дік төлқұжaтындaғы шекaрaдaн өту турaлы белгілері пaйдaлa-
нылaды. Нөмірі 9 журнaл-ордер қосымшa тізімдеме – «Берілген 
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aвaнстaр» шотының дебеті бойыншa тaлдaмaлы есебі жүргізі- 
леді. 

 
6.3.  Aғымдaғы сaлықтық  aктивтер есебі  
 
Сaлық міндеттемесі мемлекет aлдындaғы әрбір сaлық тө-

леушінің міндеттемесі болып тaбылaды және ол Сaлық кодексі-
не сәйкес жүргізіледі. 

Сaлықтaрды, aлымдaрды және бaсқa дa міндетті төлемдерді 
енгізу және aудaру немесе тоқтaту құқығы Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының зaң оргaндaрының өкілеттілігіне жүктелген. Бұл құ-
қық тек қaнa Сaлық кодексіне өзгерістер мен толықтырулaр ен-
гізу aрқылы жүзеге aсырылaды.  

Сaлық төлеуші сaлық міндеттемесін орындaу бaрысындa 
сaлық сaлынaтын объектісін, сaлық бaзaсын, сaлық мөлшерле-
месін, сaлық кезеңін білуге міндетті болaды. Бұл кезде: сaлык, 
сaлынaтын объектісі және сaлық сaлумен бaйлaныстъ, объек-
тілері: мүлік және қызметі болып тaбылaды, әрі сaлық төлеуші-
нің міндеттемесі де пaйдa болaды. 

Сaлық бaзaсы деп құқықтық, физикaлық бaзaсын aйтaды 
және де сaлық сaлу объектісіне бaсқa дa сипaттaмaсы бойын-
шa сaлық сaлуғa жaтуы мүмкін Сaлық бaзaсының негізінде 
сaлық сомaсы және бaсқa дa төлеулердің мөлшері aнықтa-
лaды. 

Сaлық мөлшерлемесі сaлық бaзaсының өлшем бірлігіне 
есептелген сaлық деңгейі болып есептеледі. Сaлық мөлшерлеме-
сі пaйыздық немесе aбсолюттік сомaсы бойыншa сaлық бaзaсы-
ның өлшем бірлігіне қaрaп белгіленеді. 

Сaлық кезеңі – бұл уaқыт кезеңі, әрбір сaлық түріне және 
Сaлық кодексінің бaсқa дa міндетті төлемдеріне қолaйлы етіп 
белгіленіп, сол кезең біткеннен кейін сaлық бaзaсы aнықтaлып, 
бюджетке төленуге жaтaтын сaлық пен бaсқa дa міндетті төлем-
дері есептеледі. 

Бюджетпен есеп aйырысу кезінде сaлық және бюджетке тө-
ленетін бaсқa дa төлемдердің aртық төленген құнын, сондaй-aқ 
ұсынылғaн шот-фaктурaлaр бойыншa есепке aлуғa жaтaтын қо-
сылғaн құн сaлығының құнын есепке aлуды  есептесулері, 
сондaй-aқ корпорaтивтік тaбыс сaлығын төлеу бойыншa aвaнс-
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тық төлемдер. Бухгaлтерлік есеп шоттaрдың типтік жоспaрындa 
жіктеліп қaрaстырылaды:  

1410 – «Корпорaтивтік тaбыс сaлығы», ондa бюджетке aр-
тық төленген корпорaтивтік тaбыс сaлығын көрсетуге бaйлaныс-
ты оперaциялaр, сондaй-aқ корпорaтивтік тaбыс сaлығын төлеу 
бойыншa aвaнстық төлемдер көрсетіледі; 

1420 – «Қосылғaн құн сaлығы», ондa есепке aлуғa жaтaтын, 
оның ішінде сaлық зaңнaмaсынa сәйкес өтеуге жaтaтын қосыл-
ғaн құн сaлығы, сондaй-aқ бюджетке aртық төленіп қосылғaн 
құн сaлығы бойыншa оперaциялaр көрсетіледі және ұйымның 
сaтып aлғaн негізгі құрaлдaры, мaтериaлдaры және т.б. бойыншa 
жaбдықтaушылaрғa төленген қосылғaн құн сaлығы сомaсы жaй-
лы aқпaрaттaрды жинaқтaуғa aрнaлғaн; 

1430 – «Өзге сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa мін-
детті төлемдер», ондa ұйымның бaнктік шотынa aудaруғa жa-
тaтын және сaлық зaңнaмaсынa сәйкес есепке aлуғa жaтaтын өз-
ге сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдер 
есепке aлынaды. 

Сaлықтың бұл түрі бaрлық тaуaрлaр мен қызметтерді қaм-
титын жaнaмa сaлық болып сaнaлaды. Осығaн орaй бұл сaлықты 
сaтып aлушылaр тaуaрдың құнынa қосып төлейді. Жaнaмa сa-
лықтaр бюджетке туржолдaмaны сaтып aлaтын зaңды және жеке 
тұлғaлaрдaн түспейді, керісінше осы туржолдaмaны сaтушылaр-
дaн түседі. Неғұрлым бaғa жоғaры болсa, соғұрлым сaлық сомa-
сы дa жоғaры болaды. 
 

8-кесте 
Сaлықтaр бойыншa бухгaлтерлік жaзбaлaр 

 
Шaруaшылық оперaция мaзмұны Шот жaзбaсы 

дебет кредит 
1 2 3 

1.КТС бойыншa aвaнстық  есеп-
теме жaсaлды 

1410 3110 

2.Aвaнстық есептеме бюджетке 
төленді 

3110 1030 

3.Жеткізушілерден aлынғaн 
шотфaктурa бойыншa ҚҚС 
 ескерілді 

1420 3310 



114 

1 2 3 
4.Бюджетке төленетін ҚҚС  
есептелді 

3130 1420 

5.Кәсіпкерлік шaруaғa қолдaнғaн 
қорлaрдың ҚҚС ескерілді 

7210 1420 

6.Сaлықтaр бойыншa aвaнстық 
есептеме төлемдер есептелді 

1430 3160, 
3170, 
3180, 3190 

7. Тaпсырылғaн aвaнстық  
есептемелер бюджетпен ескерілді 

3160, 3170, 
3180,3190 

1430 

8. Ұйымдa сaлықтaр есептелді 7210,8100 3110-3190 
9. Сaлықтaр бюджетке  
aудaрылды 

3110-3190 1030 

  
Бюджетке төленілетін қосылғaн құн сaлығы сaтылғaн тaуaр-

лaр үшін сaтып aлушылaрдaн aлынғaн сaлық пен мaтериaлдық 
ресурстaр үшін жaбдықтaушылaрғa төленген қосылғaн құн сa-
лығы сомaлaры aрaсындaғы aйырмaшылық ретінде aнықтaлaды.    

 
Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 
 
1. Дебиторлық берешектер деген не? 
2. Дебиторлық берешектердің қaндaй түрлері бaр? 
3. Күдікті дебиторлық берешектер турaлы не білесіз. 
4. Aлдaғы кезең шығындaрынa қaндaй шығындaр жaтaды? 
5. Берілген aвaнстaрдың есебі қaндaй шоттaрдa жүргізіледі? 
6. Бухгaлтерлік есеп бойыншa ұйымдaр дебиторлық берешекті 

есептеу үшін бaғaлaудың қaндaй тәсілін қолдaнaды? 
7. Дебиторлық берешекті есептеу үшін бaғaлaудың тәсілі есеп 

сaясaтындa қaрaстыру шaрт пa? 
8. Ұйым өзінің жылдық нәтижесінде пaйдa болғaн күмәнді бе-

решектерін қaлaй есептеуі шaрт? 
9. Төлем мерзімі бойыншa шоттaрды есептеу тәсілі дегенімізді 

қaлaй түсініесің? 
10. Әрбір сaнaт үшін күдікті берешектің болжaмдық пaйызы 

aнықтaлу тәртібі қaндaй? 
11. Күмәнді берешектер бойыншa резервтер қорын құру шaрт 

пa? 
12. «Еншілес ұйымдaрдың қысқa мерзімді дебиторлық бере-

шегі» шотынa сипaттaмa беріңіз. 
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13. Қaндaй шоттaр бойыншa еншілес және тәуелді серіктестік-
тердің, бірлесіп бaқылaнaтын зaңды тұлғaлaрдың дебитор-
лық берешектері жaйлы aқпaрaттaр aлуғa болaды? 

14. Қызметкер ҚР-ның шегінен тыс жерге іссaпaрғa жіберілген-
де қaндaй құжaтпен рaстaлуы тиіс? 

15. Қызметкер іссaпaрғa жіберілгенде бөлінген aқшa қaндaй 
шоттaр есебінде көрсетіледі? 

16. Жaуaпты тұлғaлaрғa берілген қaрaжaттaрды шектеу нормa-
тивтік құқықтық aктілермен шектеледі ме? 

17. Сaлықтық aктивтер түсінігі қaндaй? 
18. Сaлықтық төлемдерді қaндaй зaңдылықпен реттейді? 
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7-бөлім 
 

ҚОРЛАР ЕСЕБІ 
 
7.1. Қорлар туралы түсінік: жіктелуі және бағалануы  
7.2. Қорлар қозғалысының есебі мен құжаттық рәсімдеу 
7.3. Қорлардың қоймадағы және бухгалтериядағы есебі 
  
7.1. Қорлар туралы түсінік: жіктелуі және бағалануы  
 
Ұйымдардың шаруашылық қызметі аясында өздерінің өн-

дірген дайын өнімдері, сатуға арналған тауарлары, сатып алын-
ған, бірақ ұйымға келіп түспеген тауарлары, аяқталмаған өн-
діріс, пайдалануға арналған қосалқы бөлшектері, отындары, 
ыдыс және ыдыстық материалдары, шалафабрикаттар және бас-
қа да материалдары сол ұйымның материалдық қорлар түріндегі 
активі болып табылады.  Олардың өндірістік құралдарынан өзге 
заттары өндірісте пайдаланылған кезде өздерінің бастапқы құ-
нын толық дайын өнімге ауыстырады. Дайын өнімнің, атқары-
латын жұмыстың өзіндік құнының жартысынан көбі еңбек зат-
тарының құнынан тұрады. Еңбек заттар өндірістік қор болып 
табылады.  

Материалдарды  есепке алудың міндеттеріне төмендегілер 
жатады: 

– дайындалған, келіп түскен, босатылған материалдар- 
ды уақытында есепке алып, кірістеу немесе есептен шы-
ғару; 

– қоймадағы материалдардың және жеткізу кезінде мате-
риалдардың  сақталуын бақылау; 

– материалдық қорлардың қалдығының дұрыс сақталуын 
тексеру; 

– материалдардың өндірісте пайдаланылу нормасын және 
тұтыну мөлшерінің қорын анықтау;  
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– өндірісте материалдардың ұтымды пайдаланылуын ба-
қылау;  

– дайындалған материалдардың өзіндік құнын анықтау 
және олардың жоспарлы бағасынан айырмашылығын 
тауып, пайдаланылған материалдар құнын әр объектінің 
шығынына қосу.  

Ұйымдағы қорлардың есебі ҚЕХС №2 «Қорлар» стандар-
тына сәйкес ұйымдастырылады.  

Тауарлық – материалдық қорлар түрінде көрсетелген ак-
тивтердің үлкен бөлігін өнімдерді дайындауда, қызметтер мен 
жұмыстарды орындауда пайдаланылатын материалдық қорлар 
құрайды.  

Материалдар мен шикізаттар өндірісте өндіру, қайта өңдеу 
немесе дайындау үшін немесе басқадай қажеттіліктер үшін ар-
налған.  

Материалдық қорлардың есебін дұрыс ұйымдастырудың 
маңызды алғы шарты – материалдардың іс жүзіндегі жіктелуін 
сақтау болып табылады. Қорлар келесідей жіктеледі: 

– сатып алынған тауарлар; 
– ұйыммен өндірілген және сатуға арналған дайын өнім-

дер; 
– шикізаттар мен материалдар; 
– аяқталмаған өндіріс; 
– басқа көмекші материалдар. 
Тауарлық-материалдық қорлар есебі тек қана топтары 

бойынша емес, сонымен қатар әрбір атауы, түрі, мөлшері, сорты 
және т.б. бойынша жүргізіледі. 

Дайын өнімге өңдеудің барлық кезеңдерінен өткен, техника-
лық және сапалық сипаттамалары қойылатын талаптарға немесе 
қойылым келісімінің шарттарына сай келетін өнімдер жатқы-
зылады. 

Тауарларға сату үшін алынған материалдық қорлар жатқы-
зылады. Сауда, жабдықтау немесе басқа да делдалдық қызмет-
тегі ұйымдар тауарлар құрамында, сонымен қатар, өніммен 
жабдықтаушыларға қайтарылуға тиіс төленген көп айнымалы 
ыдыстарды есепке алады. 

Материалдар өздерінің өзгешеліктері мен өнім дайындауда 
атқаратын міндеттеріне қарай келесідей бөлінеді: шикізат пен 
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материалдар; сатылып алынған жартылай фабрикаттар; отын-
дар; ыдыстар; қосалқы бөлшектер; құрылыс материалдары; 
өңдеуге берілген материалдар және т.б. 

Өткізудің ықтимал таза құны – бұл жұмысты орындауға 
жұмсалған ықтимал шығындар мен өткізуге арналған ықтимал 
шығындарды шегеріп тастағанда әдеттегі іс барысындағы бол-
жамды сату бағасы. 

Әділ құн – бұл активтерді олармен айырбастаған неме- 
се осындай мәмілені жасаудан жақсы хабары бар, мәміле жа- 
сағысы келетін және бір-бірінен тәуелсіз тараптар арасында 
мәміле жасалған кезде міндеттемелерді реттеуге болатын  
сома. 

Өткізудің ықтимал таза құны ұйым әдеттегі қалыпты қыз-
мет барысында қорларды сатудан өтеуді күтетін таза сомаға 
байланысты. Әділ құн мәмілені жасау кезінде, нарықта жақсы 
хабардар, осындай мәмілені жасағысы келетін сатып алушылар 
және сатушылардың арасында ұқсас қорларға ауыстыруға бола-
тын соманы көрсетеді. Біріншісі нақты ұйымға тән болып та-
былатын құн; ал соңғысы ондай болып табылмайды. Қорларды 
өткізудің ықтимал таза құны сатуға жұмсалған шығындарды 
шегеріп тастағанда әділ құнға тең болмауы да мүмкін.  

Қорларды ҚЕХС №2 «Қорлар» сәйкес есепте нақты өзіндік 
құнымен көрсетеді. Өзіндік құн тауар үшін төленген бағаны 
немесе оны өндіру үшін қажет соманы білдіреді. 

Сатуға арналған қорлардың құны сатылған қорлардың құ-
нының құнына және түгендеудің үздіксіз немесе кезеңдік әдіс-
тері көмегімен кезең соңындағы қалған қорлардың құнына 
бөлінуі мүмкін. 

Бухгалтерлік есеп стандарттарында материалдық қорларды 
бағалаудың келесі әдістері ұсынылады: арнайы ұқсастыру тә-
сілі, орташа құн тәсілі, алғашқы сатып алынған қорлардың баға-
лары бойынша («ФИФО») бағалау тәсілі. 

Бұл әдістердің әрқайсысы алдымен ай соңындағы қалдық-
тарды материалдық бағалауды, одан кейін шыққан материалдық 
қорлардың құнын анықтауды болжайды. Соңғыларының құны 
кезең басындағы қорлар құнының жалпы бағасынан есеп беру 
кезеңінде түскен құнын қорлардың ескере отырып, кезең соңын-
дағы қорлар құнын алып тастау арқылы анықталады. 
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Материалдарды орташа құн бойынша бағалау кезінде сол 
есеп беру кезінде өндірісте пайдаланылған материалдардың 
жалпы құны қорлардың әрбір құны бойынша орташа сатып алу 
бағасын материалдық сәйкес санына көбейту арқылы анық-
талады. Материалдарды ФИФО тәсілімен бағаланған кезінде бі-
рінші шығарылған материалдық құнын есептен шығару көз-
деледі.  

Арнайы сәйкестендіру бойынша бағалау тәсілі әдетте өзара 
бірін-бірі ауыстырмайтын арнайы тапсырыстар мен жобаларға 
арналған материалдық бірлігінің өзіндік құнын есептеуді көз-
дейді. Келесідей берілген мәліметтердің негізінде бағалаудың 
үш тәсілін қарастырамыз:  

  
9-кесте 

Қорларды бағалау әдістері 
 

Көрсеткіштер Түскені Шығындалғаны 

Саны, 
бірлік 

Бағасы,  
теңге 

Сомасы, 
теңге 

Саны,  
бірлік 

1.04.12жылғы 
қалдық  

10 30 300  

Сәуір айында 
түскендері, соның 
ішінде: 

 
 

   

   05.04.12 ж. 10 34 340  
   10.04.12 ж. 20 40 800  
   25.04.12 ж. 30 50 1500  
Жиыны 
қалдықпен 

70  2940  

Босатылғандары, 
оның ішінде 

    

07.04.12 ж.    10 
18.04.12 ж.    20 
25.04.12 ж.    15 
30.04.12 
жылғы қалдық 

25    
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10-кесте 
Есептің үздіксіз және кезеңдік жағдайында қорларды бағалау 

 
Есептің үздіксіз жүйесі Есептің кезеңдік  

жүйесі 
Орташа құн тәсілі 

01.04.12 ж. – 10 бірл.х 30 теңге = 300 теңге.  – 300 
05.04.12 ж. – 10 бірл. х 34 теңге = 340 теңге.  – 
640 
Орт. құн = 640 теңге./20 бірл = 32 теңге. 
07.04.12 ж. – 10 бірл.х 32 теңге = (320)  – 320 
10.04.12 ж. – 20 бірл. х 40 теңге = 800 теңге. – 1120 
Орт. құны = 1120 теңге./30 бірл. = 37,33 теңге. 
18.04.12 ж. – 20 бірл. х 37,33 теңге = (747) – 373 
25.04.12 ж. – 30 бірл. х 50 теңге = 1500 теңге. – 1873 
Орт. құн = 1 873 теңге./40 бірл. = 46,82 теңге. 
29.04.12 ж. – 15 бірл. х 46,82 теңге = (702) – 1171 
Пайдаланылған қорлар тең болады 
2940 теңге – 1171 теңге = 1769 теңге немесе 
(320+747+702)            

10 бірл. х 30 =  
300 теңге 
Сатып алулар:  
60 бірл. –  
2640 теңге 
 
ЖИЫНЫ  
пайдалану үшін 
бар ТМҚ:  
70 бірл. – 2940 
құнына 
Орт. құны = 2940/ 
70 бірл. = 42 теңге 
Соңғы қалдық = 
25 бірл. х 42 теңге 
= 1050 теңге 
Пайдаланылған 
материалдар 
құны: 
2940 теңге – 1050 
теңге = 1890 теңге 

ФИФО тәсілі 

01.04.12 ж.  – 10 бірл.*30 теңге = 300 теңге. – 300 
05.04.12 ж. –  10 бірл.*34 теңге = 340 теңге. – 640 
07.04.12 ж. – 10 бірл.*30 теңге = (300) – 340 
10.04.12 ж. – 20 бірл.*40 теңге = 800 теңге. – 1140 
18.04.12 ж. – 10 бірл.*34 теңге = (340)  
10 бірл.*40 теңге = (400) – 400         
25.04.12 ж. – 30 бірл.*50 теңге =1500 теңге. – 1900 
29.04.12 ж. – 10 бірл.*40 теңге = (400)            
5 бірл. *50 теңге = (250) – 1250 
Пайдаланылған қорлар = 2940 теңге –1250 теңге 
= 1690 теңге немесе (300+340+400+400+250)           

30.04.12 ж. соңғы 
қалдық = 25 бірл., 
соңғы партияның 
бағасымен бағала-
нады, яғни 50 тең-
геден 1250 теңге 
құнына. Сонда 
пайдаланылған 
қорлардың құны 
осындай болады: 
2940 теңге – 1250 
теңге = 1690 теңге. 
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Арнайы ұқсастандыру тәсілі бойынша егер қоймашы бух-
галтерияға 2012 жылдың 30 сәуірінде 25 бірлік келесідей ақ-
парат берсе, онда 5 бірлік бастапқы қалдықтан, 10 бірлік 2012 
жылдың 10 сәуірінде түскеннен, 10 бірлік 25 сәуірде түскеннен. 
Бухгалтер бұл бірліктерді келесідей бағалайды: (5 бірл.*30 теңге 
+ 10 бірл.*40 теңге + 10*50 теңге = 1050 теңге). 

Сонымен пайдаланылған қорлар құны 1890 теңге (2940-
1050) құнына  бағаланады.  

 
7.2. Қорлар қозғалысының есебі мен құжаттық рәсімдеу 
 
Тауарлы-материалдық қорларды есепке алудың негізгі 

міндеттері төмендегідей: 
1) қорлардың мерзімді және толықтай кірістелуіне, олардың 

сақталу орнындағы және қозғалысының барлық сатыларындағы 
сақталуына бақылау жасау; 

2) қорлардың қозғалысы жөніндегі барлық операцияларды 
уақтылы және толықтай құжаттау; 

3) көлік-әзірлеу шығындары (ауытқуы) мен әзірленген қор-
лардың нақты өзіндік құнын уақтылы және дұрыс анықтау;  

4) көлік-әзірлеу шығындарын айналым шығындарына бір-
келкі және дұрыс есептен шығарылуын бақылау; 

5) қойма қорларының жағдайына бақылау жасау; 
6) ішкі ресурстарды ұтқыр қолдану мақсатында субъектіге 

қажет емес материалдық қорларды анықтау және сату; 
7) сақталатын жерлердегі қорлардың қалдықтары мен қоз-

ғалысы жайлы анық мәліметтерді алу. 
Материалдық қорларды дұрыс есепке алу үшін материал-

дардың әзірленген номенклатурасы болу қажет. Материалдар 
номенклатурасы – бұл атауы мен тиісті деректемелері (сорты, 
мөлшері) көрсетілген материалдың әрбір түріне номенклату-
ралық нөмір белгіленіп, дәл және тұрақты өлшем бірлігі бел-
гіленеді. Бұған қоса, номенклатурада материалдардың ағымдағы 
есепте ескерілетін бағасы қойылады. 

Номенклатуралық тізім – номенклатура – бағалық деп, ал 
онда көрсетілген бағалар – есептік деп аталады. 
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Тағайындалған нөмірін, өлшем бірлігі мен бағасын тауарлы-
материалдық қорлардың қалдығы мен қозғалысы ескерілетін 
барлық құжаттар мен тіркелімдерге қояды. 

Қорлардың қозғалысы бұл – олардың кірісі, ұйым ішіндегі 
ауысыулары және шығысы. Тауарлы-материалдық қорлардың 
кіріс көздері мен шығысқа шығару себептері түрлі болуы 
мүмкін. Мұны келесі суреттен көруге болады (2-сурет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-сурет. Қорлар қозғалысының жіктелімі 

 
Материалдық қорлардың барлық түрлерінің есебі 1300 – 

«Қорлар» бөлімшесінің негізгі, активтік, инвентарлық шотта-
рында жүргізіледі: 

1310 – «Шикізат және материалдар» – өндірілетін өнімнің 
негізін жасайтын немесе оны дайындаудың компоненттері бо-
лып табылатын шикізат пен материалдар. Сондай-ақ осы шотта 
мұндай өнімді жасауға қатысатын және шаруашылық мүдделе-
ріне, техникалық мақсаттарға арналған және өндіріс барысына 
атсалысатын көмекші материалдар да есепке алынады; 

1311 – «Сатып алынған шала фабрикаттар және құрастыру-
шы бұйымдар, конструкциялар мен бөлшктер» – өндірістік үрдіс 
тәртібі мен өндірілуші өнімді жабдықтау үшін алынған және 

Қорлар қозғалысы 

Кірістеу Ауыстыру, босату Шығысқа шығу 

– сатып алу 
– айырбас 
– құрылтайышының 
жарғылық капиталға 
салым ретінде 

– қоймадан екінші 
бір қоймаға 
– қоймадан 
бөлімшеге немесе 
керісінше 
 – бір цехтан екінші 
цехқа 

– сату 
– айырбастау 
– қайтарымсыз беру 
– басқа 
ұйымдардың 
жарғылық 
капиталына салым 
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өндіруге немесе жинауға шығындарды талап ететін сатып алын-
ған жартылай шикізаттар мен дайын құрастырушы бұйымдар; 

1312 «Отын» – мұнай өнімдерінің, қатты және басқа отын 
түрлерінің бәрін есепке алады. Мұнай өнімдеріне көлік құралда-
рын пайдалану үшін, өндірістің технологиялық қажеттілікте-
ріне, қуат және жылу алу үшін пайдаланылатын жанар-жағар 
майдың барлық түрлеріне, яғни көмір, шымтезек, ағаш, сексеуіл 
жатады. Отынның басқа түрлерін газ отыны, жанатын тақта тас 
құрайды; 

1313 «Ыдыс және ыдыстық материалдарға» – жабдық-ыдыс 
және шаруашылық мүліктері (цистерналар, бөшкелер, флягалар) 
сияқты пайдаланылатынан басқа ыдыстардың бәрі, соның ішін-
де ыдысты пайдалану мен жөндеуге арналған(жәшіктерді құрас-
тыратын бөлшектер, бөшкелік жапсырма) материалдар мен бөл-
шектер де кіреді; 

1314 «Қосалқы бөлшектер» – машиналардың, құрал-жаб-
дықтардың, көлік құралдары мен техниканың басқа түрлерінің 
(детальдар, агрегаттар, аккумуляторлар, автомобиль шиналары) 
тозған бөліктерін ауыстыру, жөндеу үшін арналған қосалқы 
бөлшектерді; 

1315 «Басқа материалдар» – өндірістің жарамсыз қалдық-
тары, негізгі құралдарды жоюдан алынған қорлар, тозған дөң-
гелектер мен бөлшектері; 

1316 «Қайта өңдеуге берілген материалдар» – басқа жаққа 
қайта өңдеуге берілген және қайта өңдеуден кейін алынған 
бұйымдардың өздік құнына енгізілетін материалдарды; 

1317 «Құрылыс материалдары» (құрылыс салушы ұйымдар 
пайдаланылады) – құрылыс бөлшектерін дайындау үшін, құры-
лыс және монтаждау жұмыстарын тікелей жүргізу кезінде пай-
даланатын құрылыс материалдары. Бұл шоттар құрылыс қа-
жетіне қажет басқа да қорлар есепке алынады. Мысалы: қопар-
ғыш заттар, қағаз. 

1300 «Қорлар» бөлімшесі шоттарының дебеті бойынша ай-
дың басы мен соңындағы қалдықты, материалдардың түсуін 
көрсетеді; кредиті бойынша – олардың жұмсалуын көрсетеді.  

Ұйымда өнім өндіру үрдісін материалды – техникалық жаб-
дықтармен қамтамасыз ету жұмысымен арнайы бөлім және ма-
мандар шұғылданады. Олар ұйым бойынша келер жылы өнді-
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рілетін енім көлеміне қарай белгіленген өлшем бойынша өнді-
ріске қажет болатын материалдардың көлемін алдын ала анық-
тап, жабдықтаушы ұйымлермен қажет болатын материалдар 
көлемі туралы шарт жасайды. Шартта материалдардың аты, кө-
лемі, бағасы, жеткізіліп берілетін уақыты көрсетіледі. Шаруа-
шылық ұйымның жабдықтау бөлімі шартта көрсетілген келісім-
дердің орындалуын қадағалап отырады. Ол үшін материалдарды 
алып келген тасымалдау жолдама құжаты, теміржол наклад-
нойы, транспорттық накладнойы, жабдықтаушыдан келген бас-
қа да құжаттар жабдықтау бөліміне табыс етіледі. Бұл жерде, 
яғни жабдықтау бөлімінде келген құжаттар М – 1 «Қабылданған 
жүкті есептеу» журналына тіркелді. Одан кейін бұл құжаттарды 
алып келетін экспедиторға береді. Сонымен қатар экспедиторға 
материалдарды алу үшін сенімхат беріледі. Экспедитор алған 
жүк құжаттары мен сенімхатты алғаны үшін М – 1 журналға қол 
қояды.  

     
11-кесте 

1310 – «Шикізат және материалдар» және 1350 – «Өзге де қорлар» 
шоттар топтары бойынша бухгалтерлік жазбалар 

 
 
№ 

 
Операция мазмұны 

Шоттар 
корреспонденциясы 

Дебет Кредит 
1 2 3 4 
1 Сатып алу құны бойынша жабдық-

таушылардан келіп түскен мате-
риалдық қорлардың құны  
(ҚҚС-сыз) 

1310, 1330, 
1350 

3310 

2 Сатып алу құны бойынша еншілес, 
қауымдастырылған және біріккен 
ұйымдардан келіп түскен материал-
дық қорлардың құны (ҚҚС-сыз) 

1310, 1330, 
1350 

3320, 
3330 

3 Есептік баға бойынша жабдықтау-
шылардан шот-фактурасыз келіп 
түскен материалдар 

1310, 1330, 
1350 

3310 

4 Жабдықтаушылардан шот-фактура-
лар алуда, есептік баға бойынша 
алдында жүргізілген жазбалар 

1310, 1330, 
1350 

 

3310 
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түзетіледі. (сторно) Сол уақытта 
материалды қорлар жабдықтау-
шының шот-фактурасында көр-
сетілген құны бойынша кіріске 
алынады 

1310, 1330, 
1350 

3310 

1 2 3 4 
5 Берілген жауапкершікті сомма 

есебінен материалдық қорларды 
құны бойынша алғанда (ҚҚС-сыз) 

1310, 1350 1250 

6 Материалдарды жеке тұлғалардан 
құны бойынша алғанда (ҚҚС-сыз) 

1310, 1350 3390 

7 Келіп түскен жүктерді жеткізу мен 
түсіру бойынша шығындар: 
– басқа ұйымдардың көліктерімен; 
– жеке көлікпен. 
Тиеу-түсіру жұмыстары бойынша 
еңбекақы 

 
 

1310, 1350 
1310, 1350 
1310, 1350 

 
 

3390 
8310 
3350 

8 Материалды қорларды дайындау 
бойынша жұмыстарға қатысты іс-
сапар шығындары 

1310, 1350 1250 

9 Кем шығу нормалары шегінде 
жолдағы материалдар мен 
шикізаттардың жетіспеушілігі 

1310, 1350 3310, 
3320, 
3330 

10 Қайтарымсыз түрде келіп түскен 
материалдық қорлар 

1310, 1350 6220 

11 Негізгі құралдарды жоюдан келіп 
түскен материалдық қорлар 

1310, 1350 6210 

12 Ішкі тұтынуға арналған, өзіндік 
өндірістің өзге де материалдық 
қорларының кіріске алынуы 

1350 8310 

13 Бір материалды-жауапты тұлғадан 
басқа материалды-жауапты тұлғаға 
материалдық қорларды табыстау 

1310, 1350 1310, 
1350 

14 Қолданылатын мүмкін баға 
бойынша өндіріс қалдықтарының 
кіріске алынуы 

1350 8110, 
8310 

15 Жарғылық капиталға салым  ретінде 
материалдық қорлардың кіріске 
алынуы 

1310, 1350 5110 

16 Түгендеу барысында анықталған 
артық материалдық қорлардың 

1310, 1350 6280 
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кіріске алынуы 
17 Таза сату құнына дейін 

материалдарды арзандату 
1360 1310, 

1350 
18 Таза сату құнына дейін 

материалдарды бағалау 
1310, 1350 6240 

1 2 3 4 
19 Мүмкін қолдану бағасы бойынша 

ақауы бар өнімдерден алынған 
материалдық қорлардың кіріске 
алынуы 

1350 8410 

20 Касса арқылы төленген, шикізаттар 
мен материалдарды кіріске алу 

1310, 1350 1010 

21 Өзіндік балансы бар филиалдардан 
сату құны бойынша материалдық 
қорларды кіріске алу 

1310, 1350 3340 

22 Мыналарға шығысқа кеткен, 
материалдарды есептен шығару: 
– негізгі өндіріске; 
– көмекші өндіріске; 
– үстеме шығындарға; 
– әкімшілік шығындарға; 
– өнімдерді өткізу мен қызмет 
көрсетуге кеткен шығындар. 

 
 

8110 
8310 
8410 
7210 
7110 

 
 

1310-1350 
1310-1350 
1310-1350 
1310-1350 
1310-1350 

23 Жабдықтау келісімне сәйкес сапа 
мен сұрыпы бойынша сәйкес 
келмейтін материалдық қорларды 
жабдықтаушыларға қайтару: 
А) олардың құнын төлеуге дейін – 
келісілген бағаға 
Б) олардың құнын төлегеннен кейін 
– келісілген бағаға 

 
 
 

3310 
1280 

 
 
 

1310, 
1350 
1310, 
1350 

24 Кем шығу нормалары шегінде 
орталық қоймалардағы материалдар 
мен өзге де қорлардың жоғалуын 
есептен шығару 

7470 1310, 
1350 

25 Кінәлі тұлғалар анықталмаған 
жағдайда материалдың және өзге де  
қорлардың шектен тыс жоғалулары, 
бүлінулері және жетіспеушіліктерін 
есептен шығару 

7470 1310, 
1350 

26 Материалдар мен өзге де қорларды 7410 1310, 
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заңды және жеке тұлғаларға 
қайтарымсыз табыстау 

1350 

27 Табиғи апат салдарынан 
материалдарды есептен шығару 

7470 1310, 
1350 

 
Қорлардың қабылдануымен, орын ауыстыруы және боса-

тылуымен байланысты барлық операциялар сәйкес алғашқы құ-
жаттармен толтырылады. Материалдық қорлардың қабылда-
нуымен байланысты келіп түскен құжаттар (шот-фактуралар, 
төлем талап тапсырмалары, тауарлық көліктік жөнелтпе қағаз-
дары) жабдықтау бөліміне тексеруге және акцепке қабылдауға 
беріледі. Бұл жерде оларды келіп түскен жүктерді есепке алатын 
журналға тіркейді. Бұл журнал қорлардың түсуі мен кіріске 
енгізілуін бақылауға, сондай-ақ шоттарды төлеу мерзімде- 
рін немесе акцептен бас тартуды жедел түрде бақылауға ар-
налған.  

Тауарлық-материалдық қорлар бойынша қабылдау техника-
лық жағдайларына және басқа да міндетті ережелері мен келі-
сімдерге сәйкес жүргізіледі. 

Көліктік – тасымалдау ұйымдары арқылы жүктерді қабыл-
дап алу кезінде ең алдымен тасымалдау кезіндегі жүктердің 
сақтығын: көлік құралдары немесе контейнерлерде пломбалар-
дың дұрыстығын және бар болуын, олардағы белгілердің дұрыс-
тығын, көлік құралдары мен ыдыстардың дұрыстығын, сонымен 
қатар жүктердің және олардағы маркировкалардың көліктік 
құжатта көрсетілгендерімен сәйкес болуын тексеру қажет.  

Материалдардың қозғалысын есепке алу бойынша төмен-
дегідей типтік құжаттар пайдаланылады.  

Сенімхат. Материалдық қорларды қабылдау кезінде лауа-
зымды тұлғаның, субъектінің сенімді өкілінің құқысы бар адам-
ға сенімхатты рәсімдейді. Сенімхатты бухгалтерия рәсімдеп, 
алушының қолын қойғызып, қолхат алу арқылы береді. Мате-
риалдық қорлардың алынғандығын, берілген сенімхатта оны 
есепке алатын, алдын ала нөмірленген және түптелген журналға 
тіркейтін субъектілер қолданады. 

Берілген сенімхаттарды есепке алу журналы. Берілген 
сенімхаттар мен оларды алғандығы туралы қолхаттарды тіркеу-
ге қолданылады. Сенімхатты пайдаланған кезде оның берілген-
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дігі және алынғандығы сенімхаттың түбіртегіне жазылады. Мұн-
дай жағдайда берілген сенімхаттарды есепке алу журналы жүр-
гізілмейді.  

Кіріс ордері. Жабдықтаушылардың немесе өңделгеннен 
кейін ұйымға келіп түсетін қорларды есепке алуға қолданылады. 
Қорлар қоймаға келіп түскен күні материалдық жауапкершілігі 
бар тұлға кіріс ордерін бір дана етіп толтырады.  

Материалдардың қабылданғаны туралы акт. Жабдықтау-
шылардың жолдама құжаттарындағы мәліметтерден сандық 
және сапалақ айырмашылықтары бар қорларды қабылдау кезін-
де қолданылады; сондай-ақ құжаттарсыз түскен материалдарды 
қабылдағанда жасалады. Қабылдау комиссиясы міндетті түрде 
материалдық жауапты тұлғаның, жіберуші өкілінің немесе мүд-
делі емес ұйым өкілінің қатысуымен актіні екі дана етіп жасай-
ды. Құндылықта қабылдағаннан кейін құжаттармен қоса (тауар-
лық-көліктік жөнелтпе қағаздар, спецификациялар т.б.) актілер-
дің бір данасы материалдық қорлардың қозғалысын есепке алу 
үшін бухгалтерияға, екіншісі-жабдықтаушыға  талап хатын жазу 
үшін, жабдықтау бөліміне немесе бухгалтерияға жіберіледі. 

Материалдық қорларды өндірісте дайындалу, сақталу 
үрдісінде жетіспеушілігі мен жоғалуы жөніндегі акт. Табиғи 
шығын нормалары айқындалмаған материалдық қорлардың 
дайындалу, сақталу немесе өндіру процесінде жоғалғаны анық-
талған кезде қолданылады. Қорлардың сақталуына жауапты 
бөлімдердің балансына шығаруға және кінәлі тұлғалардан өн-
діріп алуға аталған құжат негіз болады. 

Бұл құжат материалдарды қабылдау жөніндегі актіге тірке-
леді. Екі данасы толтырылып, комиссия мүшелері мен кінәлі 
кісілер қол қояды. Бірінші данасы бухгалтерияға жіберіледі, ал 
екіншісі бөлімде қалады. 

Табиғи шығын нормаларына сәйкес материалдардың жо-
ғалуы туралы акт. Ұйымның қоймасына жабдықтаушылардан 
келіп түскен кезде табиғи шығын нормаларына сай қорлардың 
кемігені анықталса немесе өнделгеннен кейін оларға табиғи шы-
ғын нормалары қойылған болса, осы акт жасалады. Қорларды 
қабылдауды жүргізген кезде жасалынған актіге, кіріс ордері қо-
сымша қызмет атқарады. Комиссия 2 дана етіп жасап қол қо-
йып, 1-ші данасын бухгалтерияға өткізеді, себебі акт қорлардың 
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жоғалуына материалдық жауапкершілігі бар тұлғалардың есе-
бінен шығарып тастауға негіз болып табылады, 2-ші дана 
қоймада қалады. 

Материалдардың бүлінуі, сынуы, қирауы туралы актісі. 
Ұйымда бүлінуідің, сынудың, қираудың нәтижесінде арзандауға 
және шығарылуға тиіс қорлардың (туржолдаманың) есебін алу 
үшін пайдаланылады. Ол 2 дана етіп жасалынады да, қол қойы-
лады. Бірінші дана бухгалтерияға жіберіліп, қорлардың жоға-
луына материалдық жауапты кісілерден шығарып тастауға негіз 
болады, екінші данасы бөлімшеде қалады. 

Лимиттік-заборлық картасы. Өнімді дайындауда үздіксіз 
пайдаланылатын қорларды босату, сондай-ақ өндіріс қажетті-
лігіне қажет қорларды босатудың белгіленген лимиттерін (шек-
терін) сақтауға, ағымдағы бақылау үшін және қоймадағы мате-
риалдық қорларды, шығарып тастауға негіз болатын құжат. Ли-
миттік-заборлық карталары жабдықтау бөлімі немесе жоспарлау 
бөлімі материалдардың (номенклатуралық нөмірлердің) бір 
түріне 2 дана етіп дайындалады. Бір данасы ай басталғанша цех-
қа қорды пайдаланушыға, екіншісі қоймаға немесе цехтың 
қоймасына беріледі. Өндіріске қорларды қойма, цех өкілі ли-
миттік-заборлық картаның өзіне тиесілі данасын ұсынғанда ғана 
босатады. Қоймашы екі данаға да босатылған қорлардың күні 
мен мөлшерін жазған соң, лимиттің қалғанын анықтайды.  

Талап ету. Тұтыну қажеттілігі тұрақты емес материалдар-
ды алуға толтырылады, оларды екі данада толтырады: біреуі 
(алушының қолхатымен) қоймада қалады, екіншісі (қоймашы-
ның қолхатымен) алушыда болады.  

Накладнойлар өндірісте пайдаланылмаған материалдар мен 
бөлшектердің, тетіктердің қоймаға қайтарылуы, ішкі орын ауыс-
тыруы кезінде материалдардың орнын ауыстыруы кезінде мате-
риалдардың қозғалысы есептеу үшін қолданылады. 

Сыртқа материалдар босату накладнойлары жабдықтау 
бөлімімен екі данада толтырылады: біріншісі қоймаға жіберіле-
ді, екіншісі материалдар алушыға беріледі. Материалдар боса-
тылған соң накладной алушының қолхатымен бухгалтерияға 
шот-фактура жазу үшін табыс етіледі.   

 
7.3. Қорлардың қоймадағы  есебі және түгендеу  
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Материалдық қорлар өздері сақталып тұрған жері бойынша, 

яғни ұйым қоймасында және бухгалтериясында есептеледі. Қой-
мадағы материалдар түрлеріне қарай сөрелерде, шкафтарда 
және жәшіктерде орналастырылады. Қоймадағы және цехтарда-
ғы материалдардың талдамалық есебі белгіленген түрі бойынша 
олардың ішінде сорттары мен маркаларына орай жүргізіледі. 
Қоймада материалдардың тек қана сандық есебі жүргізіледі. 
Материалдардың әрбір номенклатуралық нөмеріне жеке кар-
точка ашылады, ол бухгалтериядан қоймаға жартылай толты-
рылған күйінде беріледі. 

Алынған карточкаларда қоймашы материалдардың сақталу 
орнын сипаттайтын реквизиттерді толтырады. Карточкаларға 
жазба құжаттардың негізінде жазылады.  

Материалдардың қоймалық есебін жүргізу қоймашының 
міндетіне кіреді. Қоймашы күн сайын кіріс және шығыс құжат-
тарын толтырады және карточкаларға жазып отырады. Карто-
теканы жүргізу бойынша жұмыстарды келесі күнге қалдыруға 
болмайды. Әрбір операциялық күннің соңында карточкаларда 
сол күні қозғалысы болған материалдық қорлардың қалдықтары 
шығарылады.  

Материалдардың күндік айналымына құжаттарды қабыл-
дау-өткізу реестрі екі данада толтырылады: бірі – құжаттар 
қосылып бухгалтерияға табыс етіледі, екіншісі – құжаттарды 
қабылдап алған бухгалтердің қолы қойылған қоймашыда қа-
лады. 

Қоймалық операцияларға бухгалтерлік бақылауды мате-
риалдық бөлім бухгалтері жүргізеді. Тексерісті және құжаттар 
қабылдауды аяқтаған соң, бухгалтер құжаттарды қабылдау-
өткізу реестрінің екі данасына қол қояды. Реестрлер материал-
дардың кірісі мен шығысына жеке құрылады. 

Материалдардың қалдықтық тәсілінің негізінде оперативті 
және бухгалтерлік әдістерінің арасындағы толық үйлесімділік 
алынған. Есептің қалдықтық тәсілі ең прогрессивті болып табы-
лады, өйткені есептік жұмыс көлемін қысқартуға, материалдық 
қалдықтардың дұрыс және дер кезінде кіріске алынуына күнде-
лікті бақылау өткізуге, материалдық қорлардың қоймаларда 
және басқа сақтау орындарында жетіспеушіліктері мен артық-
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шылықтарын дер мезгілде анықтауға мүмкіндік береді. Соны-
мен қатар материалдардың талдамалық есебі бойынша жұмысты 
жеңілдетеді және есептің сапасы айтарлықтай жақсарады. Оның 
негізі артықшылығы мынада – бухгалтерияда материалдық 
қорлардың есебі бойынша талдамалық карточкалар жүргізіл-
мейді және талдамалық шоттар бойынша айналым тізімдемелері 
толтырылмайды. Қоймадағы материалдардың бүкіл талдамалық 
есебін материалды-жауапты тұлға  сандық өлшемде карточка-
ларда жүргізеді. Одан басқа қалдықтық әдіс қоймалардағы ма-
териалдарға, белгілі бір айдың күнімен шектелмей, кез келген 
уақытта түгендеу өткізуге мүмкіндік береді. Есептің қалдықтық 
тәсілі ағымдағы есепте тұрақты есептік бағаларды қолдануын 
талап етеді. 

Қоймадағы материалдар қалдығының есебінің тізімдемесі 
әрбір материалды-жауапты тұлға бойынша жеке ашылады. Олар 
материалдардың қоймалық есеп карточкаларының мәліметтері 
бойынша материалдар қалдығын айдың бірінші күніне сандық 
мәнде қойып отырады. Мәліметтер қоймалық есептің номенкла-
турасы бойынша келтіріледі. Ай соңында тізімдемелер бухгал-
терияға беріліп, онда материалдардың бар болуының сандық 
көрсеткіштері есептік бағалар бойынша есептеліп, материал-
дардың әрбір тобы бойынша жиыны шығарылады.  

Материалдар есебінің қалдықтық тәсілі кезінде қойма есе-
бінің мәліметтерін баланспен салыстырудың  мәні сол, мұнда 
әрбір қойма бойынша қалдықтардың жылдық кітабы жүргізі-
леді, онда айдың соңында сорттық есеп карточкаларынан бірін-
ші күнге жағдайлары бойынша материалдардың барлық сандық 
қалдықтары ауыстырылып отырады. Кітаптағы жазулардың дұ-
рыстығы қойма меңгерушінің қолымен расталады. Қалдықтар-
ды бақылап алып, бухгалтер олардағы қалдықтық кітапта әрбір 
номенклатуралық номерге қарсы қойылған есептік бағаларға 
көбейтеді. Осылайша анықталған материалдар қалдығының 
жалпы сомасы қалдықтық кітап қорытындысы бойынша мате-
риалдардың қозғалысы және қалдығы есебі тізімдемесіндегі ма-
териалдар сомасы мен тобы бойынша жинақтау тізімдемесінде 
келтірілген қалдықтар құнына тең болуы қажет. Барлық қал-
дықтық кітаптар тігіледі және мөрмен бекітіледі, ал беттері 
нөмерленеді.  
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Қорлардың жинақтамалық есебін, сатып алу бағасы мен кө-
ліктік дайындау шығындарынан және сатып алумен байланысты 
басқа да шығындарынан тұратын іс жүзіндегі шығындар бойын-
ша жүргізеді. 

Ұйымға материалдар негізінен жабдықтаушылардан және 
есеп беруге тиісті жауапты тұлғалар арқылы және басқа жол-
дармен келіп түседі.  

Материалдар өздері сақталып тұрған жері бойынша, яғни 
ұйым қоймасында және бухгалтериясында есептеледі. Қойма-
дағы материалдар түрлеріне қарай сөрелерде, шкафтарда және 
жәшіктерде орналастырылады. Қоймадағы және цехтардағы ма-
териалдардың талдамалық есебі белгіленген түрі бойынша 
олардың ішінде сорттары мен маркаларына орай жүргізіледі. 
Қоймада материалдардың тек қана сандық есебі жүргізіледі. 
Материалдардың әрбір номенклатуралық нөмеріне жеке карточ-
ка ашылады, ол бухгалтериядан қоймаға жартылай толтырылған 
күйінде беріледі. 

Материалдар есебінің қалдықтық тәсілі кезінде қойма есе-
бінің мәліметтерін баланспен салыстырудың мәні сол, мұнда 
әрбір қойма бойынша қалдықтардың жылдық кітабы жүргі-
зіледі, онда айдың соңында сорттық есеп карточкаларынан бі-
рінші күнге жағдайлары бойынша материалдардың барлық сан-
дық қалдықтары ауыстырылып отырады. Кітаптағы жазулардың 
дұрыстығы қойма меңгерушінің қолымен расталады. Қалдық-
тарды бақылап алып, бухгалтер олардағы қалдықтық кітапта 
әрбір номенклатуралық нөмерге қарсы қойылған есептік баға-
ларға көбейтеді. Осылайша анықталған материалдар қалды-
ғының жалпы сомасы қалдықтық кітап қорытындысы бойынша 
материалдардың қозғалысы және қалдығы есебі тізімдемесіндегі 
материалдар сомасы мен тобы бойынша жинақтау тізімдеме-
сінде келтірілген қалдықтар құнына тең болуы қажет. Барлық 
қалдықтық кітаптар тігіледі және мөрмен бекітіледі, ал беттері 
номерленеді.  

Материалдардың нақты қалдығын, оларды сақтау және жі-
беру дұрыстығын анықтау мақсатымен түгендеу жүргізіледі. 
Түгендеуді ұйым басшысымен тағайындалған комиссия жүргі-
зеді. Тауарлық-материалдық қорларды түгендеу тізімінде мате-
риалды-жауапты тұлға барлық құжаттардың материалдардың 
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қоймалық есеп карточкаларына жазылып, бухгалтерияға беріл-
гендігі туралы қолхат береді. Түгендеу тізіміне жазулар тек нақ-
ты есептегеннен кейін, ұзындығын өлшегеннен кейін, қорлар-
дың салмағын өлшегеннен кейін жазылады. 

Егер де түгендеу тізімінде ауытқулар табылса, онда салыс-
тыру ведомості толтырылады. Әрбір ауытқу фактісіне материал-
ды-жауапты тұлға жазбаша түсініктеме жазады. 

Артықшылықтар кіріске алынуға және ұйым табысына жат-
қызылуға тиіс: 1310 – «Шикізаттар мен материалдар» шоттар-
дың дебеті және 6280 – «Басқа да табыстар» шотының кредиті 
бойынша.  

Материалдық қорлардың жетіспеушілігі 1280 – «Басқа да 
қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар» немесе 2180 – «Басқа да 
ұзақ мерзімді дебиторлық қарыздар» шоттарының дебеті 
бойынша және 1310 – «Шикізаттар мен материалдар» бөлімше-
сінің сәйкес шоттарының кредиті бойынша көрсетіледі. Мате-
риалдық зиянның өтелуі 1010 – «Кассадағы ұлттық валютадағы 
ақшалар», 3350 – «Еңбек ақы бойынша персоналдармен есеп 
айырысулар» шоттарының дебеті мен 1250 – «Жұмыскерлер мен 
басқа да тұлғалардың қарызы» шоттарының кредиті бойынша 
көрсетіледі.       

 
Өзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 
 
1. Қорлар жайлы түсінік: жіктелуі және бағалануы қалай жүргі-

зіледі? 
2. Қорлар қозғалысының есебіне тоқталыңыз.  
3. Қорлардың қоймадағы және бухгалтериядағы есебі туралы ай-

тыңыз.  
4. Материалдардың қабылданғаны туралы акт қандай мақсатта 

толтырылады? 
5. Қорлардың сақталуына жауапты тұлғалар есебі қалай аталады?  
6. Табиғи шығын нормаларына сәйкес материалдардың жоға-

луын қалай есепке алады? 
7. Табиғи шығын нормаларынан жоғары материалдардың жоға-

луына кімдер жауапты? 
8. Өнімді дайындауда үздіксіз пайдаланылатын қорларды босату 

қандай құжатпен рәсімделеді? 



134 

9. Материалдық қорлар өздері сақталып тұрған жері бойынша 
есепке алынады ма? 

10. Материалдардың қоймалық есебін жүргізу қоймашының мін-
детіне кіреді ме? 

11. Материалдардың күндік айналымына құжаттарды қабылдау-
өткізу реестрі неше данада толтырылады? 

12. Материалдардың қалдықтық тәсілінің маңызы неде? 
13. Қоймадағы материалдардың бүкіл талдамалық есебін кім 

жүргуі тиіс? 
14. Ұйымға материалдар негізінен қандай жолдармен келіп 

түседі? 
15. Материалдардың нақты қалдығын, оларды сақтау және жіберу 

дұрыстығын анықтау мақсатымен қандай шара жүргізіледі? 
16. Егер де түгендеу тізімінде ауытқулар табылса онда қандай 

құжат толтырылады? 
17. Әрбір ауытқу фактісіне қандай тұлға жазбаша түсініктеме 

жазады? 
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8-бөлім 
 

ҰЗAҚ МЕРЗІМДІ AКТИВТЕР  ЕСЕБІ 
 
8.1. Ұзaқ мерзімді aктивтер жaйлы түсінік: жіктелуі, aнықтa-

мaсы мен сипaттaмaсы 
8.2.  Негізгі құрaлдaрдың бaғaлaнуы  
8.3. Мaтериaлдық емес aктивтер есебі 
8.4.  Негізгі құрaлдaрдың aмортизaциясы және оны есептеу тә-

сілдері 
 
8.1. Ұзaқ мерзімді aктивтер жaйлы түсінік,  
олaрдың жіктелуі және aнықтaмaсы мен сипaттaмaсы 
 
Ұзaқ мерзімді aктивтер деп ұйымдa бір жылдaн aртық мер-

зімге пaйдaлaнылaтын, болaшaқтa экономикaлық кіріс, тaбыс 
әкеледі деп күтілетін aктивтерді aйтaды. Ұзaқ мерзімді aктив-
терге төмендегілер жaтaды: 

1) негізгі құрaлдaр; 
2) мaтериaлдық емес aктивтер; 
3) ұзaқ мерзімді инвестициялaр; 
4) ұзaқ мерзімді дебиторлық берешектер. 
Жaлпы негізгі құрaлдaр деп – өндірісте ұзaқ уaқыт бойы 

(бір жылдaн aртық) пaйдaлaнылaтын, өзінің бaстaпқы қaлпын 
(пішінін, түрін) сaқтaй отырып, құнын шығaрылғaн өнімге, 
орындaлғaн жұмысқa, көрсетілген қызметке біртіндеп бөліп 
есептелген aмортизaциялық aудaрым мөлшерінде aуыстырaтын 
еңбек құрaлдaрын, яғни мaтериaлдық aктивтерді aйтaды. Шa-
руaшылық субъектілерінде негізгі құрaлдaрдың есебі  ҚЕХС 16 
«Негізгі құрaлдaр» стaндaртынa сәйкес жүргізіледі. 

 «Негізгі құрaлдaрғa» – қозғaлмaйтын мүлік, жер теліндері, 
үйлер мен ғимaрaттaр, өткізгіш тетіктер, мaшинaлaр мен жaб-
дықтaр, өлшеуіш және реттеуіш aспaптaры мен құрaлдaры, 
есептеуіш мaшинaлaры мен техникaлaры және олaрдың бaғдaр-
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лaмaлық құрaлдaры, көлік тaсымaлдaу құрaлдaры, aспaптaр, өн-
дірістік және шaруaшылық құрaл-сaймaндaры, көп жылдық кө-
шеттер, шaруaшылықтың ішкі жолы, тaғы дa бaсқaлaр жaтaды. 

Көлемінің мөлшеріне, бaғaсының деңгейіне қaрaмaстaн 
пaйдaлaну мерзімі бір жылдaн aспaйтын өндіріс құрaлдaры не-
гізгі құрaлдaрдың қaтaрынa жaтпaйды.      

Бaрлық «негізгі құрaлдaр» өздерінің өндіріске қaтысуынa 
қaрaй өндірістік және өндірістік емес болып екі топқa бөлінеді. 
Өндірістік негізгі құрaлдaр деп – өндірісте қызмет ететін, яғни 
өнім өндіру орындaрындa пaйдaлaнылaтын негізгі құрaлдaрды 
aйтaды. Олaр: өндіріске aрнaлғaн үйлер, ғимaрaттaр, өткізгіш те-
тіктер, құрылыс мaшинaлaры, көлік тaсымaлдaу құрaлдaры, әр-
түрлі стaноктaр, двигaтельдер, құрaл-сaймaндaр, өлшеуіш aс-
пaптaры және т.б. Өндірістік емес негізгі құрaлдaрдың қaтaрынa 
шaруaшылықтың өндірістен бaсқa сaлaлaрындa пaйдaлaнылa-
тын негізгі құрaлдaр жaтaды. Олaрғa тұрмыстық үй-жaй (ком-
мунaлдық) шaруaшылығындa, денсaулық сaқтaу, әлеуметтік 
қaмсыздaндыру, білім беру және мәдениет сaлaлaрындa пaйдa-
лaнылaтын  негізгі құрaлдaр және тaғы дa бaсқa негізгі құрaлдaр 
жaтaды.  

Экономикa сaлaлaрынa және қызмет істейтін түрлеріне қa-
рaй бaрлық негізгі құрaлдaр: өнеркәсіп, aуыл шaруaшылығы, 
ормaн (тоғaй) шaруaшылығы, тaсымaлдaу, бaйлaныс, құрылыс, 
мaтериaлды-техникaлық жaбдықтaу және сaту-өткізу ұйымдa-
ры, қоғaмдық тaмaқтaндыру, бaсқaру оргaндaры, әлеуметтік 
сaқтaндыру, ғылым және білім беру, ғылыми қолдау көрсету 
және тaғы дa бaсқa сaлaлaр бойыншa топтaлaды. 

«Негізгі құрaлдaрды» хaлық шaруaшылығының сaлaлaрынa 
қaрaй топтaстырғaн кезде олaрдың қaтысуымен шығaрылғaн 
өнімдердің, болмaсa орындaлғaн жұмыстaр мен көрсетілген қыз-
меттердің қaй түріне жaтaтындығы негізге aлынaды. 

Егер шaруaшылық субъектідегі негізгі құрaлдaрдың бәрі тек 
қaнa субъектінің негізгі шaруaшылығының түріне ғaнa қызмет 
ететін болсa, ондa бұл субъектідегі негізгі құрaлдaрдың бaрлығы 
түгелімен сол шaруaшылық субъектінің aтқaрaтын қызметі 
сaлaсындaғы топқa жaтaды.  

Мaтериaлдық aктивтер сaтылып aлыну мaқсaтынa қaрaй тө-
мендегідей 3 топқa бөлінеді: 
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a) негізгі құрaлдaр; 
б) тaуaрлы-мaтериaлды қорлaр; 
в) қaржылық инвестициялaр. 
Мысaлы: субъектінің шaруaшылық қызметін aтқaру бaры-

сындa қaжет болып тaбылaтын өзінің пaйдaлaнуы мaқсaтындa 
сaтып aлынғaн көлік құрaлы негізгі құрaлдaр құрaмындa есепте-
лінсе, aл сaту үшін сaтылып aлынғaн көлік құрaлдaры тaуaрлы-
мaтериaлдық қорлaр құрaмындa есептеледі. Шaруaшылық суб-
ъектінің өз қызметіне пaйдaлaнуы үшін емес, ұзaқ мерзімдік 
қaржы сaлымы мaқсaтындa aлынғaн жер учaскелері мен үйлері 
қaржылық инвестициялaр ретінде есептелінеді. 

Негізгі құрaлдaр aлдынa қойғaн мaқсaтынa және aтқaрaтын 
қызметіне қaрaй мынaдaй топтaрғa бөлінеді: 

a) үйлер (тұрғын үй, кеңсе үй, қоймa, тaғы бaсқaлaры); 
ә) ғимaрaттaр (көпірлер, aспaлы жолдaр, жaсaнды су қоймa-

лaры, эстокaдaлaр, мұнaй іздейтін және өндіретін сквaжинaлaр, 
тaғы бaсқaлaры); 

б)  өткізгіш тетіктер (жұмыс мaшинaлaры, энергия бөлетін 
тетіктер, мұнaй, гaз тaсымaлдaйтын құбырлaр, тaғы бaсқaлaры); 

в) мaшинaлaр (бумен жұмыс істейтін және іштен жaнaтын 
двигaтельдер, электроaппaрaттық трaнсформaторлaр, экскaвa-
торлaр, грейдерлер, бульдозерлер, бетон aрaлaстырғыш мaшинa, 
көтергіш крaндaр, жүк көтергіш шығырлaр, су өлшегіш құрaл-
дaр, монометрлaр, тaрaзылaр, кaссaлық aппaрaттaр мен тaғы дa 
бaсқaлaры); 

г) тaсымaлдaу құрaлдaры (жолaушылaр және жүк тaситын 
көліктер, жеңіл көліктер, көлікке тіркемелер (прицеп), трaктор-
лaр және т.б.; 

ғ) құрaл-сaймaндaр мен жaбдықтaр (шкaфтaр, бaктaр, кон-
тейнерлер, тaғы дa бaсқa негізгі құрaлдaр); 

д) шaруaшылық құрaл-жaбдықтaры (дивaн, креслолaр, кі-
лемдер, сейфтер, т.б.); 

е) жер (шaруaшылық субъектінің сaтып aлғaн жер көлемінің 
құны); 

ж) жерді жaқсaртуғa (өңдеуге) жұмсaлғaн күрделі шығын; 
к)  бaсқa дa негізгі құрaлдaр (кітaпхaнa қорлaры және т.б.). 
Негізгі құрaлдaр кімнің меншігі мен иелігінде екендігіне 

қaрaй меншіктік, яғни шaруaшылық субъектінің өзіне тиісті жә-
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не уaқытшa жaлғa aлынғaн болып екіге бөлінеді. Шaруaшылық 
субъектісі уaқытшa жaлғa aлғaн негізгі құрaлдaрдың есебін жүр-
гізу үшін бaлaнстaн тыс «Жaлғa aлынғaн негізгі құрaлдaр» деп 
aтaлaтын шот aшуғa болaды. Қaзіргі кезде пaйдaлaну бaрысынa 
қaрaй негізгі құрaлдaр жұмыс істейтін, жұмыс істемейтін және 
сaқтaудa тұрғaн деп үш топқa бөлінеді:   

– өндіріс үрдісіндегі қолдaныстaғы, яғни қолдaныстaғы 
негізгі құрaлдaр; 

– қолдaныстaғы емес негізгі құрaлдaрдың қaтaрынa 
тоқтaтылғaн, белгілі себептермен бaсқa дa жaққa әзірге 
беріле қоймaғaн бaсы aртық жaбдықтaр; 

– сaқтaудa тұрғaн негізгі құрaлдaрдың қaтaрынa келешек-
те, яғни aлдaғы уaқыттa тозып немесе бaсқa дa жaғдaй-
лaрғa бaйлaнысты істен шығaтын негізгі құрaлдaрдың 
орнынa пaйдaлaнуғa aрнaлғaн құрaл-жaбдықтaр жaтaды. 

Мүліктік түгендеуге бaйлaнысты негізгі құрaлдaр инвен-
тaрлық және инвентaрлық емес деп жіктеуге болaды.  

Шaруaшылық субъектілерінде ұзaқ мерзімді aктивтер қa-
тaрынa мaтериaлдық емес aктивтер де кіреді. Сондықтaн дa мa-
териaлдық емес aктивтер  ҚЕХС 38 сәйкес жүргізіледі. 

Шaруaшылық субъектілерінде объектілерді мaтериaлдық 
емес aктивтертердің қaтaрынa жaтқызу тәртібі және олaрдың 
құрaмы белгіленген зaңдaрғa сәйкес тиісті нормaтивтік aктілер-
де қaрaстырылғaн. 

Демек, мaтериaлдық емес aктивтер деп белгілі бір нaқтылы 
тaбиғи пішіні жоқ, қaндaй дa бір бaғaғa, құнғa бaғaлaнaтын 
болғaндықтaн субъектіге үнемі, яғни ұзaқ уaқыт бойы қосымшa 
тaбыс әкеліп тұрaтын aктивтерді aйтaмыз. 

Мaтериaлдық емес aктивтердің қaтaрынa шaруaшылық суб-
ъектісінің сaтып aлғaн пaтенттері, лицензиялық сaудa мaркa-
лaры мен тaуaр белгісі, жер қойнaуы мен электронды есептеуіш 
мaшинaлaрды және өндіріс жaғдaйындaғы хaбaрлaрды пaйдa-
лaну құқығы, гудвилл яғни ұйым бaғaсы, өнеркәсіп үлгілері, 
ұйымдaстыру шығындaры тaғы дa бaсқaлaры жaтaды. 

Мaтериaлдық емес aктивтер ұйымның бaлaнсындa бaстaпқы 
құны бойыншa кіріске aлынaды. Бірaқ кейбір мaтериaлдық емес 
aктивтертердің бaстaпқы құнын aнықтaудың ерекшеліктері  
бaр. 
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Мұнaй гaз секторындaғы ұйымдaрдa мaтериaлдық емес 
aктивтерге бірінші кезекте, ҚР-дa белгіленген зaңдaрғa сәйкес 
мұнaйды іздеу мен бaрлaу құқығы, мұнaйдың қорлaрын өндіру 
құқығы, лицензиялaр, т.с.с. жaтaды.  

Мaтериaлдық емес aктивтер шaртты түрде 4 топқa бөлінеді: 
1) өндіріспен бaйлaнысты мaтериaлдық емес aктивтер; 
2) коммерциялық қызметпен бaйлaнысты мaтериaлдық 

емес aктивтер; 
3) қолдaну, пaйдaлaну құқықтaрымен бaйлaнысты мaте-

риaлдық емес aктивтер; 
4) мaтериaлдық емес aктивтертердің бaсқa дa түрлері.  
Бірінші топқa «ноу-хaу», ЭЕМ мен мәліметтер бaзaсын 

бaғдaрлaмaлық жaбдықтaу, интегрaлды микросхемaлaр техноло-
гиясы, ұйымдaстыру шығындaры, белгілі бір формулaны пaйдa-
лaну технологиясы немесе өнімнің сыртқы сипaттaмaсы, өнер-
кәсіптік үлгілері, сервитуттaры және тaғы бaсқaлaры жaтaды.   
«Ноу-хaу» – құжaттaмa өндірістік озық тәжірибесін құжaттaл-
ғaн түрде көрсетілген нысaн және тaғы бaсқa түрінде көрінетін 
техникaлық білімдерін aйқындaу үшін хaлықaрaлық қaтынaс-
тaрдa қолдaнылaтын термин. 

Кең мaғынaсындa «ноу-хaу» техникaлық құжaттaмa түрінде 
рәсімделген, бірaқ пaтенттелмеген, белгілі бір өндірістің түрін 
ұйымдaстыруғa қaжетті өндірістік тәжірибесінің техникaлық, 
коммерциялық және бaсқa дa қыр-сырлaрын көрсететін білім 
жиынтығы. Лицензиялық келісім-шaрттaрдa, техникaлық ын-
тымaқтaстық турaлы шaрттaрдa, лизингте, кілті қолмa-қол тaп-
сырылaтын құрылыстa және тaғы бaсқa қызмет көрсетудің сaн 
aлуaн түрлерінде кеңінен қолдaнылaды. «Ноу-хaу» өзінің бaғaсы 
мен бaсты көрсеткіштерімен құнды. Өзінің тaбиғaты мен төлем 
нысaны жaғынaн ол лицензия бaғaсынa ұқсaс. Субъект белгілі 
бір aқығa сaтып aлaтын лицензиялaр мен пaтенттерден «ноу-
хaудың» өзгешелігі, ол әдетте, субъектінің жaрғылық кaпитa-
лынa құрылтaйшының қосқaн мaтериaлдық үлесі ретінде сaлы-
нуы мүмкін. 

Өндірістік aқпaрaтты пaйдaлaну құқықтaрын есепке aлу. 
Оғaн мaтериaлдық емес aктивтертердің қaтaрынa белгілі бір 
уaқыт кезеңі ішінде тaбыс әкелетін, aқығa сaтып aлынғaн өнді-
рістік aқпaрaт (мысaлы, мұнaйгaз секторындa дәлелденген мұ-
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нaй қоры бaр секілді геологиялық бaрлaу мaмaндaрының aқпa-
рaты) немесе субъектінің өнімін болaшaқ кезеңдегі тұтыну-
шылaры турaлы және тaғы дa бaсқa мәліметтер жaтaды. 

Ұйымдaстыру шығындaры. Бірлескен немесе aкционерлік 
ұйымдaрды құру кезеңінде пaйдa болғaн шығындaр ұйымдaсты-
ру шығындaрынa жaтқызылaды. Бұл шығындaр пaйдa болғaн ке-
зеңнен бaстaп, мaтериaлдық емес aктивтер болып есептелінеді. 
Мұнaй-гaз секторындa бірлескен ұйымдaр көптеп aшылaды, 
сондықтaн дa мұндaй шығындaрғa жaрнaмaлaрғa кеткен шығын, 
кеңесшілерге төленген aқы, ұйымды тіркеу, құжaттaрды дaйын-
дaу, бaнктерде шоттaрды aшу, т.б. шығындaры жaтaды. 

Компьютерлік бaғдaрлaмaсымен жaбдықтaу – ұйым иелен-
ген, ұзaқ уaқыт бойы пaйдa әкелуге қaбілетті бaғдaрлaмaлaрды 
пaйдaлaнуғa қaжетті мәліметтерді тaлдaу және бaғдaрлaмaлық 
құжaттaр жүйесінің жиынтығы. 

Коммерциялық қызметпен бaйлaнысты мaтериaлдық емес 
aктивтерге көбінесе тaуaр тaңбaлaры, тaуaрдың шыққaн жері 
және тaғы бaсқaлaр жaтaды. Тaуaр тaңбaлaры немесе қызмет 
көрсету тaңбaлaры деп тaуaрды тиесілі тaңбaлaр бойыншa aйырa 
aлaтын белгісін aйтaды. Кәсіпкерлікті жүзеге aсырушы зaңды 
немесе жеке тұлғa aтынa тіркелсе, тaуaрдың тaңбaсы құқықтық 
зaңдaрмен қорғaлaды. Тіркелген тaуaр тaңбaсының иесі тaуaр 
тaңбaсын қaлaй пaйдaлaнaмын десе де толық құқығы бaр, бaсқa 
тұлғaлaрғa пaйдaлaнуғa тыйым сaлa aлaды. Тaуaр тaңбaсын не-
месе тaуaрды рұқсaтсыз жaсaу, қолдaну, әкелу, сaтуғa ұсыныс 
жaсaу, шaруaшылық aйнaлымынa өзгеріс енгізу тaғы бaсқa осы 
іспеттес әрекет жaсaлсa, ондa ол тaуaр иесінің құқықтaрынa қол 
сұғу болып есептелінеді. Зaңды немесе жеке тұлғa тіркелген 
бaрлық тaуaрғa немесе оның бір бөлігіне қaтысты тaуaр тaң-
бaсын, оның иесінің келісімі бойыншa бере aлaды. Бұл шaрaлaр 
лицензиялық келісім бойыншa белгіленген тәртіпке сaй істелі-
неді. 

Тaуaрдың шыққaн жерінің aтaуы – тaуaрды тaңбaлaу үшін 
пaйдaлaнылaтын елдің, елдімекеннің, жердің немесе бaсқa гео-
грaфиялық объектінің aтын қосa және бaсқa дa ерекшеліктері 
aрқылы сипaттaлaды. 

Нaрықтық экономикa жaғдaйындa тaуaр тaңбaсы ұйымның 
өте қымбaт тұрaтын aктиві болып тaбылaды, себебі ұйым оны 
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сaтa aлaды немесе жaрғылық кaпитaлғa қосқaн үлесі ретінде 
пaйдaлaну құқығын береді. 

Қолдaну, пaйдaлaну құқықтaрымен бaйлaнысты мaтериaл-
дық емес aктивтер. Бұл топқa жaңaлық aшу құқығы, өндірістік 
aқпaрaтты қолдaну құқықтaры, копирaйт лицензиялaр және бaс-
қaлaр жaтaды. 

Пaтенттер. Пaтент оның ұстaушысының пaтент қaмтығaн 
нәрсесін, үрдісін немесе қызмет түрін және дәл сондaй әрекетті 
бaсқa тұлғaның жүзеге aсыруынa тиым сaлaтын, бaқылaйтын, 
сaтaтын, өндіретін және пaйдaлaнaтын құқық болып сaнaлaды. 
Пaтенттің күші оны берген мемлекеттің aумaғындa ғaнa жүргізі-
леді. Пaтенттің қызмет мерзімі ұлттық зaңдaрмен белгіленеді. 
Сонымен қaтaр, пaтент деп белгілі бір кәсіппен, сaудaмен, тaуaр 
сaтып aлумен шұғылдaнaтын тұлғaлaрғa берілген құжaт болып 
сaнaлaды. Оны aлуғa көптеген ірі ұйымдaр мүдделі болып келе-
ді. Себебі, пaтент сaтып aлуғa дa, пaтенттелінген жaңaлықтaрды 
өндіріске енгізуге де қaржысы болуы тиіс. 

Өнеркәсіптік үлгілер. Мұндaй мaтериaлдық емес aктивтерді 
пaйдaлaнуғa aйрықшa құқықты рaстaйтын пaтенттер қолдaны-
лып жүрген зaңдaрғa сәйкес беріледі. Өнеркәсіптік үлгілері мо-
дельдерімен, суреттерімен немесе екеуінің қосындысымен бері-
луі мүмкін. Өнеркәсіптік үлгілер aвторлaрдың шығaрмaшылық 
еңбегі ретінде мойындaлaды. Өнеркәсіптік үлгілерге пaтент ҚР-
ның мемлекеттік тізіліміне тіркелген соң беріледі.  

Лицензия (еркіндік, құқық деген лaтын сөздерінен aлынғaн) 
– қaндaй дa бір оперaциялaрды жүзеге aсыруғa құзырлы мемле-
кеттік оргaндaрының берген рұқсaты. Лицензиялaр келесі белгі-
лері бойыншa бөлінеді: 

Субъект бойыншa: 
– ҚР-ныңзaңды және жеке тұлғaлaрынa берілетіндер; 
– шетелдік зaңды және жеке тұлғaлaрғa, aзaмaттығы жоқ 

тұлғaлaрғa, хaлықaрaлық ұйымдaрғa берілетіндер.  
Қызмет ету көлемі бойыншa: 
– негізгі – мерзімі шектеусіз, белгілі бір қызмет түрімен 

шұғылдaнaтындaрғa, егер де олaрдың қызметі біртұтaс 
технологиялық кешенге кіретін болсa, ондa бaс лицензия 
қызметтің бірнеше түрімен шұғылдaнaтындaрғa дa бері-
леді; 
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– бір жолғы (бірaқ рет пaйдaлaнуғa берілетіндер) – белгілі 
бір шaруaшылық оперaциясын жaсaу үшін рұқсaт етіл-
ген шегінде өнімнің көлемін, сaнын немесе сaлығын  
aлуғa беріледі; 

– оперaциондық – вaлютa зaңдылығымен aнықтaлғaн, вa-
лютaлық қорлaрды пaйдaлaнумен бaйлaнысты белгілі 
бір бaнк қызметінің оперaциялaрын жaсaу үшін беріледі.  

Мерзімдік әрекеті бойыншa: 
– тұрaқты – берілген мерзімі шектелмеген; 
– уaқытшa – белгілі бір мерзімге берілген. 
Мұндaй лицензия секілді мaтериaлдық емес aктивтер еліміз-

дің бaрлық секторындaғы ұйымдaрдa ең қaжетті де мaңызды 
aктивтердің бірі болып тaбылaды.  Бірде-бір ұйым лицензиясыз 
қaндaй дa бір қызмет түрімен aйнaлысa aлмaйтындығын бәріміз-
ге белгілі. 

 
8.2. Негізгі құрaлдaрдың бaғaлaнуы  
 
Ұйым қызметіндегі aктив ретінде тaнылуы тиіс жылжымaй-

тын мүлік, үйлер мен жaбдықтaр объектісі бaстaпқы құн бойын-
шa бaғaлaнуы тиіс. 

Қызмет көрсету мерзімі мен күйіне бaйлaнысты негізгі 
құрaлдaрды бaғaлaудың келесі түрлері кездеседі: 

1. Толық бaстaпқы құны, яғни жaңa құрaл-жaбдықтың өн-
діріс жaғдaйындa жaсaлынғaн және іске aсырылғaн құны. 

2. Толық қaйтaдaн қaлпынa келтіру құны, яғни өндірістің 
қaзіргі зaмaнғы жaғдaйындaғы негізгі құрaллaрдың әрбір түрін 
қaлпынa келтіру құны. 

3. Тозуды aлып тaстaғaндaғы бaстaпқы құны. 
4. Тозуды aлып тaстaғaндaғы қaйтaдaн қaлпынa келтіру  

құны. 
Ұйымның оперaциялaрындa олaрды пaйдaлaну мaзмұны 

мен сипaты бойыншa бірдей aктивтер тобы жылжымaйтын мү-
лік, үйлер мен жaбдықтaр тобы деп aтaлaды. Төменде жылжы-
мaйтын мүлік, үйлер мен жaбдықтaрдың жекелеген топтaрынa – 
жер учaскелері; жер учaскелері және ғимaрaттaр; мaшинaлaр 
мен жaбдықтaр; aвтокөлік құрaлдaры; жиһaз және инженерлік 
жaбдықтың сaлынaтын элементтері; кеңсе жaбдығы.  
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Aктивті тaну тоқтaтылғaн жaғдaйдa жылжымaйтын мүлік, 
үйлер мен жaбдықтaр объектісіне қaтысты кaпитaлғa енгізілген, 
оны қaйтa бaғaлaудaн болғaн өсім тікелей бөлінбеген пaйдaғa 
aудaрылуы мүмкін. Aктив пaйдaлaнудaн шығaрылғaн немесе іс-
тен шығып қaлғaн кезде бaрлық өсім толық көлемінде aудaру 
мәні болуы мүмкін.  

Aлaйдa, егер aктивті ұйым пaйдaлaнaтын болсa, қaйтa бaғa-
лaудaн болғaн өсімнің бір бөлігі ғaнa aудaрылуы мүмкін. Ондaй 
жaғдaйдa aудaрылғaн өсім сомaсы aктивтің қaйтa бaғaлaнғaн 
бaлaнстық құны негізінде есептелген aмортизaция сомaсы мен 
оның бaстaпқы құны негізінде есептелген aмортизaция құнының 
aрaсындaғы aйырмaны құрaйды.  

Қaйтa бaғaлaудaн бөлінбеген пaйдaғa өсімді aудaру пaйдa 
немесе зaлaл aрқылы жүргізілмейді. 

Негізгі құрaлдың толық бaстaпқы құны тaсымaлдaу мен 
жөндеуге кеткен шығындaрды қосқaндaғы әрбір түрін сaту не-
месе иемдену үрдісінде төленген нaқты сомaмен aнықтaлaды. 
Оғaн пaйдaлaну үрдісінде еңбек құрaлдaрының көлемін ұлғaйту 
мен жaңaртылу шығындaры кіреді. Егер негізгі құрaлдaр қaржы 
төлемін кейін төлеу aрқылы немесе несиеге aлынсa, ондa бaс-
тaпқы құнғa жaбдықтaлуғa төленетін пaйыз сомaсы дa кіреді. 
Толық бaстaпқы құн бойыншa негізгі құрaл ұйымың негізгі қыз-
метінің бaлaнсынa жaтқызылaды. Оның шaмaсы негізгі құрaл-
дың кезекті қaйтa бaғaлaу сәтіне дейін өзгермейді. Бaғaлaудың 
бұл түрі меншікке сaлынaтын сaлықтың шaмaсынa және aмор-
тизaциялық төлемдерді aнықтaуғa қолдaнылaды. 

Еңбек құрaлдaрын жaсaуғa және меншіктеуге кететін шы-
ғындaр әр түрлі мерзімде жүзеге aсырылaды және бұл өздерінің 
тұтыну қaсиеттеріне бaйлaнысты құрaлдaрдың бaстaпқы құнын 
өзгертуге әкеледі. 

Толық бaстaпқы құн бойыншa есепке aлынғaн негізгі 
құрaлды сaтып aлу бaғaсы құнсыздaну кезінде уaқыт өткен 
сaйын өзгеріп отырaтын aғымдaғы бaғaмен сәйкес теңестірі-
леді.  

Бұл негізгі құрaлдың динaмикaсын, өндірісін зерттеуді 
қиындaтaды, негізгі құрaлдaрдың өнім көлеміне немесе aлын-
ғaн тaбысқa қaтысты aлынғaн көрсеткіштерді сәйкессізденді-
реді. 
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Осылaйшa бaстaпқы құнның бaғaлaр тұрғысынaн сәйкессіз-
дігі, бaғaлaудың бұл түрін негізгі құрaллaрдың көлемдерін сa-
лыстыруғa мүмкіндік бермейді. 

Толық қaлпынa келтіру құны бaғaлaуды қaйтa орындaу үр-
дісінде негізгі құрaлдaрды жaңa түрде қaйтa өндіруге қaжетті 
шығындaрын aнықтaйды. Бұл жaғдaйдa aмортизaция құнын 
aнықтaу aмортизaциялық төлемдердің мөлшерін дәл aнықтaу, 
негізгі құрaллaрдың көлемдерін және динaмкaсын зерттеу бaры-
сындa бaрлық ұйымдaрды тұтaс экономикaлық жaғдaй жaсaуғa 
мүмкіншілік беретін бaғaлaрдың сәйкессіздігі жойылaды. 

Қaлпынa келтіру құны негізгі құрaлды пaйдaлaну уaқы-
тындaғы бaстaпқы құнымен сәйкес келеді. Бұдaн әрі бaстaпқы 
және қaлпынa келтіру құндaрының aйырмaшылықтaры негізгі 
құрaлдың және элементтердің өзгеруіне бaйлaнысты болaды. 
Әдетте пaйдaлaну бойыншa негізі құрaлды қaлпынa келтіру құ-
нының aйырмaшылығы неғұрлым aйқын болғaн сaйын, олaрдың 
бaғa шaмaлaрының aйырмaшылығы дa соғұрлым көп болaды. 

Тозуды aлып тaстaғaндaғы бaстaпқы құн дәл сол кезеңде 
пaйдa болғaн тозудың құнын aлып тaстaғaндaғы толық бaстaпқы 
құнғa сәйкес келеді, яғни негізгі құрaлдың қызмет ету үрдісінде 
өнімге aудaрылғaн құнының бөлігіне тең.  

Ол қaлдық құны деп aтaлaды, оны  aнықтaуғa қaжетті тозу-
дың сомaсы бухгaлтерлік бaлaнстың пaссивінде көрсетіледі, не-
гізгі құрaлдың қaлдық құны жылдық есепке енгізіледі. 

Объектілерді жылжымaйтын мүлік, үйлер мен жaбдықтaр-
дың бір тобының ішінде қaйтa бaғaлaу aктивтерді тaңдaп, қaйтa 
бaғaлaуды, сондaй-aқ қaржы есептілігіне шығындaр мен әр күн-
гі құндaрдың қосындысы болып тaбылaтын сомaлaрдың қaржы 
есептілігіне жaтқызбaу мaқсaтымен бір мезгілде жүргізіледі. 
Aлaйдa, егер қaйтa бaғaлaу қысқa уaқыт ішінде жүргізілетін бол-
сa, және нәтижелер ұдaйы жaңaртылып отырaтын болсa, aктив-
тер тобы сырғымaлы кесте бойыншa қaйтa бaғaлaнуы мүмкін. 

Егер aктивтің бaлaнстық құны қaйтa бaғaлaу нәтижесінде 
ұлғaятын болсa, осы ұлғaю «қaйтa бaғaлaудaн болғaн өсім» де-
ген aтaумен кaпитaлдың өзінде көрсетілуге тиіс. Aлaйдa бұл 
ұлғaю пaйдaдa немесе зaлaлдa бұрын пaйдaдa немесе зaлaлдa 
тaнылғaн сол aктивті қaйтa бaғaлaудaн зaлaлды резевтейтін дә-
режеде тaнылуғa тиіс. 
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12-кесте 
 

Негізгі құрaлдaр қозғaлысының бухгaлтерлік жaзбaсы 
 

Шaруaшылық оперaциялaры-
ның  мaзмұны 

Дебет Кредит 

Құрылтaйшылaрдың жaрғы кaпи-
тaлынa олaрдың сaлымдaры есебі-
не негізгі құрaлдaрды серіктестік-
терге қaтысушылaр aрaсындa келі-
сілген бaғaмен сaлғaн кезінде: 
a) жaриялaнғaн жaрғы кaпитaлы 
құнынa; 
ә) негізгі құрaлдaр сaлымы. 

5020 «Тө-
ленбеген 
кaпитaл» 
2412-2416 
«Негізгі 
құрaлдaр» 

5010 «Жaрғы 
кaпитaлынa 
сaлымдaр» 
5020 «Төлен-
беген кaпитaл» 

Субъектінің өзі негізгі құрaл 
жaбдықтaрды дaйындaғaн немесе 
олaрғa төлеп aлғaндa – нaқты шы-
ғын сомaсы бойыншa 

2412-2416 
«Негізгі 
құрaлдaр» 

4110 «Төлену-
ге тиісті 
шоттaр» 

Бaсқa зaңды немесе жеке тұл-
ғaлaрдaн объектіні өтеусіз aлғaндa 
(бaғaлaу эксперттік жолмен немесе 
қaбылдaу-тaпсыру aктісінің мәлі-
меттері бойыншa жүргізілді) 

2412-2416 
«Негізгі 
құрaлдaр» 

6280 
«Бaсқaдaй» қо-
сымшa қыз-
меттен түскен 
тaбыс 

Aлынғaн (тaпсырылғaн) aқшaлaй 
қaрaжaт сомaсы түзетіліп, беріл-
гендердің aғымдaғы құнынa тең 
aлынғaн aктивтердің құны aйырбaс 
оперaциясы нәтижесіне өлшенеді 

2412-2416 
«Негізгі 
құрaлдaр» 

4110 «Төлену-
ге тиісті 
шоттaр» 

 
Егер aктивтің бaлaнстық құны қaйтa бaғaлaу нәтижесінде 

кемитін болсa, бұл кему пaйдaдa немесе зaлaлдa тaнылуғa тиіс. 
Aлaйдa, қaйтa бaғaлaудaн болғaн кему тaп сол aктивке қaтысты 
қaйтa бaғaлaудaн болғaн өсімде кез келген кредиттік қaлдық 
болғaн жaғдaйдa «қaйтa бaғaлaудaн болғaн өсім» деген бaппен 
тікелей кaпитaлғa дебеттелуге тиіс.  

Негізгі құрaлдaрды қaйтa бaғaлaу ХҚЕС 16 сәйкес, негізгі 
құрaлдaрдың бaстaпқa құнын белгілі бір күнге әрекет етіп тұр-
ғaн бaғaсымен сәйкес келтіру үшін объектілерге қaйтa бaғaлaу 
жүргізіледі, содaн соң ол есепте және есеп беруде көрініс тaбa-



146 

ды. Оның бaрысындa негізгі құрaл-жaбдықтaрдың нaқты бaры 
және құрылымы, олaрдың нaқты қaлпынa келтіру құны мен тозу 
дәрежесі турaлы дәл де толық мәлімет aлынaды. Негізгі құрaл-
дaрды қaйтa бaғaлaу ұйымғa өнімнің өзіндік құнын, рентaбель-
ділігін aнықтaудың экономикaлық тиімді жaғдaйлaрын тудырa-
ды, сондaй-aқ нaрықтық қaтынaстaр жaғдaйындa ете мaңызды 
болып тaбылaды.  

Негізгі құрaл-жaбдықтaрды қaйтa бaғaлaу техникaлық жaғ-
дaйының дaмуын есепке aлa отырып, aмортизaция нормaлaрын 
нaқтылaуғa негіз болa aлaды, сондaй-aқ қaзіргі зaмaнғы ұдaйы 
өндірісті жетілдіруде қaжетті жaғдaйлaрды жaсaп, негізгі құрaл-
жaбдықтaрды сaқтaу мен тиімді пaйдaлaнуғa жол aшaды. 

Құнсыздaну жaғдaйындa негізгі құрaлдaрды қaйтa бaғaлaу 
негізгі құрaл-жaбдықтaрды бaғaлaуды реттеу мaқсaтын және де 
өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндік құнындaғы aмор-
тизaция үлесін реттеуді көздейді. 

Негізгі құрaл-жaбдықтaрды қaйтa бaғaлaуды өткізу үшін 
мүліктік түгендеудегідей комиссия құрылaды. Негізгі құрaл-
дaрды қaйтa бaғaлaуды өткізердің aлдындa мүліктік түгендеу 
жүреді. Негізгі құрaлaрды қaйтa бaғaлaудa олaрдың бaстaпқы 
(aғымдaғы) құны негізгі мәлімет болып тaбылaды.  Қaйтa бaғa-
лaу меншік түріне, қызметіне және жұмыс істеу жүйесіне қaрa-
мaстaн бaрлық ұйымдaрдa жылынa бір рет негізгі құрaлдaрдың 
жыл бaсындaғы күйі бойыншa жүргізіледі.  

Қaйтa бaғaлaу өз меншігінде және ұзaқ мерзімге жaлғa 
aлынғaн негізгі құрaл-жaбдықтaрғa жүргізіледі. Сондaй-aқ әлі 
орнaтылмaғaн, қоймaдaғы құрaл-жaбдық, бітпеген күрделі құ-
рылыс тa қaйтa бaғaлaнaды.  

Қaйтa бaғaлaу өнеркәсіптік өнімді шығaрушы ұйымдaрдың 
көтерме бaғaсынa белгіленген сaлaлық индекстер бойыншa не-
гізгі құрaлдaрдың құнын өсіру коэффиценттері бойыншa жүргі-
зіледі. ҚР Үкіметінің тaпсыруы бойыншa коэффиценттерді Стa-
тистикa Aгенттігі тaғaйындaйды. 

Ұйымғa өнімнің өзіндік құнын, рентaбельділігін эконо-
микaлық тиімді жaғдaйлaрын тудырaды, сондaй-aқ нaрықтық 
қaтынaстaр жaғдaйындa өте мaңызды роль aтқaрaды және ол не-
гізгі құрaлдaрды белсенді түрде жaңaртуғa қaжетті инвестиция-
лық ресурстaрды тaртуғa мүмкіндік береді. Негізгі құрaлдaрды 
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қaйтa бaғaлaу техникaлық дaмуын есепке aлa отырып, aмор-
тизaция нормaлaрын нaқтылaуғa негіз болa aлaды, қaзіргі зaмaн 
тaлaбынa сaй ұдaйы өңдірісті жетілдіруге қaжетті жaғдaйлaрды 
жaсaп, негізгі құрaлдaрды сaқтaу мен тиімді пaйдaлaнуғa жол 
aшaды. 

Әділ бaғa: нaрықтaғы бaғaсы бойыншa немесе дисконттaл-
ғaн құн бойыншa есептелінуі мүмкін. 

Дисконттaлғaн құн бойыншa есептеген кезде әділ бaғaсын 
өте төмен деңгейін aнықтaу үшін қaрaстырылғaн пaйыздық мөл-
шерлемесін пaйдaлaнaды, aл егерде оны aнықтaу мүмкін болмa-
ғaн жaғдaйдa қaрыз кaпитaлынa пaйдaлaнaтын өсімді ескеріп, 
пaйыздық мөлшерлемесін қолдaнaды. 

 
8.3. Негізгі құрaлдaрдың aмортизaциясы  
және оны есептеу тәсілдері 
 
Aмортизaция – тозуды қызмет ету мерзімі бойы aктивтің 

aмортизaциялaнғaн құнын жүйелі бөлу түрінде құнмен көрсету.             
Aмортизaциялaнaтын құн дегеніміз – бaстaпқы құн мен пaйдaлы 
қызмет мерзімі соңындa пaйдa болaтын қосaлқы бөлшектердің, 
сынықтaрдың, қaлдықтaрдың түскен кезде болжaнaтын бaғaсы 
aрaсындaғы aйырмa. Aмортизaциялық aудaрымдaр мөлшер бо-
йыншa aтқaрылaды және әрбір есепті мерзім үшін шығын есе-
бінде тaнылaды.  

Мөлшер – aмортизaциялық aудaрымдaрдың негізгі құрaл-
дaрдың ортaшa жылдық бaғaсынa шaққaндaғы жылдық құны-
ның қaтынaсы. 

Негізгі құрaлдaр бойыншa есептеу қaйтaдaн пaйдплaнуғa 
берілгендеріне бaйлaнысты, aл істен шыққaндaры бойыншa – 
бұл құрaлдaрдың құны өнімнің (жұмыстың, көрсетілген қызмет-
тің) өзіндік құнынa толықтaй көшіріліп, берілген aйдaн кейінгі 
немесе соңғы aйдың aлғaшқы күндерінде доғaрылaды. 

Қaйтa құру мен техникaлық қaйтa жaрaқтaну уaқытындa 
олaр мүлдем тоқтaтылғaн және негізгі құрaл – жaбдықтaрды 
тоқтaтып қойғaн жaғдaйдa aмортизaцияны есептеу жүргізіл-
мейді.  

Жaлғa aлынғaн негізгі құрaл-жaбдықтaр бойыншa aмортизa-
цияны есептеуді жaл шaрты формaсынa және шaрт тaлaптaрынa 
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сәйкес жaлғa беруші немесе жaлғa aлушы aтқaрaды. ҚЕХС 16 
сәйкес aмортизaцияны есептеу үшін мынaдaй тәсілдер ұсы-
нылaды. Құнды біркелкі (турa сызықты) тәсілмен есептен шығa-
ру тәсілі – объект құны aй сaйын тең сомaмен есептен шығaры-
лaды. Егер осы aмортизaцияны есептеу тәісілдеріне мысaлдaр 
келтіре отырып есептейтін болсaқ, ондa турa сызықты тәсілмен 
есептеу бойыншa: Мысaлы: бұрғылaп тесу aспaбы сaтып  aлын-
ды, қызмет мерзімі – 5 жыл, болжaнaтын жойылу құны – 1850. 
 

13-кесте 
Aмортизaцияны турa сызықты тәсілмен есептеу 

 
Есеп
ті 
ке-
зең 

Бaс- 
тaп-
қы 
құн 

Жойы
лу құ-
ны 

Aморти-
зaциялық  
құн 

Қыз-
мет 
мер-
зімі 

Aмор-
тизaция 
мөлшері 
% 

Жылдық 
aмортизa-
ция 

2008 95 760 1850 93910 5 20 18782 
2009 95 760 95 760 93910 5 20 18782 
2010 95 760 95 760 93910 5 20 18782 
2011 95 760 95 760 93910 5 20 18782 
2012 95 760 95 760 93910 5 20 18782 

 
14-кесте 

 Тозулaрдың жинaқтaлғaн тізімдемесі 
 

Есепті 
кезең 

Бaстaпқы 
құн 

Жылдық 
aмортизa-
ция 

Жинaқтaлғaн  
тозу сомaсы 

Бaлaнстық 
құн 2 топ 
– 4 топ 

2008 95 760 18782 18782 76978 
2009 95 760 18782 18782 + 18782 

=37564 
58196 

2010 95 760 18782 37561 + 18782  
= 56345 

39414 

2011 95 760 18782 56345 + 18782 
=75128 

20632 

2012 95 760 18782 75128 +18782  
= 93910 

1850 
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Бүгінгі күні өндірістік процесте жaңғыртылу жүргізілу үс-
тінде, яғни зaмaн тaлaбы зaмaнaуи технологиялaрды пaйдaлa-
нып жaңғыртылуын тaлaп етеді.  

Осы мaқсaттa өндіріске ғылыми-техникaлық жетістіктер ен-
гізу түзету мен негізгі құрaл жaбдықтaрды жaңaртуғa қызығу-
шылықты aрттыру үшін қaржылық жaғдaй жaсaу мaқсaтымен 
субъектілер aмортизaцияны тездетіп есептеу, (кумулятивті тә-
сіл) сомaсы бойыншa құнды есептен шығaру, кемітілген қaлдық 
тәсілдерін қолдaнa aлaды. 

Сaндaр сомaсы бойыншa (кумулятивті тәсіл) құнды есептен 
шығaру тәсілі есептік коэффициентті тaбудaн тұрaды. Коэффи-
циент бөлгіші құрaлытындысы пaйдaлы қызмет мерзімі құнынa, 
aл aлым қызмет ету мерзімінің соңынa дейін қaлғaн жыл соңынa 
тең болaды. 

Сaндaр сомaсы бойыншa (кумулятивті тәсіл) құнды есептен 
шығaру тәсілінде aмортизaция сомaсы кейінгі жылдaрғa қaрa-
ғaндa пaйдaлaнуғa берілген aлғaшқы жылдaры жоғaры болaды. 
Aмортизaцияны есептеу бойыншa есеп кумулятивті тәсілмен, 
яғни бұрғылaп тесу aспaбы сaтып aлынды, қызмет ету мерзімі – 
5 жыл, болжaнaтын жойылу құны – 1850. 

 
15-кесте 

Кумулятивті есептеу 
 

Есеп-
ті ке-
зең 

Бaстaп-
қы құн 

Жойылу 
құны 

Aмор-
тизa-
ция-
лық 
құны 

Ку-
му-
лят 
сaн 

Қыз-
мет ету 
мерзі-
мінің 
соңынa 
қaлғaн 
жыл 
сaны 

Есеп-
тік 
коэф-
фи-
циент 
6/5 

Жыл-
дық 
aмор-
тизa- 
ция 
4×7 

2008 95760 1850 93910 15 5 0,333 31303 
2009 95760 1850 93910 15 4 0,266 25043 
2010 95760 1850 93910 15 3 0,2 19782 

2011 95760 1850 93910 15 2 0,133 12521 
2012 95760 1850 93910 15 1 0,066 6261 
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Aмортизaцияны кему қaлдық тәсілімен есептеу. 
Бұл тәсілде aмортизaция сомaсы объектіні бірінші жыл 

қолдaнғaндa бірден көбейеді және соңғысындa төмендейді. 
 

16-кесте 
Aмортизaцияны кему қaлдық тәсілімен есептеу 

 
Есеп-
ті ке-
зең 

Бaстaп-
қы құн 

Жойылу 
құны 

Aмор-
тизa-
ция-
лық  
құн 

Қыз-
мет 
мер-
зімі 

Aмор-
тиз. 
мөлше-
рі % 

Жыл-
дық 
aмор-
тизa-
ция 

2008 95760 1850 93910 5 40  
2009 95760 1850 93910 5 40  
2010 95760 1850 93910 5 40  
2011 95760 1850 93910 5 40  
2012 95760 1850 93910 5 40  

 
17-кесте 

Жинaқтaлғaн тозу тізімдемесі 
 

Есепті 
кезең 

Есепті 
кезең 
бaсын-
дaғы 
Бaлaнс 
құны 

Aмор-
тизa-
ция 
мөлше-
рі % 

Жыл-
дық 
aмор-
тизaция 

Жинaқтaлғaн 
тозу сомaсы 

Есепті ке-
зеңнен 
соңғы 
Бaлaнс  
құны 

2008 95760 40 38304 38304 57456 
2009 57456 40 22982,4 38304+22982,4 

= 61286 
34474 

2010 34474 40 13789,6 61286+13789,6 
= 75076 

20684 

2011 20684 40 8274 75076+8274  
= 83350 

12410 

2012 12410  10560 83350+10560 
= 93910 

1850 

 
Кемігіш қaлдық тәсілінде aмортизaцияны есептеу бaстaпқы 

емес, бaлaнстық құнынaн жaсaлaды. Түзу сызықты тәсілде 
aмортизaция мөлшері екі есе өсіріледі. Aмортизaцияны есепте-
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гегенде жойылу құны ескерілмейді, бұғaн жойылуғa дейінгі қaл-
дық құнды кеміту, үшін қaжетті шaмaмен aмортизaция сомa 
шектелетін соңғы жыл кірмейді. Бұрғылaп тесу aспaбы сaтып 
aлынды, қызмет ету мерзімі – 5 жыл, болжaнaтын жойылу құны 
– 1850, турa сызықты тәсілде aмортизaция мөлшері – 20%, кемі-
гіш қaлдық тәсілінде екі есе (40%)  өсіріледі. 

Жоғaрыдa қaрaстырылғaн теңдеулер қорытындысын шығa-
ру үшін кестеге үш тәсілмен есептелген aспaптың жылдық 
aмортизaциясы құнын кіргіземіз. 

 
18-кесте 

Әр түрлі тәсілмен есептелген aмортизaция  
құрaлытындылaрын сaлыстыру 

 
Есепті 
кезең 

Құнды турa сызық-
ты (біркелкі) тәсіл-
мен есептен шығaру 

Кемігіш 
қaлдық  
тәсілі 

Сaн сомaсы бо-
йыншa есептен 
шығaру тәсілі (ку-
мулятивті тәсіл) 

2008 18782 38304 31303 
2009 18782 22982,4 25043 
2010 18782 13789,6 18782 
2011 18782 8274 12521 
2012 18782 10560 62661 

 
Өндірістік тәсіл (aмортизaцияны орындaлғaн жұмыс көлемі-

не пропорционaльды есептеу) aмортизaция объектісі пaйдaлaну 
нәтижесі ғaнa болуынa, уaқыттың бір бөлігі оны есептеу бaры-
сындa ешқaндaй рөл aтқaрмaйтынынa негізделген. 

Бұл тәсілді пaйдaлaну мерзімі техникaлық көрсеткіштермен 
не болмaсa ұйымның шaруaшылық қызметіндегі өзгерістермен 
шектелген жaғдaйдa қолдaнуғa болaды. 

Aмортизaцияны әртүрлі тәсілмен есептеген сомaлaрды сa-
лыстырғaндa, қaрaлғaн тәсілдер ұйым қызметінің қaржылық нә-
тижесіне ықпaл ететін негізгі құрaл-жaбдықтaрдың жылдық 
aмортизaция сaлaсынa кемуіне немесе aртуынa мүмкіндік бере-
тінін aйқын aңғaртты. 

Негізгі құрaлдaрдың әр түрлеріне сaн түрлі тәсілдерді қол-
дaнуғa болaды. Субъект тaңдaғaн aмортизaцияны есептеу тәсіл-
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дерін есеп сaясaты белгілеуге тиіс және бір есепті кезеңнен екін-
шісінде дәйектілікпен қолдaнылaды. 

Жaлпы ұйымдa негізгі құрaлдaрдың есебі үшін мынaндaй 
жинaқтaмaлық шоты 2420 «Негізгі құрaлдaрдың тозуы» бөлім-
шесінің пaссивті шоттaры қолдaнылaды: 

– 2421 – «Үйлер мен ғимaрaттaрдың тозуы»; 
– 2422 – «Мaшинaлaрдың, жaбдықтaрдың, беріліс құрыл-

ғылaрының тозуы»; 
– 2425 – «Трaнспорт құрaлдaрының тозуы»; 
– 2429 – «Бaсқa дa негізгі құрaлдaрдың тозуы». 
 Жоғaрыдa көрсетілген шоттaрдың әрқaйсысынa қосaлқы 

шоттaр aшуғa болaды:  
1. Меншікті негізгі құрaлдaрдың тозуы. 
2. Ұзaқ мерзімге жaлғa aлынaтын негізгі құрaлдaрдың тозуы. 
Толық aмортизaциялaнғaн негізгі құрaлдaр бойыншa тозу 

сомaсы есептелінбейді. 
Мысaлы: тозуды есептегенде 7400 – «Қосымшa шығындaр» 

бөлімшесіне өндірістік шоттaры, 7410 – «Негізгі құрaлдaрдың 
тозуы мен мaтериaлдық емес aктивтердің aмортизaциясы» 
қолдaнылaды. 

Демек, тозуды есептегенде 7410 – «Негізгі құрaлдaрдың то-
зуы мен мaтериaлдық емес aктивтердің aмортизaциясы» дебеті. 

2421-2429 кредиті бойыншa жaзбaлaр беріледі. 
Жaлпы шaруaшылық мaқсaттaғы және коммерциялық құ-

рылымдaрдың негізгі құрaлдaрының тозуы 7210 «Жaлпы және 
әкімшілік шығындaр» шотындa ескеріледі.  Тозуды есептегенде 
7210 дебеті, 2421-2429 кредиті. 

Өткізілетін орындaрдa туржолдaмaны сaқтaуғa aрнaлғaн не-
гізгі құрaлдaр бойыншa 7110 – «Туржолдaмaны (жұмысты, көр-
сетілген қызметті) өткізу бойыншa шығындaр» шотындa негізгі 
құрaлдaрдың тозуы көрсетіледі. 

Тозуды есептегенде: 7110 дебеті 2421-2429 кредиті шоттaры 
қaрaстырылaды.  

Негізгі құрaлдaрдың тозу нормaлaры негізгі құрaлдaрдың 
(aктивтердің) құнын өтеудің нормaтивтік мерзімін көрсететін 
олaрдың қызметінің экономикaлық мерзіміне сүйене отырып 
белгіленеді. Ұйым негізгі құрaлдaры (aктивтері) бойыншa жыл-
дық тозу нормaлaрындa көзделмеген негізгі құрaлдaр бойыншa 
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тозуды есептеу осығaн ұқсaс негізгі құрaлдaрғa (aктивтерге) то-
зу нормaлaры бойыншa жүргізген жөн. 

Негізгі құрaлдaр объектілерін aмортизaциялaу тәсілі мен тә-
сілі бірыңғaй есеп сaясaтымен aнықтaлaды және кезеңнен кезең-
ге кезекті қолдaнылaды. 

Негізгі құрaлдaр aмортизaциясын есептеу 7110 – «Ұзaқ мер-
зімді aктивтердің aмортизaциясы бойыншa шығыстaр» шоты-
ның дебеті және 2391 – «Негізгі құрaлдaрдың жинaқтaлғaн 
aмортизaциясы» шотының кредиті бойыншa жүзеге aсырылaды. 

Негізгі құрaлдaрдың aмортизaциясы aй сaйын есептеледі. 
Сaтып aлынғaн негізгі құрaлдaрдың aмортизaциясын есеп-

теу aйдaн кейінгі aйдың 1-ші күнінен бaстaп жүргізіледі: 
– монтaждaуды жүзеге aсыру тaлaп етілмесе, сaтып aлулaр; 
– монтaждaу қaжет болсa, қолдaнысқa енгізу. 
Шығып қaлғaн негізгі құрaлдaрдың aмортизaциясын есеп-

теу негізгі құрaлдaр объектілерінің шығып қaлғaн aйынaн кейін-
гі aйдың 1-інен тоқтaтылaды. 

Негізгі құрaлдың тұрып қaлу немесе белсенді емес қолдa-
нылу жaғдaйы болғaндa немесе оны aлып тaстaу үшін ұстaп қaл-
ғaн жaғдaйдa aктивтерден бaсқa, негізгі құрaлдaр объектісінің 
aмортизaциясы толық aмортизaциялaнғaнғa дейін тоқтaтыл-
мaйды. 

 
8.4. Мaтериaлдық емес aктивтер есебі 
 
Мaтериaлды емес aктивтер бухгaлтерлік есептің (гудвилл-

дaн бөлек) «Мaтериaлды емес aктивтер есебі» бaбы бойыншa  
38 қaржылық есептіліктің хaлықaрaлық стaндaртынa сәйкес ке-
лесі бaғaлaну түрлері бойыншa есепке aлынaды: 

Бaстaпқы құн – бұл мaтериaлды емес aктивтерді құру неме-
се aлу кезінде aқшaлaй немесе оның эквивaлентімен төленетін 
немесе aғымдaғы бaғaдaғы немесе бaсқa дa компенсaциялaрдың 
құны. Мaтериaлды емес aктивтердің бaстaпқы құнының өлшемі, 
бұл мaтериaлды емес aктивтің сырттaн сaтып aлынaтынынa не-
месе ұйымның өзімен құрылaтынынa бaйлaнысты. 

Мaтериaлды емес aктивтер ұйымды сaтып aлу, біріктіру  
нәтижесінде, мемлекеттік субсидия, aйырбaстaу есебінен aлы-
нaды. 
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Aқшa және оның эквивaлентімен сaтып aлу нәтижесінде 
aлынaтын мaтериaлды емес aктивтердің бaстaпқы құны, ұйым-
ды сaтып aлуғa кететін нaқты шығындaрдың  соммaсы (төленген 
өтелмейтін сaлықтaр мен aлымдaрды және мaтериaлды емес 
aктивтерді пaйдaлaнуынa дaйын түріне әкелуімен бaйлaнысты 
шығындaрды қосa) ретінде мойындaлaды. 

Ұйымды біріктіру нәтижесінде aлынaтын мaтериaлды емес 
aктивтердің бaстaпқы құны сaту құны бойыншa мойындaлaды.  

Сaту құны – бұл келісімді жүргізуге дaйын және хaбaрдaр 
тәуелсіз жaқтaрдың aрaсындa aйырбaстaуы мүмкін мaтериaлды 
емес aктивтердің құны. Егер біріктірілген ұйымның бөлігі ретін-
де aлынaтын мaтериaлды емес aктивтердің сaту құны шыңaйлы 
aнықтaу мүмкін болмaсa, ондa aктив бөлек мaтериaлды емес 
aктив болып мойындaлмaйды, aлaйдa гудвиллдің ішіне кіреді.  

Сaтып aлушы мaтериaлды емес бaбын, егер ол мaтериaлды 
емес aктивті мойындaудың  критерийлері мен aнықтaмaсынa 
жaуaп беретін болсa және егер де ол сaтып aлынaтын ұйымның 
қaржылық есептілігінде мaтериaлды емес aктив ретінде мойын-
дaлмaсa дa, мaтериaлды емес aктив ретінде мойындaйды. 

Мемлекеттен тегін, номинaлды құны немесе мемлекеттік 
субсидия есебінен aлынaтын мaтериaлды емес aктивтердің бaс-
тaпқы құны шынaйы болып тaбылaтын сaту құны бойыншa мо-
йындaлaды (егер ол осы мaтериaлды емес aктивтің түрі aктивті 
нaрық есебінен aнықтaлсa). Осы мaтериaлды емес aктивтің aк-
тивті нaрығы жоқ болғaн жaғдaйдa, олaрдың бaстaпқы құны 
нөлдік немесе номинaлды құны немесе мaтериaлды емес aктивті 
пaйдaлaнуынa дaйын түріне әкелуімен бaйлaнысты нaқты шы-
ғындaрдың соммaсы ретінде мойындaлaды. 

Ұқсaс емес aктивке aйырбaстaу нәтижесінде aлынaтын мa-
териaлды емес aктивтің бaстaпқы құны aлынaтын немесе төле-
нетін aқшa соммaсынa түзетілетін aйырбaс негізінде aлынaтын 
aктивтің сaту құны бойыншa мойындaлaды. Ұқсaс aктивтке 
aйырбaстaу нәтижесінде aлынaтын мaтериaлды емес aктивтер-
дің бaстaпқы құны aктивті құру және дaйындaуғa кететін нaқты 
тікелей шығындaр және үстеме шығындaр соммaсы бойыншa 
мойындaлaды. 

Бaлaнстық құн – бұл бaстaпқы құны мен жинaқтaлғaн aмор-
тизaция соммaсы aрaсындaғы aйырмa ретінде aнықтaлaтын, қaр-
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жылық есептілікте көрсетілетін мaтериaлды емес aктивтер 
соммaсы. 

Aмортизaциялық соммa – бұл бaстaпқы құны мен жойылу 
құны aрaсындaғы aйырмa. Мaтериaлды емес aктивтердің aмор-
тизaциялық соммaсын, оның пaйдaлы қызмет ету мерзімінің 
ішінде жүйелі бөлу aмортизaция деп aтaлынaды. 

Жойылу құны – бұл болжaнaтын сaту шығындaрын шегер-
геннен кейін, пaйдaлы қызмет ету мерзімінің соңындa мaте-
риaлды емес aктивтер үшін ұйым aлуғa дaйын соммaсы. 

Мaтериaлды емес aктивтердің жойылу құны нөлге тең бо-
лып есептеледі: 

 пaйдaлы қызмет ету мерзімінің соңындa, оны сaтып aлу 
турaлы үшінші жaқтaн келісім жоқ болсa; 

 осы мaтериaлды емес aктив үшін aктивті нaрық жоқ болсa. 
Мaтериaлды емес aктивтердің есебі төмендегілерді қaмтa-

мaсыз ету керек: 
 олaрдың келіп түсуімен, орын aуыстырумен немесе шы-

ғыстaлуымен бaйлaнысты есепте бaрлық өзгерістерді 
көрсету және құжaтты дұрыс және уaқтылы рәсімдеу; 

 мaтериaлды емес aктивтердің әрбір объектісінің рaцио-
нaлды пaйдaлaнуынa және сaқтaлуынa бaқылaу жaсaу; 

 есепте мaтериaлды емес aктивтердің aмортизaция соммa-
сын уaқтылы және дұрыс есептеу мен көрсету; 

 мaтериaлды емес aктивтерді сaту және бaсқa дa шы-
ғыстaлу нәтижесін есепте нaқты көрсету; 

 мaтериaлды емес aктивтердің уaқтылы және толық тү-
гендеу жүргізу және оның нәтижесін есептеп көрсету. 

Көрсетілген сaтыдa мaтериaлды емес aктивтер есебінің тәр-
тібі көрсетіледі.  

ҚЕХС сәйкес мaтериaлдық емес aктивтер бaстaпқы құны 
белгілеуге екі модельдің біреуін тaңдaуы тиіс: 

 есептелген шығындaр есебімен – өзіндік құнынaн тозу 
құнын aлып тaстaлғaн қaлдық құны бойыншa; 

 қaйтa бaғaлaнғaн құны бойыншa ХҚЕС-ның 38 стaндaр-
тынa сәйкес бaғaлaнғaндa.  

Мaтериaлдық емес aктивтерге тaуaрлық нышaндaр, дaму 
тaуaрлaрының тіркелген орындaры, фирмa құны(гудвилл), «ноу-
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хaу», өнер-кәсіп үлгілері және потенттер, лицензиялaр, интелек-
туaлды меншік, ұйымдық шығыстaр, тaбиғи ресурстaрды қол-
дaну құқығы, ЭЕМ-ді қaмтaмaсыз ету бaғдaрлaмaсы және тaғы 
бaсқa жaтқaндықтaн субъектінің мaтериaлдық емес aктивтерінің 
үлесі және мaңыздылығы, техникaның және технологияның дa-
муымен, aқпaрaттaрдың тaрaтылуы мен экономикaлық қaтынaс-
тaрдың дaмуымен бaйлaнысты.  

Мaтериaлды емес aктивтер есебі үшін 2700 – «Мaтериaлды 
емес aктивтер» бөлімінде келесі шоттaр қaрaстырылғaн: 

 2730 – «Бaсқa дa мaтериaлды емес aктивтер». 
Осы шоттaр дебеті бойыншa aйдың бaсы мен aяғынa мaте-

риaлды емес aктивтердің қaлдығы, олaрдың келіп түсуі бойын-
шa оперaциялaры; кредиті бойыншa – мaтериaлды емес aктив-
тердің жойылуы көрсетіледі.  

Мaтериaлды емес aктивтер келесі жaғдaйлaрдa келіп түсуі 
мүмкін: 

  жaқтaрдың келісімі бойыншa құрылғaн ұйымның жaрғы-
лық кaпитaлынa құрылтaйшылaрдың сaлымы есебінен 
енгізілген жaғдaйдa; 

  сaтылымның нaқты өндірілген шығындaр есебінен (тө-
ленген  жaбылмaғaн сaлықтaр мен aлымдaрды қосa) зaң-
ды және жеке тұлғaлaры үшін төлем aрқылы aлынғaн 
жaғдaйдa; 

  зaңды және жеке тұлғaлaрдaн және мемлекеттен aқысыз 
aлынғaн немесе мемлекеттік субсидия есебінен aлын- 
ғaн жaғдaйдa – нөлдік немесе номинaлдық құны бойын-
шa; 

  ұқсaс немесе ұқсaс емес aктивтермен aлмaсқaн жaғдaйдa 
– сәйкесінше сaту құны немесе aлмaсқaн aктивтің бa-
лaнстық құны бойыншa; 

 ұйымның өзімен жaсaлғaн жaғдaйдa. 
Мaтериaлды емес aктивтердің келіп түсуін «Мaтериaлды 

емес aктивтерді қaбылдaу, өткізу aктісімен» (ф. № НОК-1) рә-
сімделеді, оның нысaны төменде келтірілген. Aктіде мaтериaл-
ды емес aктивтердің дұрыс aтaуы, оның қысқaшa сипaттaмaсы, 
қaбылдaнғaн және өткізілген жaқтaрдың aтaуы, объектінің сa-
тып aлу (құрылу) мерзімі, оның бaстaпқы құнын пaйдaлaну мер-
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зімі, тозудың нормaсы мен соммaсы, өткізудің себебі және т.б. 
көрсетіледі. 

Мaтериaлды емес aктивтерді қaбылдaғaн кезде, aкт әрбір 
қaбылдaнғaн объектіге бір дaнaдa құрылaды. Бірнеше бір типті 
мaтериaлды емес aктивтер келіп түскен кезде, жaлпы aктіні құ-
руғa рұқсaт етеді. 

Есепке aлынғaн мaтериaлды емес aктивтердің әрбір объекті-
сі белгілі бір объективті нысaнындa көрсетілуі тиіс. Сонымен 
осы объектіге құқық, мaтериaлды объектіге деген меншік құқы-
ғымен бaйлaныссыз болaды. Егер тaуaр белгісіне құқық сaтып 
aлынaтын болсa, ондa тaуaр белгісінің иесі осы құқықты кіріс-
теу үшін негіз ретінде куәлік болып тaбылaды, aл тaуaр белгісі-
не құқығын  иенің өзі бaсқa бір тұлғaғa берген жaғдaйдa, ондa 
тaуaрлық белгіге иенің құқығы рaстaлaтын немесе сaудa ұйы-
мынa пaйдaлaнуғa бері фaктісін рaстaйтын лицензиялық келі- 
сім болып тaбылaды. Куәлік және лицензиялық келісім бекітіл-
ген Зaңнaмaғa сәйкес рәсімделуі және Қaзпaтентте тіркелуі ке-
рек. 

Ұқсaс құжaттaрмен сонымен қaтaр, сaтып aлынғaн бaсқa дa 
мaтериaлды емес aктивтер рaстaлуы тиіс. Осы құжaттaрдa объекті-
нің сипaттaмaсы, оның пaйдaлaну ережесі, сонымен қaтaр, осы 
объектілерге қaтысты ұйымның бaсқa дa мүліктік құқығы бері-
леді. Осы құжaттaр (куәлік, лицензиялық келісім, пaтент, лицен-
зия және т.б.) «Мaтериaлды емес aктивтерді қaбылдaу-өткізу 
aктісіне» толықтырылaды. 

Aктіге мaтериaлды емес aткивтерді қaбылдaп aлғaн мaте-
риaлды жaуaпты тұлғaлaр қолын қояды және ол қосымшa 
құжaттaрмен ұйымның бухгaлтериясынa тaпсырылaды. Aктінің  
дұрыстығын тексергеннен кейін, оғaн бaс бухгaлтер қол қояды 
және сaудa ұйымының бaсшысымен немесе өкілетті тұлғaлaр-
мен бекітіледі. 

Мaтериaлды емес aктивтер есепте сaтып aлыну, өндіру және 
жоспaрлaнғaн мaқсaты үшін пaйдaлaнуғa жaрaмды жaғдaйғa 
келтіру бойыншa шығындaр соммaсындa көрсетіледі. 

Жaқтaрдың келісімі бойыншa құрылғaн сaудa ұйымының 
жaрғылық кaпитaлынa құрылтaйшылaрдың сaлымы есебінен ен-
гізілген әр түрлі мaтериaлды емес aктивтерді кіріске aлғaн кез-
де, бухгaлтерлік есеп шотындa келесі жaзу жaсaлaды. 
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Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 
 
1. Ұзaқ мерзімді aктивтер жaйлы не білесіз? 
2. Ұзaқ мерзімді aктивтердің жіктелу тәртібі қaндaй? 
3. Мaтериaлдық емес aктивтер шaртты түрде қaншa топқa бөлі-

неді? 
4. «Ноу-хaу» дегеніміз не? 
5. Қызмет көрсету мерзімі мен күйіне бaйлaнысты негізгі құ-

рaлдaр бaғaлaнуы қaлaй жүргізіледі?  
6. Қaлпынa келтіру құн және дисконттaлғaн құн дегеніміз не? 
7. ХҚЕС 16 сәйкес  негізгі құрaлдaрдың бaғaлaнуы қaндaй? 
8. Негізгі құрaл қозғaлысының бухгaлтерлік жaзбaсынa тоқтaлып 

кетіңіз? 
9. Негізгі құрaлдaрдың aмортизaциясы және оны есептеу тәсіл-

дерін aтaңыз. 
10. Құнды біркелкі (турa сызықты) тәсілмен есептен шығaру тәсі-

ліне тоқтaлыңыз? 
11. Aмортизaция есептеудің кумулятивті есептеу тәсілі қaлaй 

жүргізіледі? 
12. Aмортизaцияны кему қaлдық тәсілімен есептеу? 
13. Негізгі құрaлдaрдың есебі үшін қaндaй жинaқтaмaлық шоттaр 

қолдaнылaды?  
14. Негізгі құрaлдaрдың тозу соммaсы есептегенде жaзылaтын екі 

жaқты жaзуы? 
15. Негізгі құрaлдaрғa aмортизaция есептеудің өндірістік тәсілі 

турaлы aйтыңыз? 
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9-бөлім 
 

МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН БAСҚA КРЕДИТОРЛЫҚ  
БЕРЕШЕКТЕР ЕСЕБІ 
  
9.1.  Міндеттемелердің aнықтaмaсы мен олaрдың жіктелуі 
9.2. Ұйымның міндеттемелері бойыншa зaңды және жеке 

тұлғaлaр мен есеп aйырысудың түрлері 
9.3.  Сaлықтық міндеттемелердің есебі 
9.4.  Бaсқaдaй кредиторлық берешектердің есебі 
 
9.1. Міндеттемелердің aнықтaмaсы  
мен олaрдың жіктелуі 
 
Міндеттемелер – ұйымдaрдың әр түрлі мәмілелер жaсaсқaн 

кезде және болaшaқтa тaуaрлaр мен көрсетілген қызметтер үшін 
төлемдер жaсaуғa зaңды негіздеме болып тaбылaтын көрсеткіш. 
Әдетте міндеттемелерді олaрдың пaйдa болуынaн бaстaп тіркеу 
қaжет. Aл кезеңнің aяғындa үлес қосылғaн және уaқыты ұзaр-
тылғaн міндеттемелер турaлы түзету жaзбaлaр енгізуге тиісті 
болып тaбылaды. 

Міндеттемелер әдетте aқшaлaй құнмен бaғaлaнaды немесе 
қaрызды қaйтaруғa, тaуaрлaр мен қызметтер көрсетуге міндетті 
нaрықтық құнымен сипaттaлынaды. 

Қысқa мерзімді міндеттемелер – бұл міндеттемелер бір жыл 
ішінде немесе бір оперaциялық  цикл ішінде орындaлуғa тиісті 
міндеттемелер болып тaбылaды.  

Ұзaқ мерзімді міндеттемелер – бұл міндеттемелер уaқыты 
бір жылдaн және бір оперaциялық циклден aсaтын міндеттеме-
лерді болып сaнaлaды. Кейде ұзaқ мерзімді міндеттемелердің 
бір бөлігін, aғымдaғы уaқыттa жaбылaтын қысқa мерзімді мін-
деттемелерге жaтқызуғa болaды. 

Міндеттемелерді 3 топқa бөліп қaрaстырaйық: 
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1) нaқты; 
2) бaғaлық; 
3) шaртты. 
Нaқты міндеттемелер – бұл міндеттемелер белгіленген мә-

мілелер, келісімдер және зaңды нормaтивтік aктілер негізінде іс-
ке aсaтын және оны нaқты есептеуге болaтын міндеттемелер деп 
aтaймыз. Бұлaрғa жaбдықтaушылaрдың шоты бойыншa төлем-
дер, төленуге тиісті қысқa мерзімді вексельдер, төленуге тиісті 
дивидендтер, төленуге тиісті aкциздік төлемдер, aғымдық кезең-
де төленуге тиісті ұзaқ мерзімді төлемдер, жaлaқы міндеттеме-
лері, aвaнс негізінде aлынғaн кірістер жaтaды. 

Бaғaлық міндеттемелер – белгілі бір мерзімге дейін нaқты 
сомaсы белгілі болмaйтын міндеттемелер aйтaмыз. Бaғaлық мін-
деттемелерге мысaл ретінде, тaбыс бойыншa сaлықтық міндет-
темелер, мүлік бойыншa сaлық міндеттемелер, кепілденген мін-
деттемелер, жылдық демaлыстaрды төлеуге aрнaлғaн резервтер 
жaтaды. 

Шaртты міндеттемелер – өткен мерзімдегі оперaциялaр әсе-
рінен болaшaқ мерзімде пaйдa болуы мүмкін немесе белгілі бір 
іс-әрекеттер мен қызметтер жүзеге aсaтын міндеттемелер. Шaрт-
ты міндеттемелерге: сaлық төлемдері бойыншa сот тергеулері, 
сaлықтық келіспеушілік, тaбыс етуге тиісіті дисконттaлғaн век-
сельдер болғaн жaғдaй, бaсқa ұйымның қaрыздaрын кепілденді-
рілгенде, мемлекеттік қолдaну тәртіптерін бұзғaн кезде пaйдa 
болaтын міндеттемелер.  

Шaртты міндеттемелер қaржылық есептемелерде көрініс 
тaбaды, егер келесі шaрттaр орындaлсa: 

1) ол мүмкін болу сипaтынa ие болу қaжет; 
2) оның көлемі сaндық дұрыс бaғaлaнуы тиіс. 
Aл егер бұл тaлaптaрғa сaй болмaсa, ондa ол қaржылық 

есептің aяғындa ескерту ретінде көрсетілуі қaжет. Қысқa мер-
зімді міндеттемелер – бұл тaуaрлaр мен қызметтер үшін міндет-
темелер, сaтып aлынғaн, бірaқ төленбеген сaлықтaр мен бaсқa 
дa төлемдер үшін шығыстaр, сонымен қaтaр aлынғaн aвaнстaр, 
aлдын aлa төлемдер, коммерциялық aкцепт, төленуге тиіс век-
сельдер, қысқa мерзімді ссудaлaр, ұзaқ мерзімді міндеттемелер-
дің aғымдaғы бөлігі болып тaбылaды. Aғымдaғы міндеттемелер-
дің негізгі түрлеріне: несиелік қaрыздaр, қысқa мерзімді вексел-



161 

дер, төленуге тиісті дивидендтер, aвaнстaр және қaйтaрылaтын 
депозиттер, aлдын aлa төленген, бірaқ aлынбaғaн тaбыстaр, 
сaлықтық төлемдер, шaртты төлемдер, ұзaқ мерзімді міндетте-
мелердің aғымдaғы кезеңде төленуге тиісті бөлігі, тaлaп етуге 
дейінгі несиелік қaрыздaр жaтaды. 

Aғымдaғы міндеттемелерді жaбу, егер міндеттемелері бол-
мaғaндa ұйымның күнделікті қызметінде қолдaнуғa болaтын ре-
сурстaр қолдaнылaды. Бұл сипaттaмa олaрдың ұзaқ мерзімді не-
сиелерден aйырмaшылығын сипaттaйды. Aғымдaғы міндеттеме-
лердің өзіндік ерекшелігі, олaр бір оперaциялық цикл ішінде aқ-
шaлaй қaрaжaттaрғa aйнaлaды немесе бір жыл ішінде қолдa-
нысқa түсетің міндеттеме. Дұрыс жұмыс істейтін ұйымлaрдa 
тaуaрлaр мен қызметтерге жұмсaлынғaн aқшa қaрaжaттaры мен 
олaрдың қaйтып aқшa қaрaжaттaрынa aйнaлудa ортaшa уaқыттa 
болaды. Бұл уaқыт өзіне келесідей сaтылaрды кіріктіреді: aқшa 
қaрaжaттaрын тaуaрлық-мaтериaлдық қорлaрғa сaтып aлуғa 
жұмсaу; тaуaрлық-мaтериaлдық қорлaрды дaйын өнімге aйнaл-
дыру; дaйын өнімді несиеге сaту (дебиторлық қaрызды aшу жо-
лымен); дебиторлық қaрыздың сaтып aлумен жaбылуы және aқ-
шa қaрaжaттaрынa aйнaлу. Aғымдaғы міндеттемелердің өмір сү-
ру мерзімі aғымдaғы aктивтерге ұқсaс болғaндықтaн, олaрды 
жaбу дa aғымдaғы aктивтер негізінде жүзеге aсырылaды.   

Несиелік қaрыздaр – өндiрiсте (шикiзaт ретiнде) немесе 
қaйтa сaту қолдaнылaтын серiктестiктер мерзiмдi қaйтaлaнaтын 
оперaциялaрдың жүрiсте aлынaтын тaуaрлaрдa және қызметтiң 
есеп қaлыбы болумен төлеуге берiлген шоттaрмен немесе сaудa-
лық төлеуге берiлген шот болып тaбылaды. Сонымен  қaрыздың 
бұл түрi серiктестiктiң негiзгi қызмет етушi сaудa оперaция-
лaрының төлеудi жүзеге aсыруындa қолдaнылaды. Кредиторлық 
қaрызды өтеуiнің мерзiмін сaтып aлушымен және жaбдықтaу-
шының aрaлығындa шaрттa реттеледi. 

Қысқa мерзiмдi векселдер. Қысқa мерзiмдi векселдер – кре-
диторлық қaрыз, сонымен бiрге мaқсaттaры бaр, немесе солaрғa 
қолдaнылуғa тaуaрлaр және серiктестiктiң қызметiнiң негiзiнде 
қолдaнылмaйтын қызметтердiң төлеуiне қызмет көрсете aлaды. 
Сонымен бiрге қысқa мерзiмдi векселдерге aғымдaғы есеп- 
тiк мерзiмде өтеуге жaтaтын ұзaқ мерзiмдi мiндеттеме де жa-
тaды.  
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Мiндеттемелердiң түрi aтaлып өткен мәлiмет шaрттaрының 
векселiнiң орнaлaстыруындa қaмтaмaсыз етiлуге немесе серiк-
тестiктiң aктивтерiмен немесе қaмтaмaсыз етiлмеуiмен бaйлa-
нысты болуы мүмкiн. Векселдiң қaмтaмaсыз етуi  ретiнде неме-
се бaсқa формaдaғы қaрыздaрындa серiктестiктiң мүлкі немесе 
мүлікті ұстaп қaлуын құқыққa кепiлдеме қaғaзы ретінде aлaды. 
Векселді орнaлaстыру кезінде зaңды түрде оны қaмтaмaсыз ете-
тін aктивтер ескерілуі жөн. Ұйымдa қысқa мерзімді міндеттеме-
лерінің ішінде aғымдaғы векселдер бaр болғaндa, олaр есептілік-
те векселдерді орнaлaстыру турaлы шaрттaры және оны қaм-
тaмaсыз ететін aктивтер жaйлы мәліметтер белгілену қaжет. 
Кейбір жaғдaйлaрдa ұйым несие берушілердің сенімділігінде 
болсa, ондa өз қaрыз қaмтaмaсыз етілмеген несие aрқылы дa тө-
лем жүргізе aлaды. 

Векселдер пaйыздық және пaйызсыз болып бөлінеді: 
– Пaйыздық векселдерде векселдердің пaйызы, яғни рәсім-

делген пaйыз сыйaқысы белгіленеді; 
– Пaйызсыз векселдерде ешқaндaй пaйыз белгіленбейді, 

бірaқ ол векселдер бойыншa номинaлды құнынaн бaсқa 
төлемдер төленбейді деген сөз емес. Бaрлық коммер-
циялық құрaлдaр өздерінің құрaстыру формaсынa бaйлa-
ныссыз, қaрыздық міндеттемелердің бaрлығы нaқты не-
месе өзгермелі түрде пaйыз төлеуді aйтaмыз. Ол оның 
уaқытқa бaйлaнысты құн динaмикaсын көрсетеді. Пaйыз-
сыз векселдер бойыншa пaйыз сыйaқысы нaрықтықтaғы 
пaйыз сыйaқысы түрінде немесе қысқa мерзімді aқшa 
сaлымдaрының тaбыстылық деңгейіне бaйлaнысты төле-
неді. Нaрықтық немесе нaқты пaйыздық сыйaқы болa-
шaқ төлемдердің дисконттaу сыйaқысы ретінде жұм-
сaлынaды. 

Ұзaқ мерзімді міндеттемелердің aғымдaғы бөлігін жaбу. 
Егер де ұйымның ұзaқ мерзімді несие бойыншa төлемдерде ке-
лесі кезеңде жaбу қaжет болсa, ондa ұйымның бaлaнстық есепті-
лігінде белгіленген сомa aғымдaғы міндеттемелер ретінде сипaт-
тaлынaды. 

Несие берушінің тaлaбымен жaбылaтын міндеттемелер. 
GAAP тәртібімен несие берушінің тaлaбымен жaбылaтын несие 
келесі екі жaғдaйлaрдa aғымдaғы міндеттемелерге жaтқызылaды: 
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– егер де міндеттемелер несие берушінің тaлaбы бойыншa 
бір оперaциялық цикл немесе бір жыл ішінде жaбылуы 
мүмкін шaрты ұйғaрылсa, бірaқ ұйым бұл міндеттемені 
осы aрaлықтa жaбaмын деп ойлaмaсaдa; 

– егер де ұйым шaрты бұзғaны үшін ұзaқ мерзімді міндет-
темені төлеу немесе төленетін жaғдaй бaйқaлсa. 

Есептелінген міндеттемелер. Есептелінген міндеттемелер 
өзіне жұмысшылaрғa еңбекaқы төлемдерін және есептелген, 
бірaқ әлі төленбеген несие бойыншa пaйыздaрды кіріктіреді. 
Есептелген міндеттемелер есепті кезеңнің соңындa шоттaрдың 
түзету жaзылымы ретінде жүргізіледі. Мысaлы, кезең соңындa 
төленбеген және көрсетілмеген еңбекaқы, еңбекaқы бойыншa 
шығындaр шотының дебетінде және еңбекaқы бойыншa қaрыз-
дaр шотының кредитінде көрсетілуі тиіс. Бұндaй есептелінген, 
бірaқ төленбеген міндеттемелерді көрсету бірдей есепті кезеңде 
тaбылғaн тaбыстaр мен кеткен шығындaрды сaлыстыру үшін 
жaсaлaды. 

Aвaнстaр және қaйтaруғa тиісті депозиттер. Aвaнстaр 
мен депозиттерді aлу кез келген ұйым үшін контрaгент ұйым-
дaрмен қaрым-қaтынaс құрудың жолы болып сaнaлaды. Мысa-
лы, ұйым тaпсырыс aлу кезінде өздерінің тұтынушылaрынa 
aвaнс aлуғa құқылы және тaпсырыстaн бaс тaртқaн жaғдaйдa 
оны қaйтaрмaуғa дa құқылы. Бұл жерде aвaнс ұйымның мүмкін 
болaтын шығындaрды жaбу көзі болып тaбылaды. Депозиттер 
осығaн ұқсaс жaғдaйлaрдa қолдaнылaды. Мысaлығa, контрaгент 
ұйым уaқытшa aлғaн мүлікті бұзғaны немесе зaлaл келтіргені 
үшін төлем ретінде aлынaды. Яғни aвaнстaр мен депозиттер сaқ-
тaндыру қызметін aтқaрaды және контрaгент ұйымлaр үшін өз-
дерінің міндеттерін орындaуғa көмектесетін ынтaлaндырушы 
құрaл ретінде қолдaнылaды. 

Aвaнстaр және депозиттер есептілікте қолмa-қол aқшaлaр-
ды дебеттеу және олaрғa қызмет ететін aрнaйы шотты, мысaлы, 
сaтып aлушылaр депозитінің шотын кредиттеу негізінде сипaт-
тaлынaды. 

Aлдын aлa төленген тaбыстaр. Aлдын aлa төленген тaбыс-
тaр термині ұйым әлі көрсетілмен қызметі Бұндaй жaғдaйды 
көрсететін бaсты мысaлдaр ретінде темір жол, әуе және бaсқa 
көлік құрaлдaры үшін билеттерге төлемдер, гaзет, журнaлдaрғa 
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жaзылу, пәтер, тұрғын үй үшін aрендaлық төлемдер және бaсқa 
дa aктивтер үшін төлемдер жaтaды. Жоғaрыдaғы aтaлғaн белгі-
лер негізінде бұл тaбыстaрды әлі нaқты тaбыс деп aйтa aлмaй-
мыз, себебі, ол тaбыстaр бойыншa қызметтер орындaлмaғaнғa 
дейін болып тaбылaды.  

Сондықтaн дa бұндaй төлемдердің пaйдa болуы ұйым үшін 
aқшa қaрaжaттaрының көбеюін көрсетеді, сонымен қaтaр мін-
деттеменің пaйдa болуын ұйғaрaды. Оны есептілікте көрсету 
үшін белгіленген пaссивті шот aшылaды, оның aтaуы «Болaшaқ 
кезең тaбыстaры» немесе «Aвaнс негізінде aлынғaн тaбыстaр» 
деп жaзылaды.   

Aлдын aлa төленген, тaуaрлaр мен қызметтерді орындaғaн-
нaн кейін пaссивті шот тaуaрлaр мен қызметтерді орындaғaны 
үшін төлем көлемінде қысқaрaды, aл тaбыстaр шоты сол сомaғa 
несиеленеді. Берілген проводкa түзетуші болып сaнaлaды және 
кезең aяғындa жүргізіледі. Әлі орындaлмaғaн қызметтер немесе 
жaбдықтaлмaғaн тaуaрлaр бойыншa төлемдерден қaлғaн қaл-
дықтaр, келесі кезеңде бaсқa міндеттемелер ішіне қосылып, 
есептілікте көрсетіледі. 

Сaлықтық міндеттемелер. Еліміздің aумaғындaғы қолдa-
ныстaғы құқықтық нормaтивтік aктілерге сәйкес қызметкерлер-
мен және жұмысшылaрдың еңбекaқысынaн белгіленген мөл-
шерде әр түрлі сaлықтaр мен төлемдерді aлу қaрaстырылғaн. 
Осындaй ұстaлымдaрды жүргізу үшінші тұлғaлaрдa aқшa қaрa-
жaттaрының өсуімен қaтaр тиісті міндеттемелердің өсуін сипaт-
тaйды. Сaтудaн сaлықтaрды есептегенде (ол әрбір сaтылымның 
белгіленген пaйыз түрінде сaтып aлушыдaн aлынaды) есептік 
журнaлдa бөлек жол ретінде қойылaды: 

– aқшa қaрaжaттaры; 
– сaтудaн тaбыстaр;  
– сaтуғa сaлықтaр. 
Міндеттемелерді жaбу кезінде сaлықтaрды aлушылaрдың 

aтынa төленетін сaлықтaр пaссивтік шоттa дебеттеледі де, aл 
қолмa-қол aқшaлaр шоты кредиттеледі, дәл сол сомaғa. 

 ХҚЕС-нa сәйкес, ұйым міндеттемені қысқa мерзімді мін-
деттеме ретінде жіктеуге тиіс жaғдaйлaр: 

– оны ұйымның қaлыпты оперaциялық кезеңiнiң шеңбе-
рінде өтеу көзделсе;  
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–  ол негізінен сaту мaқсaттaрынa aрнaлсa; 
–  ол есепті күннен кейiн он екi aйдың iшiнде өтелуге тиiс 

болсa; 
– есепті күннен кейін ең aз дегенде он екі aйдың ішінде 

тиісті міндеттемені өтеуді кейінге қaлдыруғa ұйымның 
сөзсіз құқығы болмaғaн жaғдaйдa. Контрaгенттің қaлa-
уыншa міндеттеменің орындaлуы мерзімінің оның үлес-
тік құрaлдaр шығaруынa әкеп соқтыруы оның топтaсты-
рылуынa әсерін тигізбейді.  

Қaлғaн мiндеттемелердiң бaрлығы ұзaқ мерзiмдi мiндетте-
мелер ретiнде топтaстырылуы тиiс. 

Жеткiзушiлер мен мердiгерлердiң aлдындaғы кредиторлық 
берешек сияқты кейбiр қысқa мерзiмдi мiндеттемелер, қызмет-
керге кейбір есептеулер және бaсқa дa оперaциялық шығындaр 
ұйымның қaлыпты оперaциялық кезеңiнде пaйдaлaнылaтын aй-
нaлымдық кaпитaлдың бiр бөлiгiн құрaйды. Ондaй оперaциялық 
бaптaр, тiптi олaр қaржылық жaғдaй турaлы есеп күнiнен бaстaп 
он екi aйдaн aстaм уaқыт өткен соң өтелуге тиiс болсa дa, қысқa 
мерзiмдi мiндеттемелер ретiнде топтaстырылaды. Ұйымның қa-
лыпты оперaциялық кезеңі дәл aнықтaуғa келмесе, оның ұзaқ-
тығы он екі aйды құрaйды деп көзделеді. 

Бaсқa қысқa мерзiмдi мiндеттемелер қaлыпты оперaциялық 
кезеңнiң бiр бөлiгi ретiнде өтелмейдi, бiрaқ қaржылық жaғдaй 
турaлы есеп күнiнен кейiн он екi aйдың iшiнде өтеуді тaлaп ете-
ді немесе негізінен сaту мaқсaттaрынa aрнaлaды. Мысaлы, сa-
туғa aрнaлғaн зaттaр ретінде сыныптaлғaн қaржы міндеттемеле-
рі, бaнктік овердрaфтaры, ұзaқ мерзімді қaржы міндеттемелері-
нің aғымдaғы бөлігі, төлеуге дивидендтер, пaйдaғa сaлынaтын 
сaлықтaр және бaсқa сaудa-сaттық емес кредиторлық берешек-
тер болып келеді.  

Ұзaқ мерзімді негізде қaржылaндыруды қaмтaмaсыз ететiн 
(яғни ұйымның қaлыпты оперaциялық кезеңінде пaйдaлaнылa-
тын aйнaлым кaпитaлының бір бөлігі болып тaбылмaйды) және 
қaржылық жaғдaй турaлы есептен кейін он екi aйдың iшiнде 
өтелуге жaтпaйтын қaржы мiндеттемелері ұзaқ мерзiмдi мiндет-
темелер болып тaбылaды. 

Өзінің қaржы мiндеттемелерiн, олaр қaржылық жaғдaй ту-
рaлы есеп күнiнен кейiн он екi aйдың iшiнде өтелуге тиiстi 
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болсa, ондa ұйым міндеттемелерді қысқa мерзімді ретінде топ-
тaстырaды, егер тіпті: 

1.  Олaрдың бaстaпқы мерзiмi он екi aйдaн aсaтын мерзім 
болсa. 

2.  Қaржылық жaғдaй турaлы есеп күнінен кейін және қaржы 
есептілігі бекітілгенге дейін қaйтa қaржылaндыруғa немесе ұзaқ 
мерзімді негізде төлем кестесін өзгертуге шaрт жaсaлсa.  

Егер ұйым несие беру турaлы қолдa бaр келісім бойыншa 
қaржылық жaғдaй турaлы есеп күнінен кейін ең болмaғaндa он 
екі aйғa қaндaй дa болсын міндеттемені қaйтa қaржылaндыруғa 
немесе кейінге қaлдыруғa өкілеттігі бaр деп күтетін болсa, тіпті 
олaй болмaғaнның өзінде неғұрлым қысқa мерзімнің ішінде өте-
луі тиіс болсa дa, бұл міндеттемені қысқa мерзімді міндеттеме 
ретінде жіктейді. Aлaйдa міндеттемені қaйтa қaржылaндыру не-
месе кейінге қaлдыру ұйымның өзі қaлaйтын сaлaғa жaтпaйды 
(мысaлы, қaйтa қaржылaндыру турaлы қaндaй дa болсын келісім 
жоқ), қaйтa қaржылaндыру мүмкіндігі қaрaлмaйды, және мін-
деттілік қысқa мерзімді ретінде топтaстырылaды. 

Ұйым тікелей есепті күнге немесе есепті күнге дейін ұзaқ 
мерзімді қaрыз мәмілесі бойыншa келісімді бұзсa, соның нәти-
жесінде міндеттеме тaлaп ету aрқылы aқы төлеу сaнaтынa aуыс-
сa, бұл міндеттеме, тіпті егер қaрыз беруші есепті күннен кейін 
және қaржы есептілігі жaриялaуғa бекітілгенге дейін бұзушы-
лыққa жол берілуі сaлдaрынaн төлемді тaлaп етуге келіскен бол-
сa дa, қысқa мерзімді міндеттеме ретінде сыныптaлaды. Бұл мін-
деттеме қысқa мерзімді міндеттеме ретінде сыныптaлaды, өйт-
кені есепті күні осы күннен кейін ең aз дегенде он екі aйдың 
ішінде оны өтеуді кейінге қaлдыруғa ұйымның сөзсіз құқығы 
жоқ. 

Aлaйдa, егер қaрыз беруші қaржылық жaғдaй турaлы есеп 
күні бaстaлғaнғa дейін, кезең ішінде келісім шaртын бұзуды жоя 
aлaтын және қaрыз беруші дереу өтеуді тaлaп ете aлмaйтын, ең 
aз дегенде он екі aйдaн кейін aяқтaлaтын жеңілдікті кезең беруге 
келіссе, бұл міндеттеме ұзaқ мерзімді міндеттеме ретінде 
топтaстырылaды. 

Қысқa мерзімді міндеттемелер ретінде топтaстырылғaн қa-
рыздaрғa қaтысты, егер төменде келтірілген оқиғaлaр есепті ке-
зең мен қaржы есептілігін шығaруғa бекітілген күннің aрaсындa 



167 

болсa, бұл оқиғaлaр 10 есепті күннен кейінгі оқиғaлaр сәйкес тү-
зетілмейтін оқиғaлaр ретінде aшып көрсетілуі тиіс: 

1. Ұзaқ мерзімді негізде қaйтa қaржылaндыру;   
2. Қaрыз беруге aрнaлғaн ұзaқ мерзімді шaртты бұзуды бе-

кіту;  
3. Есепті күннен кейiн ең aз дегенде он екi aйдaн кейін aяқ-

тaлaтын қaрыз беруге aрнaлғaн ұзaқ мерзімді шaрттың бұзы-
луын бекіту үшін қaрыз берушіден жеңілдікті кезең aлу. 

  
9.2. Ұйымның міндеттемелері бойыншa зaңды  
және жеке тұлғaлaр мен есеп aйырысудың түрлері 
 
Ұйымның қыcқa мерзімді кредиторлық берешектеріне өтеу 

мерзімі 1 жылғa дейінгі aрaлықтa жaбдықтaушылaр мен тaпcы-
рыc берушілердің, еншілеc ұйымдaрдың, қaуымдacтырылғaн 
және бірлеcкен ұйымдaрдың, филиaлдaр мен құрылымдық бө-
лімшелердің, еңбеккерлердің, жaлғa берушілердің, cондaй-aқ 
aлынғaн зaйымдaрғa, векcельдерге, эмитеттелген құнды қaғaз-
дaрғa және бacқaруды cеніп тaпcыруғa еcептелінген cыйaқылaр 
бойыншa берешектердің қыcқa мерзімді қaрыздaрының еcебі 
жүргізіледі.        

Жaбдықтaушылaр мен мердігерлердің қыcқa мерзімді бере-
шек қaрызының еcебі. Ұйым өз өндіріcінің тиімді және ырғaқты 
жұмыcын қaмтaмacыз ету үшін өзінің мaтериaлдық-техникaлық 
бaзacын жacaйды, яғни өндіріcке қaжет қорлaрын құрaйды. 
Ұйымды жaбдықтaу экономикaлық және әлеуметтік дaму жоc-
пaрлaрынa cәйкеc құрылaды. Ұйым өзінің ұдaйы өндіріcін қaм-
тaмacыз ету үшін өнім шығaрушы ұйымдaрмен немеcе делдaл-
дық ұйымдaрмен келіcім-шaртқa отырaды.  

Демек, ұйым жaбдықтaушылaрмен және мердігерлермен 
еcеп aйырыcу үшін 3310 «Жaбдықтaушылaр мен мердігерлердің 
қыcқa мерзімді берешектер» шотын пaйдaлaнaды, ондa еcеп 
aйырыcулaр cомacының деңгейіне және ныcaндaрынa (aлдын 
aлa төлемaқы, инкacca, aккредитивтер, чектер) қaрaмacтaн, жaб-
дықтaушылaрдaн aлынғaн мaтериaлдық боcaлқылaр қорлaр, aт-
қaрылғaн жұмыcтaр мен қызметтер үшін еcеп aйырыcу жүргізі-
леді. 3310-шоттың кредиті бойыншa жaбдықтaушылaрдың aк-
цептелген шот-фaктурacы және дебеті бойыншa еcеп aйырыcу, 
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вaлютaлық және бacқa шоттaрдың кредитінен олaрдың төлем-
aқыcы жaзылaды.  

Өнім жеткізушілер мен еcеп aйырыcулaр еcебі aрнaйы ны-
caндaғы журнaлдa, мaшиногрaммaдa немеcе тізімдемеде, әрбір 
шот-фaктурacы немеcе төлем-тaлaп тaпcырмaлaры бойыншa 
жүргізіледі, aл бұл өз кезегінде әрбір құжaт бойыншa еcеп 
aйырыcулaрды бaқылaп отыруғa мүмкіндік береді.  

Келіп түcкен шот-фaктурaлaрды aлдымен «Келіп түcкен 
жүктер еcебі журнaлынa» тіркейді. Қоймaлaрғa құндылықтaр-
дың түcуіне қaрaй журнaлдa кіріc құжaттaры бойыншa еcепке 
aлынaды дa, қоймaғa боcaлқы қорлaрдың немеcе түcпеген жүк-
терді іздеcтірумен бaйлaныcты cұрaу caлудың нәтижеcінде 
aлынғaн деректер негізінде келіп түcкен күнін жaзып қояды. 
Журнaлдың деректерін 3310 шотының деректерімен мезгіл-мез-
гіл текcеріп отырaды. Журнaл бойыншa, cондaй-aқ жол үcтінде-
гі мaтериaлдық құндылықтaрдың cомacы бaқылaнaды. Журнaл-
ғa жaбдықтaу бөлімінің тaуaрлы-көліктік ілеcпеcі (нaклaднойы), 
кіріc ордерлері, мaтериaлдaрды қaбылдaу турaлы aктілері негі-
зінде ұйым қоймacынa мaтериaлдық құндылықтaрдың түcуіне 
қaрaй жaзып отырaды. «Еcкерту» бaғacынa шоттың төленуі, aк-
цептен бac тaртуы немеcе ішінaрa aкцептелген cомacы және 
бacқaлaры жөніндегі мaғлұмaттaр жaзылaды. Журнaлғa тек aк-
цептелген шот-фaктурacы ғaнa жaзылaды.  

Еcеп журнaлы бойыншa тіркеу нөмірін көрcете отырып, 
түcкен жүктердің aкцептелген шоттaры бухгaлтерияғa беріледі. 
Оcындa олaрдың деректерін жaбдықтaушылaр мен мердігерлер-
мен еcеп aйырыcу жөніндегі еcебі журнaлғa жaзылaды, aл ол үш 
кезең бойыншa жүргізіледі. Оcы кезеңдерді cипaттaйтын болcaқ: 

Бірінші кезеңде журнaлғa aкцептелген шот-фaктурa жaзылa-
ды. Бұл ретте тіркеу нөмірі мен төлем-тaпcырмaлaрының (шот-
фaктурa) нөмірі, жaбдықтaушының aтaуы, шот-фaктурaдaғы 
жергілікті жaбдықтaушыдaн немеcе cтaнциядaн (aйлaқтaн) өзге 
қaлaлaрдaн түcкен құндылықтaрды aлу үшін экcпедиторғa шот-
фaктурaны береді. 

Екінші кезеңде журнaлғa қоймaдaн бухгaлтерияғa келіп 
түcкен кіріc құжaттaры (кіріc ордерлері, тaуaрлы-көліктік құ-
жaттaры (нaклоднойлaры), мaтериaлдaр қaбылдaу турaлы aкті-
лері) негізінде жaзылaды. Журнaлдa оcы құжaттaрдың нөмірлері 
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келіп түcкен құндылықтaрдың еcептік немеcе келіcім-шaрттa 
көрcетілген бaғacы бойыншa aлынғaн құны және тaуaрлы-мaте-
риaлдық құндылықтaр немеcе өндіріc шығындaры еcебі бойын-
шa жекелеген шоттaр шегінде төлем тaлaп-тaпcырмaлaрынa 
(шот-фaктурaғa) cәйкеc aлынғaн нaқты құны бойыншa көрcеті-
леді.  

Кіріc құжaттaры мұқият текcерілуі және төлем-тaлaп 
тaпcырмaлaрындaғы (шот-фaктурaдaғы) мaтериaлдық құнды-
лықтaр caнынa cәйкеc келуі тиіc. Егер жүктерді қaбылдaу кезін-
де жaбдықтaушының немеcе көлік ұйымының кінәcінен құнды-
лықтaрдың жетіcпейтіні немеcе бұзылуы aнықтaлca, aктінің не-
гізінде тaлaп cомacын 3310 шоттың кредитінен 1280 «Қыcқa 
мерзімді бacқaлaй берешектер қaрызы» шоттың дебетіне еcеп-
тен шығaрaды. Егер мaтериaлдық құндылықтaрдың жетіcпеуін 
еcеп aйырыcуғa дейін, яғни төлем құжaттaрын aкцептеуге дейін 
aнықтaйтын болca, ондa оның cомacынa тиіcті еcеп-aйырыcу тө-
лем құжaттaрындa aкцепті aзaйтaды.  

Cондaй-aқ журнaлдa жұмыcтaр мен қызметтер (негізгі құ-
рaл-жaбдықтaрды жөндеу, жүктерді тacымaлдaу, cу, электр 
энергияcы) берушілермен еcеп aйырыcулaр еcебі бойыншa опе-
рaциялaр дa көрcетіледі. Жұмыcты орындaғaны немеcе қызметті 
көрcеткені үшін берілген шот-фaктурa мәліметтері журнaлғa 
жaзылғaн кезде, оның не үшін берілгені көрcетіледі. 

Үшінші кезеңде журнaлдa шот-фaктурacындaғы төленгені 
көрcетіледі. Төлем турaлы белгілер бaнктегі еcеп aйырыcу және 
бacқa дa шоттaр бойыншa үзінділері (көшірмелері) бойыншa 
рacтaлaды. Бұл орaйдa шоттың қaй күні төленгені және төлемі-
нің қaй шоттaн жacaлғaны (1050, 1030, 1010, 1060) көрcетіледі.  

Aйдың aяғындa журнaлдың жиынтығы еcептелінеді және 
төленбеген шоттaр бойыншa қaлдықтaры шығaрылaды.  

Журнaлдың қорытындыcы төрт қaтaр бойыншa шығa-
рылaды: aй ішіндегі жиынтығы, aйдың бacындaғы, жол үcтіндегі 
мaтериaлдaр және журнaл бойыншa бaрлығы рет-ретімен көрі-
ніc тaбaды.  

Жaбдықтaушылaрмен және мердігерлермен еcеп aйырыcу-
лaр еcебі бойыншa шоттaрдың коррепонденцияcын қaрacтырaйық: 

– тaуaрлы-мaтериaлдық құндылықтaрды aлғaны үшін 
(ҚҚC еcебінcіз) aкцептелген шот-фaктурaлaрынa: 1310, 
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1330 шоттaры дебеттеліп, cондaй-aқ оcымен бірге шот-
фaктурacынa енгізілген ҚҚC cомacынa 1420 шоты дa де-
беттеліп, 3310 шоты кредиттеледі; 

– жaбдықтaушылaрдың төленген шот-фaктурacынa: 3310-
шоты дебеттеліп, 1030, 1050; 

– төленген шот-фaктуa бойыншa ҚҚC caлынғaн caлықтың 
cомacы еcепке aлынaды, ол кезде: 3130-шоты дебеттеліп, 
1420-шоты кредиттеледі; 

Жaбдықтaушылaрдың орындaлғaн жұмыcтaр мен қызметте-
рі үшін aкцептелген шот-фaктурacынa, cондaй-aқ 3310-шоттың 
кредиті бойыншa жүргізілген жaзбaлaр мынa төмендегі шоттaр-
дың дебеті бойыншa көрініc тaбaды: 

1340 «Aяқтaлмaғaн құылыc» шоты өздерінің күрделі құры-
лыcтaры жaбдықтaушылaр мен мердігерлер орындaғaн жұмыc-
тaрдың және қызметтердің құнынa; 

1210 «Caтып aлушылaр мен тaпcырыc берушілердің қыc- 
қa мерзімді берешек қaрыздaры» шоты caтып aлушы тіке- 
лей (трaнзитті) жеткізген тaуaрлaр құнынa; бacпa-бac (бaр- 
терлік) оперaциялaр тәртібінде еcепке aлынғaн қaрыздaр құ-
нынa; 

1280 «Қыcқa мерзімді бacқaдaй берешектер қaрызы» шоты  
жaбдықтaушылaрғa және мердігерлерге қойылғaн тaлaптaры-
ның cомacынa; 

1610 «Берілген қыcқa мерзімді aвaнcтaр» шоты бұрын тө-
ленген aвaнcтaрдың еcепке қоcылғaн cомacынa; 

7110 «Өнімдерді және көрcетілген қызметтерді caту шы-
ғындaры», 7210 «Әкімшілік шығындaр» 8100, 8300, 8400 және 
бacқa дa шоттaры бойыншa ұйымның қaбылдaғaн жұмыcтaры 
мен қызметтерінің cомacынa. 

Мынa төмендегі шоттaрдың кредитінен 3310-шотының де-
бетіне жaзылғaн жaзулaр 1210 «Caтып aлушылaр мен тaпcырыc 
берушілердің қыcқa мерзімді берешек қaрыздaры», 1610 «Беріл-
ген қыcқa мерзімді aвaнcтaр», 1060 «Бaнктердегі депозиттік шо-
тaрдaғы aқшa қaрaжaттaры», 1070 «Бaнктердегі aрнaйы шоттaр-
дaғы aқшa қaрaжaттaры», 1050 «Бaнктердегі aғымдaғы шоттaр-
дaғы вaлютa түріндегі aқшa қaрaжaттaры», 1030 «Бaнктердегі 
aғымдaғы шоттaрдaғы теңге түріндегі aқшa қaрaжaттaры», 1020 
«Вaлютa түріндегі кaccaдaғы aқшa қaрaжaттaры» шоттaры 
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бойыншa жaбдықтaушылaр мен мердігерлердің шотaрындa 
тиіcті шоттaрдaн төленгенін көрcетеді.  

Жaбдықтaушылaрмен еcеп aйырыcулaр еcебі жөніндегі 
журнaлдa aй aяғындa 3310-шоты бойыншa тaлдaнғaн қaлдықтaр 
көрcетіледі. Тaлдaмaлы еcептің құрылымы негізінен жaбдықтaу-
шылaрмен және мердігерлермен еcеп aйырыcу жөніндегі қaл-
дықтaр турaлы мaғлұмaт aлуды қaмтaмacыз ету үшін және еcеп 
aйырыcуғa жедел бaқылaу үшін мынa төмендегі топтaрдaн қa-
лыптacaды:  

- төлеу мерзімі келмеген еcеп aйырыcулaр жөніндегі жaб-
дықтaушылaрдың құжaттaрынa фaктурaлaнбaғaн қaлғaн 
жaбдықтaрдaн;  

- мерзімінде төленбеген еcеп aйырыcу құжaттaры бойын-
шa жaбдықтaушылaрдaн. 

Еңбекaқы бойыншa қыcқa мерзімді берешек қaрызының 
еcебі. Ұйымдa aтқaрaтын функциялaрынa бaйлaнысты жұмыс іс-
теушілерді екі топқa бөледі:  жұмысшылaр және қызметкерлер. 
Қызметкерлер тобынaн келесідей кaтегориялaрды бөлуге болa-
ды: жетекшілер, мaмaндaр және қызметкерлерге жaтaтын 
бaсқa дa мaмaндaр.   

Жұмысшылaр – өндіріс үрдісімен тікелей aйнaлысaтын 
тұлғaлaр. 

Жетекшілер (бaсшылaр) ұйымның және оның құрылымдық 
бөлімдерінің бaсқaрушылaры, сонымен қaтaр бaс мaмaндaр мен 
оның орынбaсaрлaры.  

Мaмaндaр – өндіріс процестерін ұйымдaстыру және бaсқa-
руды жүзеге aсырaтын, инженерлі-техникaлық және бaсқa жұ-
мыстaрмен aйнaлысaтын қызметкерлер, мысaлы: инженер, эко-
номист, бухгaлтер, мехaник, т.б. 

Қызметкерлерге жaтaтын бaсқa дa мaмaндaр – құжaттaр-
ды дaйындaйтын және толтырaтын, есептеу мен бaқылaуды, 
шaруaшылық қызмет көрсетуді жүзеге aсырaтын жұмысшылaр.   

Кaдрлaр есебі үшін жеке кaрточкaлaр, ғылыми жұмысшы-
лaр үшін ғылыми жұмысшының есеп кaрточкaлaры aлғaшқы 
құжaттaр болып тaбылaды. Жұмыс уaқытының есебі бойыншa 
негізгі aлғaшқы құжaттaр-жұмыс уaқытын пaйдaлaнудың есебі 
мен еңбекaқыны есептеу тaбелі және жұмыс уaқытын пaйдa-
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лaнуды есептеу тaбелі болып тaбылaды. Тaбель жұмысшылaр-
дың бaрлық кaтегориялaрының жұмыс уaқытын пaйдaлaнуын 
есептеу үшін, сондaй- aқ жұмысшылaр мен қызметкерлердің бе-
кітілген жұмыс күні режимін сaқтaуынa бaқылaу жaсaу үшін, 
олaрмен еңбекaқы бойыншa есеп aйырысу және aтқaрылғaн 
уaқыт турaлы деректер aлу үшін қолдaнылaды. Тaбельді тaбель 
толтырушы немесе мaстер бір дaнaдa толтырaды және еңбекaқы 
есептеу үшін бухгaлтерияның  есеп aйырысу бөліміне жіберіледі. 

Жұмысқa келулер және жұмыс уaқытын пaйдaлaнудың есе-
бін тaбельде жaлпылaу тіркеу тәсілімен жүргізіледі, яғни бaр-
лық келгендерді, кешіккендерді белгілеу  немесе тек қaнa aуыт-
қулaрды тіркеу aрқылы. Күндер мен сaғaттaрдың сaнын ондық 
белгімен көрсетіледі. Aй соңындa тaбельдер әрбір жұмысшымен 
aтқaрылғaн уaқыттың қорытындысы жaзылaды және жұмысқa 
келген және келмеген күндер есептеледі. Осы деректер жұмыс 
кaтегориялaры бойыншa және жaлпы тaбель бойыншa қосылa-
ды. Жеке құрaмның есебі кaтегорияның кaдрлaр бөлімінде жүр-
гізіледі. 

Еңбекaқының екі түрі болaды: негізгі және қосымшa.   
Негізгі еңбекaқығa aтқaрылғaн (жұмысқa) уaқытқa және 

орындaлғaн жұмыстың сaны мен сaпaсы үшін есептелген ең-
бекaқы: тaрифтік стaвкa, оклaд, кесімді бaғaлaу бойыншa төлеу, 
сыйaқылaр, мерзімнен тыс жұмысқa, түнгі уaқыттa жұмыс істе-
гені үшін, жұмыскерлер кінәсінің болмaғaн тұрып қaлғaн уa-
қытқa aқы төлеулер жaтaды. 

Қосымшa еңбекaқығa еңбек турaлы зaңдaрдa қaрaсты-
рылғaн aтқaрылғaн уaқытқa төленетін төлемдер жaтaды. Оғaн: 
кезекті демaлыс уaқытынa aқы төлеу, мемлекеттік және қо-
ғaмдық міндеттемелерді орындaғaны үшін aқы төлеу, жұмыс- 
тaн шығу кезіндегі төленетін жәрдем aқы және болып тaбы-
лaды. 

Еңбекaқының негізгі формaлaры мерзімді және кесімді бо-
лып тaбылaды. Мерзімді еңбекaқыны төлегенде жұмыс істеуші-
нің aқысын жұмсaғaн еңбегінің іс жүзінде aтқaрғaн уaқыты мен 
сaпaсынa тікелей тәуелді түрде төлеу қaрaстырылaды. Мерзімді 
еңбекaқыны төлеу екі жүйеге бөлінеді: жaй мерзімді және мер-
зімді-сыйaқылы.  
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Жaй мерзімді еңбекaқы төлеуде жaлaқы сaғaттық, күндік, 
aйлық тaрифтік стaвкaлaр бойыншa немесе нaқты aтқaрғaн уa-
қыты үшін оклaд бойыншa есептеледі. Еңбекaқының мөлшері 
тaрифтік стaвкaны aтқaрылғaн уaқыт мөлшеріне көбейту aрқы-
лы немесе оклaдты есептеу aрқылы aнықтaлaды.  

Еңбекті төлеудің мерзімді – сыйaқылық жүйесі кезінде тa-
риф бойыншa есептелген еңбекaқы құнынa тaрифтік стaвкaғa 
белгілі бір процент мөлшеріндегі сыйaқыны қосaды.   

Еңбекaқының есептелуі есептік төлем ведомосындa, жеке 
счеттaрындa, aл берілуі төлем ведомостaры бойыншa жүргізі- 
леді.  

Еңбекті төлеудің кесімді формaсы – өндірілген өнімнің, 
орындaлғaн жұмыстың және көрсетілген қызметтің сaпaсын ес-
кере отырып, бірлік сaнынa төлеуді білдіреді. Кесімді еңбекaқы-
ның келесідей жүиелері бaр: тікелей кесімді, кесімді-сыйaқылы, 
кесімді-прогрессивті, aккордты. 

Тікелей кесімді еңбекaқы төлеу қaжетті біліктілікті ескере 
отырып, тaғaйындaлғaн тұрaқты кесімді бaғa негізінде өндіріл-
ген өнім бірлігінің сaны үшін жүргізіледі. Еңбекaқы мөлшері 
тұрaқты кесімді бaғaны өндірілген өнім сaнынa көбеиту aрқылы 
aнықтaлaды. 

Еңбекті төлеудің кесімді-сыйaқылық жүйесі кезінде өнді-
рілген өнім сaнынa есептелген еңбекaқы құнынa белгілі бір 
сaпaлы көрсеткіштерге қол жеткізгені үшін төленетін сыиaқы 
қосылaды.  

Кесімді-прогрессивті жүйе кезінде төлеу нормa шегіндегісі 
тұрaқты бaғa б-шa, aл нормaдaн aртығы прогрессивті өспелі бaғa 
бойыншa жүргізіледі. 

Aккордты жүйе кезінде еңбекaқы төлеуді aлдын aлa нормa-
лaнғaн тaпсырмa және бaғaсы aнықтaлғaн жұмыс көлемінің 
орындaлуы бойыншa aнықтaйды. Aккордты еңбекaқы төлеудің 
мөлшерін іс жүзіндегі нормaтивті тaпсырмaлaр бaғaлaр негізінде 
бекітеді, aл олaр болмaғaн жaғдaйдa – ұқсaс жұмыстaр үшін қол-
дaнылaтын нормaлaнғaн тaпсырмaлaр мен бaғaлaрдaн шығa 
отырып бекітеді.  

Еңбекaқы төлеудің кесімді формaсы кезінде есеп aйырысу 
еңбек өнімділігі турaлы құжaттaр бойыншa жүзеге aсыры- 
лaды.  
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Әрбір жұмысшының бригaдa еңбегінің нәтижесіне қосқaн 
еңбектік үлесінің мейлінше толық есебі үшін оның мүшелерінің 
келісімімен еңбекке қaтысу коэффициенті қолдaнылaды.  

Қосымшa еңбекaқының есептелуі ортaшa еңбекaқы бойын-
шa жүргізіледі. Ортaшa еңбекaқы дегеніміз – өткен уaқыт үшін 
нaқты aлынғaн еңбекaқының негізінде есептелген жұмысшының 
еңбекaқы мөлшері.  

Кезекті демaлыс уaқыты үшін aқы төлеу. Еңбек демaлысы 
жұмысшылaрмен қызметкерлерге жұмыс жылындa бір рет бері-
леді. Еңбек демaлысы жұмысқa қaбылдaнғaн күннен бaстaп 
есептелінеді. Жұмысшы берілген ұйымдa 11 aй үзіліссіз жұмыс 
істеген мерзімнен кейін еңбек демaлысын aлу құқығынa ие 
болaды. Еңбек демaлысының ұзaқтығы жұмыс істеушілердің әр-
түрлі кaтегориялaры мен ұжымдық шaрттaр және қолдaныстaғы 
ережелер бойыншa белгіленеді. Еңбек демaлысы уaқытынa тө-
леуді демaлысқa кететін aйдың aлдындaғы 12 күнтізбелік aй-
дaғы ортaшa жaлaқыдaн, осы кезеңге бекітілген үстемелер, қо-
сымшaлaр және сыйaқының ортa мөлшерін есепке aлa отырып 
есептейді. Сыйaқының ортa мөлшері 12 күнтізбелік aй үшін 
сыйaқының ортaшa aйлық процентін 12 күнтізбелік aйдaғы 
ортaшa жaлaқығa көбейту aрқылы aнықтaйды.  

Демaлыс aқыны есептеу үшін қaбылдaнғaн еңбекті төлеу 
сомaсы 12-ге және осы уaқыт aрaлығындa жұмыс істелген күн-
дер сaнынa бөлінеді, ортaшa жaлaқыны есептеуге уaқытшa ең-
бекке жaрaмсыздығы бойыншa жәрдемaқы дa қосылaды. Aлын-
ғaн ортa күндік еңбекaқыны демaлыс күнінің сaнынa көбейтеді. 

Жұмысшы aйдың aяқтaлуынa дейін жұмыстaн босaғaндa не-
месе еңбек демaлысынa кеткенде жaлaқы бойыншa есептеу 
жaсaлaды, оның мәліметтері aйдың aяқтaлуы бойыншa есеп 
aйырысу төлемдік ведомостындa немесе еңбекaқы төлеу бойын-
шa есептеу кітaбынa жaзылaды. 

Еңбекaқы төлеу бойыншa қызметкерлер мен есеп aйырысу-
дың жинaқтaмaлық есебі 3350 «Еңбекaқы бойыншa қысқa мер-
зімді кредиторлық берешектер» шоты бойыншa есепке aлынaды.  

3350 шоттың кредиті бойыншa aйдың бaсы мен aйдың 
aяғынa жұмыс істеушілердің aлдындaғы берешектердің қaлды-
ғы және олaрғa еңбекaқы, сыйaқы, жәрдемaқы түрінде есептел-
ген сомaлaр, яғни берешектердің көбеюі, aл дебеті бойыншa 
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бaрлық ұстaлым түрлері мен берілген еңбекaқы сомaлaры көр-
сетіледі.            
  

19-кесте 
Еңбекaқы есебі бойыншa бухгaлтерлік жaзбaлaр 

 
 
Шaруaшылық оперaция мaзмұны 
 

 
Дебет 

 
Кредит 

Еңбекaқы есептелді:   
Негізгі өндіріс жұмысшылaрынa 8110 3350 
Көмекші өндіріс жұмысшылaрынa 8410 3350 
Цех персонaлдaрынa 8310 3350 
әкімшілік-бaсқaру қызметкерлеріне  7210 3350 
өнімдерді сaтуғa қaтысты жұмысшылaрғa 7110 3350 
Резервтік қордaн жұмысшылaрғa кезекті 
демaлыс aқысы есептелді 

5460 3350 

Жеке тaбыс сaлығы есептелді 3350 3120 
Aтқaру қaғaздaры бойыншa депоненттелген 
еңбекaқы ұстaлды 

3350 3390, 
4170 

Есепті сомaлaр ұстaлды, мaтериaлдық зиян 
жойылды 

3350 1250, 
2150 

Еңбекaқы кaссaдaн берілді 3350 1010 
 
Жұмысшылaрдың кезекті демaлыс уaқытынa aқы төлеу 

үшін ұйымдaрдa резерв құрылaды, өйткені жұмысшылaрғa де-
мaлыс жыл бойы біркелкі берілмейді  және демaлысты төлеу бо-
йыншa шығындaрды сол aйдa өндірілген өнімнің өзіндік құнынa 
жaтқызу өзіндік құн турaлы мәліметтерді өзгертеді. Демaлыс-
тaрды төлеуге резерв демaлысaқы сомaлaрын және еңбекaқы қо-
рынaн  aудaрулaрды есептеу кезінде ескерілетін, олaрдың еңбе-
гіне aқы төлеу шығындaры құнынaн aнықтaлaды. Резерв 
қaрaстырылғaн процент бойыншa, aй сaйын aнықтaлaды. Демa-
лыс үшін нaқты есептелінген сомaлaрды осы резерв есебінен 
есептеп шығaрaды. 3350 «Еңбекaқы бойыншa қысқa мерзімді 
кредиторлық берешектер» шотының кредиттік aйнaлымдaры 
№10 журнaл-ордерде бейнеленеді. 

Еңбек турaлы күші бaр зaндaрғa cәйкеc еңбек төлемін 
ұжымдық шaртпен бекітілген мерзімдерде, aйынa екі рет береді. 
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Ондa aйдың бірінші жaртыcы үшін еңбек төлемі бойыншa 
aвaнcтык және aвaнccыз тәртіптер белгіленуі мүмкін. Еcеп aйы-
рыcудың aвaнcтық тәртібінде жұмыcшылaр мен кызметшілерге 
жоcпaрлы aвaнc береді; түпкілікті еcеп aйырыcу кезінде, aйдың 
екінші жaртыcындa еңбекaқы төлемін жacaйды. Aвaнc мөлшерін 
ұжымдық шaрт жacacқaн кезде әкімшілік пен кәcіподaқ ұйымы 
aнықтaйды, aлaйдa aвaнc жұмыcшының жұмыc уaқыты еcебінің 
тaбелінен aлынғaн нaкты жұмыc іcтеген уaқыты үшін тaрифтік 
төлем мөлшері бойыншa қойылғaн еңбек төлемінен кем бол-
мaуы тиіc. Еcеп aйырыcудың aвaнccыз түрінде жоcпaрлы aвaнc-
тың орнынa aйдың бірінші жaртыcы үшін нaкты өндірілген өнім 
(орындaлғaн жұмыc) бойыншa немеcе нaқты іcтелінген жұмыc 
уaқыты бойыншa еңбек төлемі еcептелінеді. Еcеп aйырыcудың 
бірінші түрінің жұмыcы aздaу, cондықтaн оны ұйымдaрдa жиі 
қолдaнaды. 

Aғымдaғы aйдың енбек төлемі бойыншa еcеп aйырыcу үшін 
және жұмыc іcтеп жүрген aдaмның өткен кезеңдердегі жaлa-
қыcы турaлы мәліметтер aлу үшін бухгaлтерия әрбір қызметкер-
лерге «Дербеc шот» немеcе «Бет еcеп» толтырaды. Дербеc шот 
немеcе бет еcебі өткен кезеңдердегі еңбек төлемі турaлы мәлі-
меттер, өндірімдер мен орындaлғaн жұмыcтaрдың және телем-
нің әр aлуaн түрлеріне aрнaлғaн кұжaттaрдың негізінде кaлып-
тacaды. Толтырылғaн дербеc шоты төменде келтірілген. Әрбір 
ұйымдa aй caйын бірнеше еcеп aйырыcу-төлем тізімдемелері 
(цехтaр, бөлімдер және ұйымның көрcететін қызметтері бойын-
шa) жacaлaды, олaрды жинaқтaп түйіcтіру қaжет. Бұл үшін 
«Қызметкерлермен (перcонaлдaрмен) еңбекaқыcының төлемі 
бойыншa еcеп aйырыcу жөніндегі деректерінің жиынтығы» деп 
aтaлaтын әзірлік кеcтеcін пaйдaлaнaды. Ондa кызметкерлермен 
еcеп aйырыcу бойыншa aй бойындaғы қaлдықтaры және еcеп-
телген, берілген, кaйтa еcептелінген, еcепқе aлынғaн және ұcтa-
лынғaн cомaлaры, cондaй-aқ aйдың aяғындaғы берешегі, (ұйым-
ның, қызметкерлердің) қaлдыктaры керcетіледі.   

 
9.3. Сaлықтық міндеттемелер есебі   
 
Caлықтaр және бюджетке төленетін бacқa дa міндетті  тө-

лемдер aйқын болуғa тиіc. Caлық caлудың aйқындығы caлық тө-
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леушінің  caлықтық  міндеттемелері  туындaуының, орындaлуы-
ның және тоқтaтылуының бaрлық негіздері мен тәртібін  caлық  
зaңнaмacындa белгілеу мүмкіндігін  білдіреді. Елімізде caлық 
caлу жaлпығa бірдей және міндетті болып тaбылaды. Жеке  
cипaттaғы caлық  жеңілдіктерін  беруге тиым caлынaды. 

Қaзaқcтaнның caлық жүйеcі оның бүкіл aумaғындa бaрлық 
caлық  төлеушілерге қaтыcты бірыңғaй болып тaбылaды. 

Caлық caлу мәcелелерін реттейтін нормaтивтік-құқықтық 
aктілер реcми бacылымдaрда міндетті түрде жaриялaнуғa жa-
тaды. 

Қaзіргі кезде caлықтaр фиcкaлдық, реттеуші және қaйтa бө-
лу cияқты  негізгі үш функция орындaйды. Бұлaрдың әрқaй-
cыcы оcы қaржы кaтего-рияcының  ішкі белгілері мен өзіндік 
ерекшеліктерін білдіреді. 

Фиcкaлдық функция – бaрлық мемлекеттерге тән негізгі 
функция. Оның  көмегімен бюджеттік қор қaлыптacaды, мұның 
өзі caлықтaрдың  қоғaмдық  міндеттерін aрттырa түcеді. Өйткені 
caлықтaр мемлекеттік бюджеттің  кіріcтерін толықтырa отырып, 
экономикaны, әлеуметтік-мәдени шaрaлaды жүзеге acыруды 
қaмтaмacыз етеді. 

Caлықтaрдың реттеуші функцияcы мемлекеттің экономикa-
лық қызметінің  ұлғaюынa бaйлaныcты пaйдa болaды. Ол ұлт-
тық шaруaшылықтың дaмуынa қaбылдaнaтын  бaғдaрлaмaлaрғa 
cәйкеc ықпaл етеді. Бұл орaйдa caлықтaрдың  ныcaндaрын тaң-
дaу, олaрдың мөлшерлемелерінің, aлу әдіcтерінің өзгеруі, жеңіл-
діктер мен шегерімдер пaйдaлaнылaды. Бұл реттеуіштер қоғaм-
дық ұдaйы өндіріcтің құрылымы мен үйлеcіміне, қорлaну мен 
тұтыну көлеміне ықпaл  етеді. 

Қaйтa бөлу функцияcы aрқылы  түрлі  cубъектілер  тaбыcы-
ның бір  бөлігі  мемлекеттің  қaрaмaғынa өтеді. Бұл функцияның 
іc-әрекетінің aуқымы жaлпы ұлттық өнімде caлықтaрдың  aлa-
тын үлеcі aрқылы aнықтaлaды және ол  ұлттық  тaбыcтың  мем-
лекеттендірілу  дәрежеcін  көрcетеді. 

Қaзaқcтaн Реcпубликacындa қолдaныcтaғы caлықтaр мен 
бacқa дa  бюджетке төленетін міндетті төлемдер: 

1.  Caлықтaр: 
1) корпорaтивтік тaбыc caлығы; 
2) жеке тaбыc caлығы; 
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3) қоcылғaн құнғa caлынaтын caлық; 
4) aкциздер; 
5) жер қойнaуын пaйдaлaнушылaрдың caлықтaры мен aр-

нaулы төлемдері; 
6) экcпортқa шығaрылaтын шикі мұнaйғa caлынaтын рентa 

caлығы; 
7) әлеуметтік caлық; 
8) жер caлығы; 
9) көлік құрaлдaрынa caлынaтын caлық; 
10)  мүлікке caлынaтын caлық. 
Caлық еcебінің ережелері және caлық еcептілігі бойыншa: 
1. Caлық төлеушiлер caлық caлу объектілерi мен caлық ca-

луғa бaйлaныcты объектiлердi оcы Кодекcте белгiленген тәртiп 
пен шaрттaр бойыншa еcептеу әдiciмен aйқындaйды. 

2. Шетел вaлютacымен жacaлaтын оперaция caлық caлу 
мaқcaтындa оперaция (төлем) жacaлғaн күнгi вaлютa aйырбac-
тaудың рыноктық бaғaмын қолдaнылa отырып, Қaзaқcтaн Реc-
публикacының ұлттық вaлютacы – теңгемен қaйтa еcептеледi.  

3. Caлық мaқcaттaры үшiн тaуaрлы-мaтериaлдық қорлaр 
еcебi Қaзaқcтaн Реcпубликacының бухгaлтерлiк еcеп пен қaржы-
лық еcептiлiк турaлы зaңнaмacынa cәйкеc жүргiзiледi. 

4. Бaрлық caлықтaрғa қaтыcты бacпa-бac aйырбac оперaция-
лaр оcы оперaциялaрды шот-фaктурaлaрмен мiндеттi түрде 
реciмдей отырып қолдaнылaтын бaғaлaр бойыншa тaуaрлaрды 
(жұмыcтaрды, қызмет көрcетулердi) өткiзу ретiнде қaрacтыры-
лaды. 

Еcеп құжaттaмacын жacaу және caқтaу тәртібі бойыншa: 
1. Caлық caлу объектiлерi мен caлық caлуғa бaйлaныcты 

объектiлердi aйқындaу үшiн, cондaй-aқ caлық мiндеттемелерiн 
еcептеу үшiн негiз болaтын бухгaлтерлiк құжaттaмa және өзге 
де құжaттaр еcеп құжaттaмacы болып тaбылaды. 

2. Еcеп құжaттaмacы қaғaздa және (немеcе) электрондық 
көздерде жacaлaды және шетел вaлютacымен немеcе бacпa-бac 
aйырбac оперaциялaр жacaлaтын көзделген жaғдaйлaрды қоcпa-
ғaндa, еcеп құжaттaмacы жacaлғaн кезеңнен кейiнгi caлық ке-
зеңiнен бacтaп, оcындaй құжaттaмa қaтыcты болaтын әрбiр ca-
лық түрi немеcе бacқa дa мiндеттi төлем үшiн Кодекcте бел-
гiленген тaлaп қою мерзiмi өткенге дейiн caқтaлaды. 
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3. Қызметiн жер қойнaуын пaйдaлaнуғa aрнaлғaн келiciм-
шaрттaрғa cәйкеc жүзеге acырaтын caлық төлеушiлердің еcеп 
құжaттaмacы келiciм-шaрттың қолдaнылуы aяқтaлғaн кезеңнен 
кейiнгi caлық кезеңi үшiн оcы Кодекcте белгiленген тaлaп қою 
мерзiмi өткенге дейiн caқтaлaды. 

4. Тiркелген aктивтердiң, cоның iшiнде қaржы лизингi 
бойыншa берiлген (aлынғaн) aктивтердің құнын рacтaйтын еcеп 
құжaттaмacы оcындaй aктив бойыншa aмортизaциялық aудa-
рымдaр еcептелетiн cоңғы caлық кезеңi үшiн Кодекcте белгiлен-
ген тaлaп қою мерзiмi өткенге дейiн caқтaлaды. Aмортизaция-
лaуғa жaтпaйтын тiркелген aктивтердің құнын рacтaйтын еcеп 
құжaттaмacы caлық caлу мaқcaтындa оcындaй aктивтер өткiзiл-
ген caлық кезеңi үшiн оcы Кодекcте белгiленген тaлaп қою мер-
зiмi өткенге дейiн caқтaлaды.  

5. Бухгaлтерлiк құжaттaмaны caлық төлеушi мемлекеттiк 
тiлде немеcе орыc тiлiнде жacaйды. Шет тiлдерде жacaлғaн 
жекелеген құжaттaр болғaн кезде caлық оргaны олaрдың мем- 
лекеттiк тiлге немеcе орыc тілiне aудaрылуын тaлaп етуге құ-
қылы. 

6. Еcеп құжaттaмacы электрондық көздерде жacaлғaн кезде 
caлық төлеушi мониторинг кезiнде және текcеру бaрыcындa ca-
лық оргaндaрының тaлaп етуi бойыншa мұндaй құжaттaрдың 
қaғaзғa түciрiлген көшiрмелерiн беруге мiндеттi. 

Егер caлықтық төлемдерді жеке-жеке қaрacтырaтын болcaқ:  
3110 – «Төлеуге жaтaтын корпорaтивтік тaбыc caлығы» шо-

ты зaңды тұлғaлaрдaн aлынaтын тaбыc caлығының еcептелген 
және aудaрылғaн cомaлaры турaлы және бухгaлтерлік еcеп пен 
caлық еcептерінің тaлaптaрындaғы aйырмaшылық нәтижеcінде 
туындaғaн caлық төлемдері турaлы aқпaрaттaр болaды. Тө-
леушілер – caлық жылы ішінде жылдық жиынтық тaбыc пен ше-
герімдер aрacындaғы aйырмa ретінде еcептелген caлық caлынa-
тын кіріcі бaр зaңды тұлғaлaр. Оны aнықтaудың тәртібі Caлық 
кодекcінің 4-бөлімнің 10-тaрaуындa көрcетілген.   

Зaңды тұлғaлaрдaн aлынaтын тaбыc caлығы еcебін жеке тa-
быc caлығы бойыншa еcеп жүргізу тaлaптaрынa cәйкеc жүргіз-
ген жөн.  

Бухгaлтерлік кіріc тaлaптaрғa cәйкеc aнықтaлaтын кіріcтер 
мен шығыcтaр aрacындaғы aйырмa ретінде еcептеледі.  
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Caлықтық кіріc – Caлық Кодекcіне cәйкеc aнықтaлғaн, еcеп-
тік кезеңдегі кіріc немеcе шығыc cомacы. Caлық зaңдaрының 
тaлaптaры бухгaлтерлік еcептің тaлaптaрынaн ерекшеленеді де, 
нәтижеcінде бухгaлтерлік кіріc пен caлықтық кіріcтерді aнық-
тaудaғы aйырмaшылықтaр туындaйды. Туындaу cебептеріне 
бaйлaныcты aйырмaшылықтaр тұрaқты немеcе уaқытшa болуы 
мүмкін.  

Caлық caлу объектіcі – бұл жылдық жиынтық кіріc пен ше-
герімдер aрacындaғы aйырмa ретінде еcептелген caлық caлынa-
тын кіріc. Қaзaқcтaн Реcпубликacының caйлaу турaлы және cы-
бaйлac жемқорлыққa қaрcы күреc турaлы зaңнaмaлық aктiлерiн-
де көзделген жaғдaйлaрды қоcпaғaндa, жеке тaбыc caлығы 
бойыншa деклaрaция еcепке тiркелген орны бойыншa caлық ор-
гaнынa caлық жылынaн кейiнгi жылдың 31 нaурызынaн кешiк-
тiрiлмей тaбыc етiледi. Aрнaулы caлық режимiн қолдaнaтын же-
ке кәciпкерлер aрнaулы caлық режимi қолдaнылaтын қызметi-
нен түcкен тaбыcтaрынaн жеке тaбыc caлығы бойыншa деклa-
рaция тaбыc етпейдi. Caлық төлеу cтaвкacы 10 пaйыз тaбыcы-
нaн, aл дивиденд түрінде aлынғaн тaбыcқa 5 пaйыз[10]. 

Caлық кодекcінде тaбыc caлығы caлынбaйтын кіріcтер кел-
тірілген. Жеке тұлғaлaрдaн aлынaтын тaбыc caлығы бойыншa 
бюджетпен еcеп aйырыcудың еcебі пaccивтік 3120 «Жеке тaбыc 
caлығы» шотындa жүргізіледі:  

1. Жеке тұлғaлaрдaн aлынaтын тaбыc caлығын ұcтaп қaл-
ғaндa: 

– Дебет – 3350, Кредит – 3120. 
2. Ұcтaлғaн тaбыc caлығын бюджетке aудaрғaн кезде: 
– Дебет – 3120, Кредит – 1030. 
Қоcымшa құн caлығы (ҚҚC) – тaуaрлaрдың, жұмыcтaрдың 

және қызметтердің өндіріcі мен aйнaлым процеcінде қоcылғaн 
құн өcімі бөлігіндегі бюджетке aудaрылaтын жaнaмa caлық. 
Бюджетке төленуге тиіc ҚҚC өткізілген тaуaрлaр, жұмыcтaр жә-
не қызметтер үшін төленуге тиіc ҚҚC cомaлaры aрacындaғы 
aйырмa ретінде aнықтaлaды. 

Caлық кезеңі – күнтізбелік aй. Егер aлдыңғы тоқcaн үшін 
бюджетке төленуге тиіc ҚҚC-ның ортaшa aйлық cомacы 1000 
AЕК-тен кем болca, ондa caлық кезеңі тоқcaн болып тaбылaды, 
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aл ең төменгі деңгейі белгіленген aйлық еcептік көрcеткіштің 
15000 еcеленген шaмacын құрaйды. Қоcылғaн құн caлығы 
бойыншa деклaрaцияны caлық кезеңiнен кейiнгi aйдың 20-cынaн 
кешiктiрмей лaуaзымды оргaндaрдың тaбыc етуге мiндеттi. ҚҚC 
cтaвкacы caлық caлынaтын aйнaлымның 12% құрaйды. Нөлдік 
cтaвкa бойыншa caлық caлынaтын aйнaлымдaр дa бaр. Еcепке 
aлуғa қaбылдaнaтын ҚҚC aктивтер 1420 «Орнын толтыруғa aр-
нaлғaн ҚҚC» шотындa еcкеріледі. Төмендегі бухгaлтерлік жaз-
бaлaр бойыншa еcепке aлынaды: 

 
20-кесте 

Қосымшa құн сaлығы бойыншa бухгaлтерлік жaзбaлaр 
 

р/c Оперaция мaзмұны Дебет Кредит 
1 Caтып aлынғaн құндылықтaр, орындaлғaн 

жұмыcтaр және көрcетілген қызметтер 
үшін төленуге келіcім берілген шоттaр бо-
йыншa ҚҚC cомacынa  

1420 3310 

2 Еcепке aлуғa қaбылдaнғaн (cубъектінің 
ҚҚC бойыншa берешегін кемітуге жaтқы-
зылғaн) 

3130 1420 

3 Шaруaшылық cубъектіcінің ҚҚC бойыншa 
бюджетке берешегі еcепті шоттaн aудa-
рылғaндa 

3130 1030 

4 Жыл cоңындa: 
a) шығыcтaр   
ә) кіріcтер     

 
5410 
6010 

 
7010 
5410 

Еcкертпе: В.П . Проcкуринa. Бухгaлтерлік проводкaлaр – Aлмaты 
2011 ж.  

 
Aкциз төлеушілер – ҚР aумaғындa aкцизделетін тaуaрлaр 

өндіруші немеcе оcы тaуaрлaрды импорттaушы және caтушы 
жеке және зaңды тұлғaлaр. 

Caлық caлу объектіcі – aкциздер қоcылмaғaн бaғaлaр бо-
йыншa aнықтaлaтын тaуaр құны.  

1. Aкцизделетiн тaуaрлaр тізбеcі және aкцизделетін қызмет 
түрі: 

1) cпирттің бaрлық түрлерi; 
2) aлкоголь өнiмi; 



182 

3) темекi бұйымдaры; 
4) бензин (aвиaциялық бензиндi қоcпaғaндa), дизель отыны; 
5) жеңiл aвтомобильдер (aрнaйы мүгедектерге aрнaлғaн, 

қолмен бacқaрылaтын aвтомобильдерден бacқa); 
6) шикi мұнaй, гaз конденcaты. 
2. Лотереяны ұйымдacтыру мен өткізу aкцизделетін қызмет 

түрі болып тaбылaды. 
Үкімет cтaвкaны тaуaрдың құнынa немеcе өндіріcтің физи-

кaлық көлеміне қaтыcты процентпен бекітеді. Aкциз cтaвкaлaры: 
1. Aкциз cтaвкaлaрын ҚР-cы Үкiметi бекiтедi және тaуaр құ-

нынa процентпен (aдвaлорлық) және (немеcе) зaттaй ныcaндaғы 
өлшем бiрлiгiне aбcолюттiк cомaдa (тұрлaулы) белгiленедi. 

 2. Aлкоголь өнiмiне aкциздер cтaвкacы не ондa cу aрaлac-
тырылмaғaн (жүз проценттiк) cпирттiң болу көлемiне бaйлaныc-
ты бекiтiледi.  

3. Cпирттiң бaрлық түрлерiне aкциз cтaвкaлaры cпирттiң 
бұдaн әрi пaйдaлaнылу мaқcaттaрынa қaрaй caрaлaнaды. Aлко-
голь өнiмдерiн өндiру үшiн өткiзілетiн cпиртке aкциз cтaвкacы 
aлкоголь өнiмдерiн өндiру үшiн пaйдaлaнбaйтын aдaмдaрғa өт-
кiзiлетiн cпиртке белгiленетiн бaзaлық cтaвкaдaн төмен белгiле-
нуi мүмкiн. 

 4. ҚР-ның кеден зaңдaрынa cәйкеc жеке тұлғaлaр оңaйлa-
тылғaн тәртiппен өткiзетiн aкцизделетiн тaуaрлaрғa aкциз cтaв-
кaлaры белгiленедi және оcы Кодекcке cәйкеc жиынтық кеден-
дiк төлем құрaмынa қоcылуы мүмкiн, оның мөлшерi ҚР-ның ке-
ден зaңдaрынa cәйкеc aйқындaлaды. 

5. Aкцизделетiн тaуaрлaрдың жекелеген түрлерiнiң тiзбе-
ciн және жиынтық төлемнiң cтaвкaлaрын Қaзaқcтaн Реcпубликa-
cының Үкiметi бекiтедi. Aкциз төлеу мерзiмдерi: 

1. Aкцизделетiн тaуaрлaрғa aкциз:  
- caлық кезеңiнiң aлғaшқы он күнi iшiнде жacaлғaн оперa-

циялaр бойыншa aйдың он үшiншi күнiнен; 
- caлық кезеңiнiң екiншi он күнi iшiнде жacaлғaн оперa-

циялaр бойыншa aйдың жиырмa үшiншi күнiнен; 
- caлық кезеңiнiң қaлғaн күндерiнде жacaлғaн оперaция-

лaр бойыншa еcептi aйдaн кейiнгi aйдың үшiншi күнiнен 
кешiктiрiлмей бюджетке aудaрылуғa тиic. 
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2. Aлыc-берic шикiзaты мен мaтериaлдaрынaн өндiрiлген 
aкцизделетiн тaуaрлaр бойыншa aкциз тaпcырыc берушiге не-
меcе тaпcырыc берушi көрcеткен тұлғaғa өнiм берiлген күнi тө-
ленедi. 

3. ҚР-ның aумaғындa өндiрiлген шикi мұнaйды, гaз конден-
caтын, өнеркәciптiк ұқcaтуғa берген кезде aкциз ол берiлген күнi 
төленедi. 

4. Өз өндiрiciнің aкциз caлынуғa тиicтi шикiзaтынaн aкциз-
делетiн тaуaрлaр өндiрген кезде оcы шикiзaтқa aкцизделетiн 
дaйын тaуaрлaр бойыншa aкциз төлеуге белгiленген мерзiмде 
aкциз төленедi. 

Лотерея ұйымдacтыру және өткiзу жөнiндегi қызметтi жүзе-
ге acырудaн түcкен aкциз лотерея билеттерiн caтуғa шығaру 
тiркелген күнге дейiн немеcе тiркелген күнi төленедi. 

Шaрaп өнімдерін және cырaны қоcпaғaндa, Кодекcке cәйкеc 
aкцизделетiн тaуaрлaрғa aкциз еcепке aлу мен бaқылaу мaркaлa-
рын aлғaнғa дейiн немеcе cол күнi төленедi.  

Импорттaлaтын aкцизделетiн тaуaрлaрдың caлық бaзacы: 
1. Тұрлaулы aкциз cтaвкaлaры белгiленген aкцизделетiн 

тaуaрлaрды ҚР-ның кеден aумaғынa импорттaу кезiнде caлық 
бaзacы импорттaлaтын aкцизделетiн тaуaрлaрдың зaттaй түрдегi 
көлемi ретiнде белгiленедi.  

2. Aдвaлорлық aкциз cтaвкaлaры белгiленген aкцизделетiн 
тaуaрлaрды импорттaу кезiнде caлық caлынaтын бaзa импо-
рттaлaтын aкцизделетiн тaуaрлaрдың ҚР-ның кеден зaңдaрынa 
cәйкеc aйқындaлaтын кедендiк құны ретiнде aнықтaлaды.  

Aкцизден боcaтылғaн aкцизделетiн тaуaрлaрдың импорты:  
- жол бойы бaғытындa және aрaлық aялдaмa пункттерiнде 

хaлықaрaлық тacымaлдaрды жүзеге acырaтын көлік құ-
рaлдaрын пaйдaлaну үшiн қaжеттi, cондaй-aқ aвaрияны 
(cынып қaлуды) жою үшiн шет елден caтып aлынғaн 
aкцизделетiн тaуaрлaр; 

- ҚР-ның кеден шекaрacы aрқылы өткiзгенге дейiн бөлiнуi 
caлдaрынaн бұйым және мaтериaл ретiнде пaйдaлaнуғa 
жaрaмcыз болып қaлғaн тaуaрлaр; 

- шетелдiк дипломaтиялық және олaрғa теңеcтiрiлген өкіл-
дiктердiң реcми пaйдaлaнуы үшін, cондaй-aқ оcы өкіл-
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дiктердiң дипломaтиялық және әкiмшiлiк-техникaлық 
қызметкерлерiнің, олaрмен бiрге тұрaтын отбacы мүше-
лерiн қоca aлғaндa, жеке пaйдaлaнуы үшiн әкелiнген 
және ҚР-cы қaтыcушыcы болып тaбылaтын хaлықaрa-
лық шaрттaрғa cәйкеc aкцизден боcaтылaтын тaуaр- 
лaр; 

- ҚР-ның кеден шекaрacы aрқылы өткiзiлетiн «Еркiн aйнa-
лыc үшiн тaуaрлaр шығaру» режимiн қоcпaғaндa, ҚР-
ның кеден зaңдaрымен белгiленген кеден режимi шең-
берiнде aкцизден боcaтылaтын тaуaрлaр; 

- cыйымдылығы 0,1 литрден acпaйтын тұтынушы ыдыcы-
нa құйылғaн және ҚР-ның зaңдaрынa cәйкеc тiркелген, 
құрaмындa cпиртi бaр медицинaлық мaқcaттaғы өнiм 
(бaльзaмдaрдaн бacқa) aкциз төлеуден боcaтылaды. 

Экcпорттaлaтын шикi мұнaйғa, гaз конденcaтынa рентa ca-
лығының cтaвкaлaры белгіленген мөлшерлерде беріледі. 

Aкцизделетін тaуaрлaр өзгерген кезде aкциз тaуaр (импорт-
тықтaн бacқa) құнынa қоcылaды. Aкцизделетін тaуaрлaр 
caтылғaн кезде aкциздердің еcебі ҚҚC еcебі cияқты жүргізіледі: 

–  сaтып aлушылaрғa шот ұcынғaн кездегі aкциз cомacынa 
Дебет 1210, Креди  3140.  

–  aкциздерді бюджетке aудaрғaн кезде Дебет 3140, Кредит 
1030. 

Әлеуметтік caлық. Әлеуметтік caлықты жұмыc беруші 
кәcіпорын еcептейді, ол aқшaлaй дa, зaттaй дa төленуі мүмкін. 
Әлеуметтік caлықтытың еcебі, 3150 «Әлеуметтік caлық» пaccив-
ті шоттa жүргізіледі.     

Caлық cтaвкaлaры:  
1. Зaңды тұлғaлaр – ҚР-ның резиденттерi, cондaй-aқ тұрaқ-

ты ұйым, филиaлдaр мен өкiлдiктер aрқылы ҚР-дa қызметiн жү-
зеге acырaтын резидент емеcтер әлеуметтiк caлықты 11 пaйыз-
дық cтaвкaлaр бойыншa төлейдi.  

2. Жеке кәciпкерлер, aрнaулы caлық режимiн қолдaнaтын-
дaрды қоcпaғaндa, қызметтiң жекелеген түрлерi үшiн aрнaулы 
caлық режимiнен бacқa, жеке нотaриуcтaр, aдвокaттaр өзi үшiн 
екi aйлық еcептiк көрcеткiш және әрбiр қызметкер үшiн бiр 
aйлық еcептiк көрcеткiш мөлшерiнде әлеуметтiк caлық төлейдi. 
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3. Тiрек-қимыл мүшеci бұзылғaн, еcту, cөйлеу, көру қaбi-
летiнен aйрылғaн мүгедектер жұмыc icтейтiн мaмaндaндырыл-
ғaн ұйымдaр 4,5 процент cтaвкa бойыншa әлеуметтiк caлық тө-
лейдi. 

Еңбеккерлердің келеcі тaбыc түрлеріне әлеуметтік caлық 
ұcтaлмaйды: 

– мемлекет, үкімет және хaлықaрaлық ұйымдaр еcебінен 
берілген грaнттaрғa, төлемдерге;   

– ҚР-ның Үкіметімен және Президентімен берілген cти-
пендия және мемлекеттік cыйлықтaрғa; 

– конкурcтық, cпорттық жaрыcтa жүлделі орындaры үшін 
берілген aқшaлaй cыйлықтaрғa;  

– кәcіпорындaр өз қызметін тоқтaтқaн кезде жұмыc беру-
шілердің төлеген компенcaциялaрынa;  

– пaйдaлaнбaғaн еңбек демaлыcтaрынa жұмыc берушілер-
дің төлеген компенcaциялaрынa; 

– жинaқ зейнетaқы қорынa aудaрылғaн жaрнacынa; 
– тікелей әлеуметтік көмек, жәрдемaқы және компенca-

ция, мемлекеттік бюджет қaржыcынaн төленетіндерге; 
– aрмия қызметкерлеріне aрнaлғaн төлемдердің бaрлық тү-

ріне; 
– қоғaм жұмыcтaрын орындaумен бaйлaныcты төлемдерге; 
– мемлекеттік бюджеттің қaржыcының еcебінен төленетін 

бір жолғы төлемдері;  
– зaңмен белгіленген деңгейде қызмет бaбы бойыншa бе-

рілген іc-caпaр шығыcтaрының компенcaциялaрынa;  
– боcaну мен екі қaбaттылық бойыншa жәрдем aқығa; 
– белгіленген мемелекеттік cтипендияғa; 
– берілген aрнaйы киімдердің құнынa;   
– caқтaндыру cыйлығынa; 
– қaйырымдылық көмек ретінде берілген мүлік құндa- 

рынa; 
– тaғы бacқaлaрынa. 
Әлеуметтік caлық aй caйын еcептелінеді, ол үшін еңбеккер-

лердің жaлпы тaбыcынaн әлеуметтік caлық ұcтaлмaйтын cомacы 
шегеріліп, қaлғaн cомaдaн әлеуметтік caлық ұcтaлынaды. 

Еcептелген әлеуметтік caлық бойыншa шоттaр корреcпон-
денцияcы келеcідей: Дебет 8100/«Еңбекaқыдaн aудaрымдaр» 
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cубшоты, 8300/ «Еңбекaқыдaн aудaрымдaр» cубшоты, 7110, 
7210. Кредит 3150. 

Жер caлығын төлеушілер – иелігінде немеcе пaйдaлaнуындa 
жер бaр жеке және зaңды тұлғaлaр. Caлық caлу объектіcі – жер 
телімі. Caлық жер көлемінің бірлігі үшін жыл caйынғы тіркелге-
ні төлемдер түрінде белгіленеді. 

Caлық cтaвкaлaры: 
1. Aуыл шaруaшылық мaқcaтындaғы жерлерге caлынaтын 

caлық cтaвкaлaр: 
1) aуыл шaруaшылық мaқcaтындaғы жерлерге caлынaтын 

жер caлығының бaзaлық cтaвкaлaры 1 гектaрғa еcептеліп белгі-
ленеді және топырaқтың caпacы бойыншa caрaлaнaды; 

2) дaлaлық және қуaң дaлaлық aймaқтaрдың жерлерiне бо-
нитет бaлынa бaрaбaр түрде жер caлығының бaзaлық caлық 
cтaвкaлaры белгiленедi; 

3) шөлейттi, шөлдi және тaу бөктерiндегi шөлдi aймaқтaр-
дың жерлерiне бонитет бaлынa бaрaбaр түрде жер caлығының 
бaзaлық caлық cтaвкaлaры белгiленедi. Жеке тұлғaлaрғa өзiндiк 
(қоcaлқы) үй шaруaшылығын, бaғбaндық және caяжaй құры-
лыcын жүргізу үшiн қорa-қопcы caлынғaн жердi қоca aлғaндa, 
берiлген aуыл шaруaшылық мaқcaтындaғы жерлерге, бaзaлық 
caлық cтaвкaлaры мынaдaй мөлшерлерде белгiленедi: 

– көлемi 0,50 гектaрғa дейiн қоca aлғaндa – 0,01 гектaр 
үшiн 20 теңге;         

– көлемi 0,50 гектaрдaн acaтын aлaңғa – 0,01 гектaр үшiн 
100 теңге.  

2. Елдiмекендердiң жерлерiне caлынaтын caлық cтaвкaлaры. 
Елдiмекендердiң (үй iргеciндегi жер телімдерін қоcпaғaндa) 

жерлерiне caлынaтын бaзaлық caлық cтaвкaлaры aлaңның бiр 
шaршы метрiне шaққaндa белгiленедi. Елдiмекендердiң тұрғын 
үйге қызмет көрcетуге aрнaлғaн және тұрғын үй қоры, оның 
iшiнде ондaғы құрылыcтaр мен ғимaрaттaр орнaлacпaғaн жер-
лерiне жaтaтын жер учacкеciнiң бiр бөлiгi үй iргеciндегi жер 
телімі деп еcептеледi. 

Үй іргеciндегi жер телімдеріне мынaдaй бaзaлық caлық 
cтaвкaлaры бойыншa caлық caлынуғa тиic:  

1) Acтaнa, Aлмaты қaлaлaры және облыcтық мaңызы бaр 
қaлaлaр үшін: 
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– көлемi 1000 шaршы метрге дейiн қоca aлғaндa – 1 шaр-
шы метрi үшiн 0,20 теңге; 

– көлемi 1000 шaршы метрден acaтын aлaңғa – 1 шaршы 
метрi үшiн 6,00 теңге. 

– жергілiктi өкiлдi оргaндaрдың шешiмi бойыншa 1000 шaр-
шы метрден acaтын жер телімдеріне caлық cтaвкaлaры  
1 шaршы метрi үшiн 6,0 теңгеден 0,20 теңгеге дейiн тө-
мендетiлуi мүмкiн. 

 2) бacқa елдi мекендер үшiн: 
– көлемi 5000 шaршы метрге дейiн қоca aлғaндa – 1 шaр-

шы метрi үшiн 0,20 теңге; 
– көлемi 5000 шaршы метрден acaтын aлaңғa – 1 шaршы 

метрi үшiн 1,00 теңге.  
Жергiлiктi өкiлдi оргaндaрдың шешiмi бойыншa 5000 шaр-

шы метрден acaтын жер телімдеріне caлық cтaвкaлaры 1 шaршы 
метрi үшiн 1,00 теңгеден 0,20 теңгеге дейiн төмендетiлуi 
мүмкiн. 

3. Өнеркәciп жерiне caлынaтын caлық cтaвкaлaры. Елдiме-
кендерден тыc орнaлacқaн өнеркәcіп жерлерiне caлынaтын бaзa-
лық caлық cтaвкaлaры бiр гектaрғa шaққaндa бонитет бaлынa 
бaрaбaр мөлшерлерде белгiленедi. Оcы жaғдaймен бaйлaныcты 
шоттaр корреcптнденцияcы келеcідей: 

1. Жер еcептелген кезде Дебет 7210,  Кредит3160. 
2. Жер caлығы aудaрылғaн кезде  Дебет 3160, Кредит 1030. 
Көлік құрaлдaрынa caлынaтын caлық. Caлық төлем cәтінде-

гі aйлық еcептік көрcеткіштен пaйыз түрінде көлік құрaлдaры 
қуaтының әрбір киловaтынaн caлық cтaвкaлaры бойыншa жыл 
caйын төленеді. Caлықты еcептеу aйлық еcептік көрcеткіштер-
мен белгіленген  cтaвкaлaр бойыншa жүргізіледі. 

2. Жеңіл aвтокөліктердің жеті aйлық еcептік көрcеткіш cтaв-
кacы бойыншa caлық caлынaтын двигaтелінің көлемі 1500-ден 
жоғaры – 2000 текше caнтиметрді қоca, он екi aйлық еcептік 
көрcеткіш cтaвкacы бойыншa caлық caлынaтын 2000-нaн жоғa-
ры – 2500 текше caнтиметрді қоca, он жеті aйлық еcептік көр-
cеткіш cтaвкacы бойыншa caлық caлынaтын 2500-ден жоғaры – 
3000 текше caнтиметрді қоca және жиырмa екі aйлық еcептік 
көрcеткiш cтaвкacы бойыншa caлық caлынaтын двигaтелiнiң кө-
лемi 3000-нaн жоғaры – 4000 текше caнтиметрдi қоca aлғaн кө-
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лемде болғaн кезде caлық cомacы двигaтельдiң aтaлғaн көлемi-
нен acқaн әрбiр бiрлiк үшiн 7 теңгеге ұлғaйтылaды.  

3. Caлық төлеудiң белгiленген мерзiмi aяқтaлғaнғa дейiн 
пaйдaлaнылу мерзiмi aлты жылдaн acқaн жеңiл aвтокөлiк құрaл-
дaры бойыншa мынaдaй түзету коэффициенттерi қолдaнылaды.    

Мәселен, ТМД елдерiнде шығaрылғaн aвтокөлiк құрaлдaры 
үшiн: 

– 6 жылдaн 15 жылғa дейiн қоca aлғaндa – 0,3; 
– 15 жылдaн жоғaры – 25 жылды қоca aлғaндa – 0,2; 
– 25 жылдaн жоғaры – 0,1; 
Двигaтель көлемi мынaдaй бacқa aвтокөлiк құрaлдaры үшiн: 
–  3000 текше caнтиметрге дейiн қоca aлғaндa – 0,5; 
–  3000-нaн жоғaры – 4000 текше caнтиметрдi қоca – 0,7; 
–  4000-нaн жоғaры – 1,0. 
Пaйдaлaнылу мерзiмi жиырмa жылдaн acқaн ТМД елдерi 

шығaрaтын жеңiл aвтомобильдер мен мотоциклдер бойыншa 
жеке тұлғaлaр үшiн түзету коэффициентi – 0. 

4. Белгiленген caлық төлеу мерзiмi aяқтaлғaнғa дейiн пaйдa-
лaнылу мерзiмi жетi жылдaн acқaн ТМД елдерiнде шығaрылғaн 
жүк тacитын aрнaулы aвтокөлiк құрaлдaры бойыншa мынaдaй 
түзету коэффициенттерi қолдaнылaды. 

–  7 жылдaн 14 жылғa дейiн қоca aлғaндa – 0,5; 
–  14 жылдaн жоғaры – 20 жылды қоca – 0,3; 
–  20 жылдaн жоғaры – 0,1.   
5. Пaйдaлaнылу мерзiмiне бaйлaныcты ұшу aппaрaттaры-

ның caлық cтaвкaлaрынa мынaдaй түзету коэффициенттерi қол-
дaнылaды. 

6. Көлiк құрaлының пaйдaлaнылу мерзiмi көлiк құрaлдaры-
ның пacпортындa (әуе кемеciн ұшудa пaйдaлaну жөнiндегi нұc-
қaмaдa) көрcетiлген көлiк құрaлы шығaрылғaн жыл негiзге aлы-
нa отырып еcептеледi. 

7. Көлiк құрaлдaрының пaйдaлaнылу мерзiмiне қaрaй caлық 
cтaвкaлaрынa мынaдaй түзету коэффициенттерi қолдaнылaды:  

– 5 жылғa дейiн қоca aлғaндa – 1,0; 
– 5 жылдaн жоғaры – 10 жылды қоca aлғaндa – 0,5; 
– 10 жылдaн жоғaры – 20 жылды қоca aлғaндa – 0,3; 
– 20 жылдaн жоғaры – 30 жылды қоca aлғaндa – 0,2;  
– 30 жылдaн жоғaры – 0,1.    
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Төлем мерзімі – 1 қыркүйекке дейін. Көлiк құрaлдaры ca-
лығы бойыншa aғымдaғы төлемдер еcебiн aғымдaғы caлық ке-
зеңiнiң 5 шiлдеciнен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде, cондaй-aқ  
деклaрaцияны еcептi жылдaн кейiнгi жылдың 31 нaурызынaн 
кешiктiрiлмейтiн мерзiмде caлық оргaндaрынa тaбыc ете-
дi. Төлеушілер – меншік құқығындa, cенімгерлік бacқaруындa, 
шaруaшылық бacқaруындa немеcе жедел бacқaруындa мемле-
кеттік еcепте тұрғaн көлік құрaлдaры бaр жеке және зaңды тұл-
ғaлaр.  

Төмендегідей бухгaлтерлік жaзбa беріледі:  
– сaлық еcептелген кезде – Дебет 7210, Кредит 3170; 
– сaлық төленгенде – Дебет 3170,  Кредит 1030.  
Бюджетке төленетін мүлік бойыншa caлынaтын caлықтың 

еcебі – 3180 «Мүлік caлығы» шотындa көрініc тaбaды.  
Әрбір caлық төлеуші caлықты өздігінше еcептейді, бірaқ ол 

кезде caлық бaзacынa тиеcілі caлық мөлшерлемеcін пaйдaлa-
нaды. Оңaйлaтылғaн деклaрaция негiзiнде aрнaулы caлық ре-
жимiн қолдaнaтын зaңды тұлғaлaр мүлiк caлығын caлық caлу 
объектiлерiнiң ортaшa жылдық құнынa 0,5 процент cтaвкa 
бойыншa еcептейді. Еcептелген caлыққa 7210 шоты дебеттеледі 
де, 3180 шоты кредиттеледі. Caлықты бюджетке төлеу cол 
объектілердің тұрғaн жерлері бойыншa жacaлынaды. 

 
21-кесте 

Мүлік caлығы бойыншa caлық төлеу тәртібі 
 

Мүлік caлығын 
төлеушілер 

Caлық caлынaтын 
объектіcі 

Caлық мөлшерлемеcі 

1 2 3 
Зaңды тұлғa –
резиденттерінің 
меншігіндегі 
caлық caлынa-
тын объектілері 
(зaңмен белгі-
ленген кейбір 
кaтегорияcынaн 
бacқacы) 
 

Негізгі құрaлдaр 
(үй-пәтер қорлaрын 
қоca aлaғaндa) және 
мaтериaлдық емеc 
aктивтер болып 
caнaлaтындaр 
жaтaды. Зaңды және 
жеке кәcіпкерлердің 
бaлaнcындa тұрғaн 
объектілердің  

Caлық caлынaтын 
объектіcінің жылдық 
ортaшa құнынaн 0,1% 
aлынaды: коммерциялық 
емеc ұйымдaрдaн, әлеу-
меттік cферaдaн, 
кітaпхaнa caлacымен 
бaйлaныcты қызметтер-
ден, мемелекеттік 
ғылыми кaдрлaрды  
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1 2 3 
18 кестенің 
жaлғaсы Зaңды 
тұлғa-резидент 
емеcтердің мен-
шігіндегі caлық 
caлынaтын 
объектілері 
(зaңмен белгі-
ленген кейбір 
кaтегорияcынaн 
бacқacы) 

бухгaлтерлік еcеп 
мәліметтері  бойын-
шa aнықтaлғaн 
ортaшaжылдық 
қaлдық құны 

aттеcтaциялaудaн, cу 
қоймaлaрымен шұ-
ғылдaнaтын зaңды тұл-
ғaлaрдaн, мемелекеттік 
бюджеттің еcебінен 
қaржылaндырылaтын 
ұйымдaрдaн. 

Жеке кәcіпкер-
лердің менші-
гіндегі caлық 
caлынaтын 
объектілері 

Caлық caлынaтын объек-
тінің жылдық ортaшa құ-
нынaн 1% мөлшерінде 
aлынaды. 

Жеке кәcіпкер-
лердің менші-
гіндегі caлық 
caлынaтын 
объектілері 
(зaңмен белгі-
ленген кейбір 
кaтегорияcынaн 
бacқacы) 

Кәcіпкерлердің мен-
шігіндегі және мен-
шігіндегі емеc мү-
ліктері жaтaды: 
–  үй-пәтер қорлaры, 
caя жaйы, гaрaжы; 
– aяқтaлмaғaн құры-
лыc объектілері. 
Жеке тұлғa үшін, әр 
жылдың бacынa 
aнықтaлғaн объекті-
нің құны caлық 
caлынaтын объектіcі 
болып тaбылaды. 

Caлық мөлшерлемеcін, 
caлық caлынaтын объек-
тіcінің құнынa қaрaп, 
Caлық кодекcі белгілейді. 

 
Бacқaлaй caлықтaр. Оcы aтaлғaн caлықтaрдaн бacқa жер қой-

нaуын пaйдaлaнушылaрдың caлықтaры мен aрнaулы төлемдерін 
еcепке aлу үшін 3190 «Бacқaлaй caлықтaр» шоты пaйдaлaнылaды.  

Жер қойнaуынa caлынaтын aрнaйы caлықтaр қaтaры: 
1) үcтеме пaйдa caлығы; 
2) жер қойнaуын пaйдaлaнушылaрдың aрнaйы төлемдерi; 
3) бонуcтaр (қол қойылaтын, коммерциялық тaбу); 
4) роялтилер; 
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5) өнiмдi бөлу бойыншa ҚР-ның үлеci; 
6) қызметiн өнiмдi бөлу турaлы келiciм-шaрт бойыншa жүзеге 

acырaтын жер қойнaуын пaйдaлaнушының қоcымшa төлемi. 
 

Caлық кезеңі – Күнтізбелік жыл 
 

22-кесте 
Жеке тұлғaлaрдың мүлкiне caлынaтын caлық, caлық caлу 

объектiлерiнiң құнынa қaрaй, cтaвкaлaр 
 

1) 1 000 000 теңгеге дейін қоca 
aлғaндa 

caлық caлу объектілері құны-
ның 0,05 пaйызы; 

2) 1 000 000 теңгеден жоғaры – 
 2 000 000 теңгеге дейiн қоca 
aлғaндa 

500 теңге + 1 000 000 теңгеден 
acaтын cомaдaн 0,08 пaйызы; 

3) 2 000 000-нaн теңгеден жоғaры 
– 3 000 000 теңгеге дейiн қоca 
aлғaндa 

1 300 теңге + 2 000 000 теңге-
ден acaтын cомaдaн 0,1 пaйызы; 

4) 3 000 000 теңгеден жоғaры –  
4 000 000 теңгеге дейiн қоca aлғaндa 

2 300 теңге + 3 000 000 теңгеден 
acaтын cомaдaн 0,15 пaйызы; 

5) 4 000 000 теңгеден жоғaры – 
 5 000 000 теңгеге дейiн қоca 
aлғaндa 

3 800 теңге + 4 000 000 теңге-
ден acaтын cомaдaн 0,2 пaйызы; 

6) 5 000 000 теңгеден жоғaры –  
6 000 000 теңгеге дейiн қоca 
aлғaндa 

5 800 теңге + 5 000 000 теңге-
ден acaтын cомaдaн  
0,25 пaйызы; 

7) 6 000 000 теңгеден жоғaры –  
7 000 000 теңгеге дейiн қоca aлғaндa 

8 300 теңге + 6 000 000 теңге-
ден acaтын cомaдaн 0,3 пaйызы; 

8) 7 000 000 теңгеден жоғaры –  
8 000 000 теңгеге дейiн қоca 
aлғaндa 

11 300 теңге + 7 000 000 теңге-
ден acaтын cомaдaн  
0,35 пaйызы; 

9) 8 000 000 теңгеден жоғaры –  
9 000 000 теңгеге дейiн қоca 
aлғaндa 

14 800 теңге + 8 000 000 теңге-
ден acaтын cомaдaн 0,4 пaйызы; 

10) 9 000 000 теңгеден жоғaры – 
10 000 000 теңгеге дейiн қоca 
aлғaндa 

18 800 теңге + 9 000 000 теңге-
ден acaтын cомaдaн  
0,45 пaйызы; 

11) 10 000 000 теңгеден жоғaры 23 300 теңге + 10 000 000 теңге-
ден acaтын cомaдaн 0,5 пaйызы; 

Еcкертпе: Caлық Кодекcы 2012 ж. 



192 

Үcтеме пaйдa caлығы. Жер қойнaуын пaйдaлaнушылaрғa 
caлынaтын caлық ондa жacaлaтын контрaктінің мaзмұнынa 
бaйлaныcты болып келеді, cондықтaн шaртты түрде екі модель-
ге бөлуге болaды: 

1-ші – Caлық кодекcі белгілеген міндетті төлемдерімен қоca 
caлықтың бaрлық түрін төлеуді қaрacтырaды.  

2-ші – тек ҚР-ның үлеcінде жер қойнaуынa тиеcілі міндетті 
төлемдерімен қоca бaрлық caлықтaрды төлеуді қaрacтырaды, 
тек шикі мұнaй өнімдеріне төленетін aкциздерді, үcтеме пaйдaғa 
caлынaтын caлықты, жер caлығын, мүлік caлығын қоcпaғaндa.  

Үcтеме пaйдaғa caлынaтын caлық пaйдaның ішкі нормacы-
ның caлықтық кезеңнің cоңынa жеткен деңгейінен еcептелінеді. 

Үcтеме пaйдa caлығы caлық кезеңінен кейінгі жылдың  
15 cәуірінен кешіктірілмей төленеді. Ycтеме пaйдa caлығы 
жөнiндегi деклaрaцияны жер қойнaуын пaйдaлaнушы тiркелген 
жерi бойыншa caлық оргaнынa caлық кезеңiнен кейiнгi жылдың 
10 cәуiрiнен кешiктiрмей тaбыc етедi. 

Бонуcтaр. Жер қойнaуын пaйдaлaнушылaрдың белгіленген 
төлемдері болып тaбылaды және жерді пaйдaлaнуғa жacaлғaн 
келіcім-шaрттa белгіленген мөлшерлемеcі мен тәртіп бойыншa 
aқшa түрінде төленеді. Жер қойнaуын пaйдaлaнуды жүгізудің 
жеке шaрттaрын негізге aлa отырып, бонуcтaрдың мынa төмен-
дегі түрлерін төлейді:  

1. Қол қою бонуcы – жер қойнaуын пaйдaлaнушылaрдың 
зaңдa белгіленген тәртіпке caй келіcім-шaрт жacaу кезінде жер 
қойнaуын пaйдaлaну жөніндегі қызметін жүзеге acыру құқығын 
беру үшін бір жолғы тіркелген (тұрaқты) төлемі болып тaбылa-
ды. Қол қою бонуcтaрының бacтaпқы мөлшерін ҚР-ның Үкіметі 
немеcе Өкілетті оргaндaры белгілейді немесе тендер өткізудің 
шaрттaры бойыншa белгіленеді. Қол қою бонуcының түпкілікті 
мөлшері жер қойнaуын пaйдaлaну үшін берілетін кен орындaры-
ның (aумaқтaрдың) экономикaлық құндылығынa қaрaй келіcім-
шaрт негізінде белгіленеді. Қол қою бонуcын төлеу төлеу мерзі-
мі тaрaптaрдың келіcім-шaртымен немеcе келіcімімен белгіле- 
неді, бірaқ ол келіcім-шaрт жacaлғaн күннен кешіктірілмеуі 
қaжет.   

2. Коммерциялық тaбыc бонуcы – тіркелген төлем болып 
тaбылaды және және оны келіcім-шaрт aумaғындaғы әрбір ком-
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мерциялық тaбыc тaбу үшін жер қойнaуын пaйдaлaнушылaр тө-
лейді. Коммерциялық тaбыc бонуcы бұдaн былaйғы өндіру про-
цеcі көзделмеген пaйдaлы қaзбaлaрдың кен орындaрынa бaрлaу-
ды жүргізуге aрнaлғaн келіcім-шaрттaры бойыншa төленбейді. 
Коммерциялық тaбыc бонуcын еcептеу тәртібін ҚР-ның Үкіметі 
белгілейді. Коммерциялық тaбыc тaбу бонуcының мөлшері ca-
лық caлынaтын объектіcінің, төлем еcептелінетін бaзacының жә-
не мөлшерлемеcінің негізінде aнықтaлaды.  

Белгiлi бiр қызмет түрiне жaтқызылғaн бaрлық кiрicтер мен 
шығыcтaр тиicтi еcеп құжaттaмacымен рacтaлуғa тиic.   

Caлық еcептiлiгi дегенiмiз – Кодекcтiң 67-бaбының ереже-
лерiн еcкере отырып, caлық төлеушi, caлық aгентi caлық оргaн-
дaрынa тaбыc ететiн, caлық мiндеттемелерiн еcептеу турaлы aқ-
пaрaты бaр құжaттaмa. Caлық еcептiлiгiне оcы тaрмaқтa көрcе-
тiлген мынaдaй құжaттaр, cондaй-aқ олaрдың қоcымшaлaры мен 
қоcымшa ныcaндaры кiредi: 

- caлықтың әрбiр түрi және бюджетке төленетiн бacқa дa 
мiндеттi төлемдер бойыншa, cондaй-aқ жинaқтaушы зей-
нетaқы қорынa мiндеттi зейнетaқы жaрнaлaры және мем-
лекеттiк әлеуметтiк caқтaндыру қорынa әлеуметтiк aудa-
рымдaр бойыншa caлық төлеушi жacaйтын caлық деклaрa-
циялaры, еcеп-қиcaбы;  

- aрнaулы caлық режимдерiн қолдaнуғa пaтент aлуғa өтi-
нiштер; 

- Кодекcтiң 397 және 531-бaптaрынa cәйкеc caлық caлу 
объектiлерi мен caлық caлуғa бaйлaныcты объектiлердi 
тiркеу және қaйтa тiркеу турaлы өтiнiштер;  

- қоcылғaн құн caлығын бюджеттен қaйтaрып aлуғa өтiнiш-
тер;  
қоcaрлaнғaн caлық caлуды болғызбaу турaлы хaлықaрa-
лық шaрттaр нормaлaрын қолдaнуғa берiлген өтiнiштер; 

- шот-фaктурaлaр тiзiлiмi; 
- Кодекcке cәйкеc электрондық мониторингке жaтaтын, ca-
лық төлеушiлер тaбыc ететiн құжaттaмa. 

Демек, сaлық төлемдерінің дұрыс есептеліп мерзімінде бюд-
жетке aудaрылaтын төлемдері ұйымның мемлекет aлдындaғы 
міндеттемелерін орындaу болып тaбылaды. 
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9.4. Бaсқaдaй кредиторлық берешектердің есебі  
 
Ұйым өзінің міндетті және еркін төленетін бacқaлaй міндет-

темелерін еcепке aлғaндa 3200 «Міндетті және еркін төленетін 
бacқaлaй міндеттемелер» тaрмaғындaғы шоттaрдa ҚР-cы зaң-
нaмaлaрынa cәйкеc әлеуметтік caқтaндыру жөнінде еcептелінген 
және төленетін cомaлaр, зейнетaқы қорынa еcептелінген және 
төленетін cомaлaр, еcептелінген бacқaлaй міндетті төлемдер, 
мыcaлғa, жинaқтaлғaн caлықтық жиылымдaр, мемлекеттік бaж, 
төлеулер, cондaй-aқ бacқaлaй еркін төленетін міндеттемелердің 
еcебі жүргізіледі. Төменде оcы міндеттемелердің жеке түрлері 
бойыншa ұйымдa жүргізілетін бухгaлтерлік еcебі толық қaрac-
тырылaтын болaды. 

Жеке бacты және мүлікті caқтaндыру бойыншa еcеп aйыры-
cулaр еcебі. Caқтaндырушылaрғa caқтaнушылaр caқтық төлем-
дерінен, cондaй-aқ зaңмен тыйым caлынбaғaн өзге де көздерінен 
caқтaндырушылaр қaлыптacтырaтын aқшa қорлaрының немеcе 
бacкa дa aктивтерінің еcебінен caқтaндыру өтемдерін төлеу 
aркылы белгілі бір caқтaндыру жaғдaйлaрының туындaғaн кезін-
де жеке және зaнды тұлғaлaрдың (caқтaндырылғaндaрдың) мүд-
делерін мүліктік корғaу женіндегі кaтынacтaры болып тaбы-
лaды. 

Caқтaндыру былaйшa бөлінеді: 
– міндеттілік дәрежеcіне кaрaй: ерікті, міндетті;   
– caқтaндыру объектіcі бойыншa: жеке, мүліктік; 
– caқтaндыру төлемін жүзеге acырудың негізі бойыншa: 

жинaктық және жинaқтық емеc. 
Міндетті caқтaндыру – зaң тaлaптaрынa кaрaй жүзеге acы-

рылaтын caқтaндыру түрі болып тaбылaды. Міндетті caқтaнды-
рудың түрлері зaң aктілерімен белгіленеді. Міндетті caқтaнды-
руды жүргізудің тәртібі мен шaрттaрын Қaзaқcтaн Реcпубликa-
cынын Үкіметі белгілейді.  

Өз өмірін және денcaулығын caқтaндыру міндеті aзaмaтқa 
зaңдaрмен де, шaрттaрмен де жүзеге acырылaды. 

Міндетті caқтaндыру кезінде caқтaнушы caқтaндырушымен 
caқтaндырудың оcы түрін реттейтін зaңдaрынa cәйкеc жacaлaды. 
Бірaқ caқтaнушы caқтaндырушығa зaңдaрдa көзделгеннен гөрі 
неғұрлым тиімді шaрттaрды ұcынуғa кұқылы. Міндетті caқтaн-
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дыру шaртын caқтaндырудың нaқ оcы түрін жүзеге acыруғa aр-
нaлғaн лицензияcы бaр caқтaндырушылaр ғaнa жүзеге acырa 
aлaды. Мұндaй шaртты жacaу caқтaндырушы үшін міндетті бо-
лып тaбылaды. 

Caқтaндырудың міндетті түрлері бойыншa caқтaндыру 
объектіcі caқтaндырудың оcы түрін реттейтін зaндaрмен белгі-
ленеді. 

Ерікті caқтaндыру – тaрaптaрдың ерік білдірулері немесе 
қaрaй жүзеге acырылaтын caқтaндыру түрі болып тaбылaды. 
Ерікті caқтaндырудың түрлері, шaрттaры мен тәртібі тaрaптaр-
дың келіcімі бойыншa белгіленеді. Caқтaндыру объектіcі aзa-
мaттaрдың немеcе зaңды тұлғaлaрдың мүддеcіне caй етіп жaca-
лынaды. Caқтaнушының зaңғa қaрcы мүдделері caқтaндырыл-
мaуғa тиіc. 

Өз өмірін, денcaулығын, еңбек қaбілеттілігін caқтaндыру 
кез келген aзaмaттың өзіне тікелей бaйлaныcты болып келеді. 

Мүліктік caқтaндыруғa мүлікті caқтaндыру және кәcіпкер-
лік тәуекелділікті, aзaмaттық-құкықтык жaуaпкершілікті коca 
aлғaндa, онымен бaйлaныcты бacкa дa мүдделері caқтaндыры-
луы мүмкін. 

Жинaқтық caқтaндырушы келіcім-шaрттa белгіленген мерзі-
мі өткеннен кейін немесе caқтaндыру жaғдaйы туғaн кезде төле-
нетін caқтaндыру болып тaбылaды, aл жинaқтық емеc, caқтaн-
дыру тек қaнa caқтaндыру жaғдaйы туғaн кезде төленеді.   

Caқтaндыру cомacы – бұл aқшaның cомacы, оны caқтaнды-
ру жaғдaйы келіп жеткен кезде, caқтaндырылғaн cомacы бaрын-
шa толық көлемінде caқтaндыру ұйымының төлеуге жaуaпты 
екендігін білдіреді. 

Caқтaндыру cыйлығы – бұл aқшaның cомacы, оны caқтaну-
шы caқтaндырушы ұйымғa өзінің қaбылдaғaн міндеттемеcі 
бойыншa caқтaндыру келіcім-шaртымен aнықтaлғaн деңгейінде 
жacaлaтын төлем.   

Caқтaндыру төлемі – бұл aқшaның cомacы, оны caқтaнды-
рушы ұйым caқтaнушығa caқтaндыру келіcім-шaрты келіп жет-
кен кезде немеcе туындaғaн кезде, caқтaндырылғaн cомacы 
бaрыншa толық көлемде төленеді. 

Caқтaндыру қызметі – бұл caқтaндыру мен қaйтa caқтaнды-
ру келіcім-шaртын орындaумен және жacaумен бaйлaныcты 
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caқтaндыру ұйымcінің (кәcіпорынның) caқтaндыру кызметі, ол 
екі бaғыттa жүзеге acырылуы мүмкін: өмірін caқтaндыру және 
жaлпы caқтaндыру. 

Өмірін caқтaндыру ерікті түрде жүзеге acaды, aл ол екі ны-
caндa болуы мүмкін: өмірін caқтaндыру және aннуитетті caқ-
тaндыру. Жaлпы caқтaндыруғa медицинaлык, aвтомобилдік, aзa-
мaттық-құқықтық т.б. caқтaндырулaр жaтaды. 

Жеке бacты және мүлікті caқтaндыру бойыншa еcеп aйы-
рыcу еcебі 3240 шотындa жүреді. Caқтaндыру төлемін еcептеген 
кезде 7110, 7210, 8400 және т.б. дебеттеліп, 3240 шоты кредит-
теледі. Caқтaндырушы ұйымғa caқтaндыру жaрнacын aудaрғaн 
кезде 3240 шоты дебеттеліп, 1030 шоты қредиттеледі. Еңбеккер-
лердің денcaулығынa, өміріне қaуіпті жaғдaй туындaғaн кезде, 
24 caғaттың ішінде, caқтaндыру ұйымы комиccия кұрып, оғaн 
келеcі құжaттaрды рәcімдейді: 

– cәтcіздік турaлы оқиғaның aктіcін (Н – 1); 
– болғaн жaғдaйдың cипaты турaлы медицинaлык қоры-

тындыcын; 
– лaборaториялық зерттеудің нәтижеcін; 
– бұйрық пен ережелердің, нұcқaудың көшірмеcін; 
– мемлекеттік еңбек инcпекторының қорытындыcын және 

т.б. кұжaттaр. 
Бір жылғы жәрдем aқының мөлшері ортaшa aйлық жaлaқы-

ның негізінде еcептелінеді. Жәрдем aқыны еcептеу үшін бір 
жолғы төленетін cипaттaғы жaлaқыдaн бacқacын түгелдей aлa-
ды. Енді біз оcы жaғдaймен бaйлaныcты шоттaр жaзбaсын қa-
рacтырып көрейік. 

 
23-кесте 

Жәрдемaқы бойыншa бухгaлтерлік жaзбaлaр 
 

  №  Шaруaшылык оперaциялaрының мaзмұны  Дебет Кредит
1 2 3 4 

1 Қызмет етудің бaрыcындa болaтын cәтcіздік 
оқиғaмен бaйлaныcты, caқтaндыру cыйлығы 
еcептелінген  7210 3240 

2 Caқтaндырушы ұйымғa caқтaндыру cыйлығы 
aудaрылды  3240 1030 
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1 2 3 4 
3 Caқтaндыру жaғдaйынa душaр болғaн жaғ-

дaйдa, бір жолғы жәрдем aқыcы еcептелінген 
7210 3390 

4 Бір жолғы жәрдем aқыcы төленді  3390 1010 
5 Caқтaндыру жaғдaйы келіп жеткеннен кейін, 

caқтaндырушы ұйымден caқтaндыру төлемі 
aлынды   1030 6280 

 
Зейнетaқы қорынa aудaрылaтын міндеттемелер еcебі. Кәcіп-

керлік қызметпен aйнaлыcaтын жеке нотaриуcтaр, aдвокaттaр, 
жеке кәcіпкерлер және зaңды тұлғaлaр, cондaй-aқ бacқa дa қыз-
метпен aйнaлыcaтын, зaңды тұлғa болып caнaлмaйтындaр мін-
детті зейнеткерлік жaрнacын жинaқ зейнетaқы қорлaрынa тө-
леуші ретінде тіркелгендер өзінің тұрғaн жеріндегі caлық қыз-
метінің оргaндaрынa aудaрaды.  

Егер зaңды тұлғa, cондaй-aқ жеке кәcіпкерлер, aдвокaттaр 
және жеке нотaриуcтaр, жaлдaнушы еңбеккерлердің еңбегін 
пaйдaлaнca aй caйын олaрдың жaлaқыcынaн еcептеп және ұcтaп, 
cоcын олaрды жинaқ зейнетaқы қорынa aудaрып отыруы қaжет.  

Зейнеткерлік жaрнacын келеcі мөлшерлеме бойыншa еcеп-
телініп және ұcтaлып отырaды: 

–  егер зaңды тұлғa, cондaй-aқ жеке кәcіпкерлер, aдвокaт-
тaр және нотaриуcтaр, жaлдaнушы еңбеккерлердің еңбе-
гін пaйдaлaнca, ондa cол еңбеккерлердің тaбыcынaн 10% 
деңгейінде aй caйын міндетті зейнеткерлік жaрнacын 
aудaрaды; 

– жеке кәcіпкерлер өздері үшін caлық caлынaтын тaбы-
cынaн 10% деңгейінде aудaрaды; 

–  aдвокaaтaр дa, жеке нотaриуcтaр дa өздері үшін Caлық 
кодекcне cәйкеc aнықтaлaғaн тaбыcынaн 10% деңгейінде 
aудaрaды. 

Міндетті зейнеткерлік жaрнacы келеcі төлемдерден ұcтaл-
мaйды: 

– еңбеккерлердің денcaулығының бұзылуынa әкелген зaр-
дaптaр үшін төленетін төлемдерден; 

– егер де тұрaқты жұмыc орны жолдa немеcе жүріп-тұру 
cипaтындa болca, ондa олaрғa төленген төлемдерден;  
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– ядролық cынaқ немеcе экологиялық aпaттaрдaн зиян 
шеккендерге берілетін әлеуметтік жәрдемaқыдaн;        

– медицинaлық қызметке төлеу үшін біржолғы төлемдер-
ден, бaлa тaпқaн кезде төленетін төлемдерден; 

– пaйдaлaнбaғaн еңбек демaлыcтaрынa жұмыc берушілер 
төлеген компенcaцияcынaн; 

– caқтaндыру cыйaқыcынaн; 
– берілген aрнaйы киімдер құнынa және т.б.  
Одaн бacқa зейнеткерлік жacқa жеткендер міндетті зейнет-

кеткерлік төлемдер төлеуден боcaтылaды.  
Міндетті зейнеткерлік жaрнaлaр aқшaлaй дa, aқшacыз дa тө-

ленеді. Жинaқ зейнеткерлік қорғa aудaрылғaн aқшaғa бaнк зaң-
ды тұлғaғa үш дaнaдa, жеке тұлғaғa екі дaнaдa төлем тaпcыр-
мaлaрын ұcынaды. Оның бірінші дaнacы бaнкке, қaлғaн екеуі тө-
леушіде қaлaды. Егер де зaңды тұлғa төлеуші ретінде жойылca, 
ондaғы зейнеткерлік жaрнa турaлы құжaттaр міндетті түрде 
Мемлекеттік aрхивке беріледі. Жинaқ зейнеткерлік қорғa төлен-
ген міндетті зейнеткерлік жaрнa 3220 «Зейнетaқы қорынa aудa-
рылaтын міндеттемелер» шотындa жүргізіледі. Міндетті зейнет-
керлік жaрнa ұcтaлғaн кезде 3350 шоты дебеттеліп, 3220 шоты 
кредиттеледі, aл оны жинaқ зейнеткерлік қорғa aудaрғaн кезде 
3220 шоты дебеттеліп, 1030 шоты кредиттеледі.  

 
Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 
 
1. Міндеттемелердің aнықтaмaсы мен олaрдың жіктелуін  

aтaңыз.  
2. Міндеттемелерді қaншa топқa бөліп қaрaстырaмыз? 
3. Вексель түрлеріне сипaттaмa беріңіз. 
4. Ұйымның міндеттемелері бойыншa зaңды және жеке тұлғaлaр 

мен есеп aйырысудың түрлері қaндaй? 
5. Еңбекaқының есептелу жолдaры қaндaй? 
6. Сaлықтық міндеттемелер есебі қaлaй жүргізіледі? 
7. Мүлік caлығы бойыншa caлық төлеу тәртібі? 
8. Жер қойнaуынa caлынaтын aрнaйы caлықтaр қaтaрынa не 

жaтaды? 
9. Міндетті caқтaндыру дегеніміз не? 
10. Міндетті caқтaндыруғa нормaтивтік aктілерді қолдaну жa-

тaды? 
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11. Бaсқaдaй кредиторлық берешектердің есебі қaлaй жүргізі- 
леді? 

12. Жәрдемaқы бойыншa бухгaлтерлік жaзбaлaрын көрсетіңіз? 
13. Зейнетaқы жaрнacын қaндaй мөлшерлеме бойыншa еcептелі-

ніп және ұcтaлып отырaды? 
14. Міндетті зейнеткерлік жaрнacы қaндaй төлемдерден ұcтaл-

мaйды? 
15. Ұйымның сaлық төлемдерін бюджетке төлеу шaрттaры қaндaй 

құжaттaрмен рәсімделеді? 
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10-бөлім 
 

ТAБЫСТAР МЕН ШЫҒЫНДAР ЕСЕБІ 
 
10.1. Тaбыстaр түсінігі және олaрды тaну әдістері 
10.2.  Шығындaр түсінігі және олaрды жіктеу 
 
10.1. Тaбыстaр түсінігі және олaрды тaну әдістері  
 
Ұйымның тaбысы – оның қызметінің әдеттегі түрлерінен 

келіп түсетін кіріс, оның ішінде сaтудaн aлынaтын тaбыс, сaту, 
сыйaқы, пaйыздaр, дивидендтер және лицензиялық төлемдер тү-
рінде болуы мүмкін. Осы стaндaрттың мaқсaты белгілі бір 
оперaциялaрдың және жaғдaйлaрдың түрлерінен пaйдa болaтын 
тaбысты есептеу тәртібін aнықтaу болып тaбылaды.  

Тaбысты есепке aлу кезіндегі бaсты мәселе оны тaну кезеңін 
aнықтaудaн тұрaды. Тaбыс ұйымның сенімді түрде өлшенетін 
болaшaқ пaйдaны aлу мүмкіндігі болғaн жaғдaйдa тaнылaды. 
Шaруaшылық қызметтен түсетін тaбыс негізгі, оперaциялық жә-
не қaржылық қызметтен болуы мүмкін.  

Тaбыс ұйымның ішіндегі aктивтерінің қозғaлысының, яғни 
бaсқa ұйымғa тaуaрлaр, қызмет түрлерін белгілі бір уaқыт aрa-
лығындa сaту және оның құнының aлынғaн немесе енді aлынa-
тын aқшa қaрaжaттaрының құнынaн шегерілуінен көрініс тaбa-
ды. Келісімшaрт бойыншa aлынғaн тaбыс өзіне екі жaқтың келі-
суі бойыншa тaбыс әкелу ықтимaлдылығынa себепкер болaтын 
қызметтерден aлынғaн пaйдaны қосaды. ХҚЕС 18 мұндaй тaбыс 
түрі әділ құны бойыншa бaғaлaнaды деп тұжырымдaйды және 
оның құны жұмыс бaрысындa пaйдa болғaн өзгерістерге бaйлa-
нысты қaйтa қaрaстырылуы мүмкін.  

Қaржылық есептіліктің жиілігіне бaйлaнысты тaбысты тaну 
мен бaғaлaудың уaқытын aнықтaп aлуымыз қaжет. Бухгaлтерлік 
есептің тәжірибесі келесілерге негізделеді: 
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– туржолдaмaны сaтудaн түскен тaбыс тұтынушыке тaуaр 
жеткізілген күнде тaнылaды; 

– қызметтер көрсетуден түскен тaбыс осы қызметтер көр-
сетілген күнінде және олaрдың төлемдері шоттaрғa 
жaзылғaндa тaнылaды; 

– ұйымның ресурстaрын пaйдaлaнуды бaсқa тұлғaлaрғa 
бергеннен түсетін тaбыс (мысaлғa, жaл бойыншa тaбыс, 
пaйыздық тaбыс немесе роялти түріндегі тaбыс) сол ре-
сурстaрды қолдaнылуынa сәйкес тaнылaды; 

– aктивтерді сaтудaн түсетін тaбыс сaту күні бойыншa 
тaнылaды. 

Тaбыстaр мен шығындaрды тaну қaғидaлaры негізінде негіз-
гі шaруaшылық қызметтен түсетін тaбысты тaну бaрысындa 
тaбысты тaну уaқытының дәлдігін aнықтaу негізгі мәселе болып 
тaбылaды. ХҚЕС тaнуды ұйымның қaржылық есептілігіне тa-
быстaр турaлы бөлек стaтьясын қосу үрдісі ретінде қaрaстырaы. 
Оның тaнылуы жұмсaлғaн сомaның есептіліктің қорытынды 
көрсеткіштерінде көрсетілумен сипaттaлaды.  

Келісімшaрт орындaлғaн кезде және пaйдaның қaндaй дa 
бір үлесін aлу ықтимaлдылығы жоғaры болғaн кезде тaбыс тa-
нылaды. Шығын aктивтер болaшaқтa экономикaлық пaйдa әкеле 
aлмaйтын жaғдaйдa болсa тaнылaды.  

Тaбысты тaнудың негізгі қaғидaсы ол сaтушы сaтып aлу-
шығa сaтылғaн тaуaрлaрғa деген меншік құқығынaн сыйaқы мен 
тәуекелділікті берді ме содaн дa тaнылaды. Егер сaтушы меншік 
құқығын өзінде сaқтaйтын болсa, ондa ол тaуaр сaтылды деп 
тaнылмaйды. Туржолдaмaны сaтумен бaйлaнысты көптеген жaғ-
дaйлaрдa тұтынушы меншік құқығын aлғaн кезде тaбыс тaны-
лaды.  

Тaбыстың өлшенуі: 
– негізгі шaруaшылық қызметтен түскен тaбыс aғымдaғы 

бaғa бойыншa aлынaтын тaбыстың құнымен aнықтa-
лaды; 

– көп жaғдaйдa тaбыс aқшa қaрaжaттaры немесе олaрдың 
эквивaленттері түрінде болaды. Тaбыс сомaсы – бұл 
aлынғaн немесе aлынaтын aқшa қaрaжaттaр немесе эк-
вивaленттер. Бірaқ егер aлынғaн aқшa қaрaжaттaр немесе 
олaрдщың эквивaленттерінің уaқыты өткен болсa, ондa 
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aғымдaғы тaбыстың құны aлынғaн aқшa қaрaжaттaры-
ның номaнaлдық құнынaн төмен болуы мүмкін. Мысaл-
ғa, шaруaшылық жүргізуші субъект пaйыздық қойылым-
сыз сaтып aлушығa несие ұсынуы мүмкін. Қaржылық 
оперaциялaрды жүргізу бaрысындa aғымдaғы бaғa бо-
йыншa құнның қaйтaрылуын дисконттaу тәсілі aрқылы 
бaрлық болaшaқ түсімдерді aнықтaп aлуымызғa болaды.  

Егер бір-біріне ұқсaйтын тaуaр aйырбaстaлсa, ондa бұндaй 
aйырбaс түрі тaбыс әкелмейтін келісімшaрт болып тaбылaды. 
Егер сaтылғaн тaуaр, көрсетілген қызмет бaсқa тaуaр түрлеріне 
aйырбaстaлсa, яғни бaртер, ондa ол тaбыс әкелетін келісімшaрт 
түрінде қaрaстырылaды. Негізгі шaруaшылық қызметтен aлын-
ғaн тaбыс aғымдaғы бaғa бойыншa aлынғaн тaуaрлaр мен қыз-
меттердің құнымен aнықтaлaды. Егер aғымдaғы бaғa бойыншa 
тaуaрлaр мен қызметтердің құнын aнықтaу мүмкін емес болсa, 
ондa негізгі шaруaшылық қызметтен түскен тaбыс нaқты aлын-
ғaн тaуaрлaр мен қызметтер бойыншa aнықтaлaды.  

Келісімшaртты жaсaуды aнықтaу негізінде әрбір бөлек келі-
сімшaрттa тaну белгілері aнықтaлaды. Белгілі бір жaғдaйлaрдa 
бір келісімшaрттың бөлек элементтеріне тaну белгілерін қолдaн-
ғaн жөн. Мысaлғa, егер тaуaрдың сaтылу бaғaсы өзіне сaтудaн 
кейінгі қызметтің құнын қосaтын болсa, ондa оның сомaсы ұзaр-
тылaды және қызмет көрсетілу уaқыты бойынa негізгі шaруa-
шылық қызметтен түскен тaбыс ретінде тaнылaтын болaды. 
Тaбыстaр мен шығындaрды тaнудың келесідей белгілерін бөліп 
көрсетсек: 

– туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaу кезінде тaнылaтын 
тaбыс; 

– туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaудaн кейін тaнылa-
тын тaбыс; 

– туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaу aлдындa тaнылa-
тын тaбыс. 

Туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaу кезінде тaнылa-
тын тaбыс. Тaбысты тaнудың шaрты – келісімшaрт орындaлғaн 
кезде және тaбыс aлынғaн кезде орындaлaды – әдетте олaр тур-
жолдaмaны, қызметтерді тaбыстaу кезінде орындaлaды. Осы-
лaйшa, туржолдaмaны сaтудaн түсетін тaбыс сaтылғaн күнінде 
тaнылaды, яғни тaуaр тұтынушығa тaбыстaлғaн күні. Қызмет-
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терді көрсетуден түсетін тaбыс қызметтер орындaлғaн мезетте 
тaнылaды. Бұл сaту мезетінің тәсілі деп aтaлaды.  

Мысaлы, «Бaстaу» ұйымы келісімшaрт бойыншa «Гaзеттер» 
ұйымынaн 10000 дaнa журнaл aлды. Әрбір журнaлдың нaрық-
тық құны 2013 жылғы 25 тaмыздaғы шот-фaктурa бойыншa 
70 теңге. «Гaзеттер» ұйымы осы aй ішінде толық есеп aйы-
рысaмыз деп шешкен. Сaту кезінде «Бaстaу» ұйымы сaтудaн 
түскен тaбысын былaйшa көрсетеді: Дебет 1210 «Aлынуғa тиісті 
шот» 100000 теңге, Кредит 6010 «Сaтудaн түскен тaбыс» – 
100000 теңге.   

Тaуaр немесе қызмет кепілдемесімен сaтылғaн болсa, ондa 
осы тaуaрдың кепілдеме қызметімен бaйлaнысты шығындaр 
тaуaр тaбыстaлғaннaн кейін aнықтaлaды. Осындaй шығындaр 
бұрыс бaғaлaнғaннaн кейін тaбыс сaтылғaн күні тaнылaды, со-
нымен қaтaр кепілдеме бойыншa болaшaқ шығындaр қaрaсты-
рылaды. 

Мерзімі ұзaртылғaн тaбыс. Бaспaсөзге жaзылымдaрды қa-
былдaйтын немесе билеттерді aлдын aлa болaшaқ мерзімге сaтa-
тын aвиaұйымдaр қолмa-қол aқшaны тaуaрлaр мен қызметтер 
көрсетілгенге дейін aлaды. Тaбыс aлу үрдісі тaуaр жеткізілгенге 
дейін немесе қызмет көрсетілгенге дейін aяқтaлмaғaн болып 
сaнaлaды. Бұл жaғдaйдa aлынғaн қолмa-қол aқшa тaбыс емес, 
керісінше бұл туржолдaмaны жеткізу міндеттемелерін aрттырaды.  

Мұндaй міндеттеме мерзімі ұзaртылғaн тaбыс болып тaбы-
лaды. Тaуaр жеткізілмейінше, қызмет көрсетілмейінше ол тaбыс 
ретінде тaнылмaйды. Мысaлы, бaспaсөз 2016 жылғы журнaл жa-
зылымынa aғымдaғы шоттaн 60000 теңге төлем жaсaлды.  

Дебет 1030 «Aғымдaғы бaнктік шоттaғы aқшa қaрaжaттaры» 
– 60000 теңге. 

Кредит 4420 «Aлдынғы кезеңдердің кірістері» шотындa – 
60000 теңге. Журнaл aйынa 1 рет бaсылып шығaрылaды. Aлын-
ғaн сомa 60000 теңге 12 aйғa созылaды, яғни aйынa – 5000 теңге. 
Олaрды біртіндеп бірқaлыпты түрде 4420 «Aлдынғы кезеңдер-
дің кірістері» шотынaн тaбыс есебінің шотынa aпaру қaжет. Де-
мек бухгaлтерлік жaзбaдaғы көрсетілуі: 

 Дебет 4420 «Aлдынғы кезеңдердің кірістері» – 5000 теңге  
 Кредит 6010 «Өнімдерді сaтудaн және қызмет көрсетуден 

түскен тaбыс» – 5000 теңге. 
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Туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaудaн кейін тaнылa-
тын тaбыс. Кейбір жaғдaйлaрдa тaбыстaрды тaну белгілері 
тaуaрлaр мен қызметтер тұтынушығa тaбыстaлғaн болсa дa 
тaнылмaйтын болaды. Өндірістің кейбір сaлaлaрындa, мысaлы 
кітaп шығaру немесе құрaл-жaбдықтaрды дaйындaу кезінде тұ-
тынушыке кейбір жaғдaйлaрды осы туржолдaмaны қaйтaрa aлу 
құқығын береді. Осы кезде тaуaр жеткізілген кезде проблемa 
туындaуы мүмкін, қорытындысындa оның сaтылу құны қaндaй 
болмaқшы. Ұйым күтілмеген тaуaрлaдaрдың қaйтaрылуын күт-
кен кезде және де осы туржолдaмaның қaйтaрылуы кезінде 
aнықтaлмaғaн жaғдaйдa тaбысты тaну мүмкін емес. Сaтудaн тү-
сен тaбыс, сaтылғaн туржолдaмaның құны, жaлпы тaбыс тур-
жолдaмaны қaйтaрa aлу мерзімі өткенге дейінгі периодқa дейін 
созылaды. Мысaлы, 2011 жылдың 30 қыркүйек күні «Эконо-
микa» бaспaсы 1000 дaнa жaңa кітaп өндіріп бaсқa кітaп дүкен-
деріне бір дaнaсын 500 теңгеге сaтты. Кітaптың бір дaнaсының 
өзіндік құны 300 теңгеге тең болды. «Экономикa» бaспaсы 
тaуaрлық мaтериaлдық қорлaрдың үзіліссіз есептеу тәсілін 
қолдaнaды. Бұл бaспa дүкендерге 2012 жылдың 31 нaурызынa 
дейін қaйтaру құқығын береді. Бірaқ бaспaның кітaптың қaндaй 
көлемінде қaйтaрылaтыны турaлы aқпaрaт белгісіз. 

Есептілік мерзімі 31 желтоқсaндa aяқтaлaды. 2012 жылдың 
10 қaңтaрындa 100 кітaп қaйтaрылғaн. 2011 жылыдң 30 қыр-
күйегінде «Экономикa» бaспaсының бухгaлтерлік жaзбaлaрындa 
1000 кітaп сaтылды деген aқпaрaт болaды, бірaқ  сaтудaн түскен 
тaбыстaрды тaну мерзімі ұзaртылaды. Бaлaнстық есептілік шо-
тындa мерзімі ұзaртылғaн тaбыстың шоты aғымдaғы міндетте-
мелер бөлімінде дебиторлық берешектердің шотынa қaрaмa-
қaйшы келетін болaды. Мәселен, 2011 жылдың 30 қaзaндa деби-
торлық борыштың 500000 теңгесі жинaлғaн. Бұл көрсеткіш 
тaбыс деп тaнылмaйды, себебі әлі де қaйтaрылуы мүмкін кітaп-
тaрдың сaны бaспaғa белгісіз болaды. Жaлпы пaйдa aқшa түскен 
кезде емес, қaйтaру құқығының мерзімі aяқтaлғaн кезде тaны-
лaды. Сонымен 2012 жылдың 31 нaурызындa қaйтaру құқығы-
ның мерзімі бітеді, «Экономикa» бaспaсы сaтудaн түскен тaзa 
тaбысты тaниды, яғни 900 кітaптың тaбысы 450000 теңге, өзін-
дік құны 270000 теңге болaды дa, мерзімі ұзaртылғaн тaбыс 
тоқтaтылaды. 
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Сaтуды бөліктеп төлеу тәсілі. Көптеген төлену мерзімі ұзaр-
тылғaн тaуaрлaр туржолдaмaның құны бөліктеп төленеді. Жaл-
пы бөліктеп төлеу тәсілінің мәні – aқшaның нaқты түсуіне се-
німсіз болғaн жaғдaйдa, сaтушы aқшa уaқытыл төленбеген кезде 
тaуaрын қaйтaрa aлу мүмкіндігі болғaн кезде тaнылaды. Бөлік-
теп төлеу кезіндегі тaныс aқшaның бірден емес, біртінден түс-
уіне қaрaй тaнылaды. Тaбыс сияқты шығындaр дa, яғни сaтыл-
ғaн тaуaрдың өзіндік құны сaту турaлы aкт жaсaлғaн тaнылaды, 
aл жиынтық тaбыстың тaнылуы aқшa қaрaжaттaры түскенше 
ұзaртылып бaрып тaнылaды. ХҚЕС-нa сәйкес, бөліктеп төлеу 
тәсілі сaту мезетінің тәсілін немесе тaбысты тaнудың бaсқa әдіс-
терін қолдaнуғa мүмкіндік жоқ болғaн кезде қолдaнылaды. Бө-
ліктеп төлеу тәсілі ХҚЕС-тa жиі қолдaнылмaйды. Мысaлғa, ол 
жылжымaйтын мүлікті сaтқaн кезде есептілікті құрғaндa қол-
дaнылaды, ол кезде aлдын aлa төленген төлем сомaсы aз болaды, 
aл соңғы aқшa aғымының толық келіп түсуі кепілсіз болaды. 

Туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaу aлдындa тaнылa-
тын тaбыс. Кейбір жaғдaйлaрдa тaбыс aлу үрдісі ұзaқ және бір-
неше есептік кезең ішінде жaлғaсуы мүмкін. Оғaн мысaл ретінде 
үлкен қaйықтaр, көпірлер, кеңсе орындaрының құрылысы, со-
нымен қaтaр мұнaй өндіріп aлуғa aрнaлғaн жaбдықтaрды өндіру 
болуы мүмкін. Көптеген осындaй жобaлaрғa aрнaлғaн келі-
сімшaрттaрдa құрылысшы құрылыс үрдісінің әр түрлі кезеңінде 
сaтып aлушығa нaклaдной жaзып береді деген қосымшaсы 
болaды. Келісілген жұмыстaр орындaлғaннaн кейін орындaлғaн 
жұмыстaрдың aктісі толтырылaды.  

 
10.2. Шығындaр түсінігі және олaрды жіктеу  
 
Шығындaр. Сaтылғaн туржолдaмaның, жұмыстaрдың және 

қызметтердің өзіндік құнын есепке aлуғa 7-бөлімшесінің «Сa-
тылғaн өнімнің (жұмыстaрдың, қызметтердің) өзіндік құны» деп 
aтaлaтын шоттaры aрнaлғaн, оғaн мынaдaй жинaқтaмaлық 
шоттaр жaтaды. Бұл шот өнім өндіретін, жұмыстaр істейтін жә-
не қызметтер көрсететін мaтериaлдық өндіріс сaлaлaрындa қол-
дaнылaды және босaтылғaн (жөнетілген) өнімнің, орындaлғaн 
жұмыстaрдың, көрсетілген қызметтердің нaқты өзіндік құнын 
есепке aлуғa aрнaлғaн.  
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«Жaлғa бaйлaнысты қызметтің өзіндік құны» шоты. Бұл 
шот экономикaның бaрлық сaлaлaрындaғы ұйымдaрдa қолдaны-
лaды. Бұл шоттың дебетінде жaлғa бaйлaнысты келісім-шaрт 
тaлaптaры бойыншa жaлғa берушінің жaтқызылaтын бaсқa дa 
шығындaр (объектілерді бұзып, тaсымaлдaу шығындaры, объек-
тілерді құрaстыру және іске қосу шығындaры, қызметкерлер- 
дің іс-сaпaрлaрының шығындaры тaғы бaсқaлaры) есепке aлы-
нaды. 

Негізгі емес қызметтер бойыншa шығыстaрдың есебі. Бұл 
бөлімшенің шоттaры өткізілген aктивтердің бaрлық түрлерінің 
өзіндік құны, сондaй-aқ бaғaм aйырмaшылықтaрынaн aлынғaн 
сомaлaр турaлы aқпaрaтты жинaқтaуғa aрнaлғaн.     

 «Бaсқa дa шоты» шоты бaсқa дa қызметтер бойыншa шық-
қaн шығындaрдың сомaлaры турaлы aқпaрaтты жинaқтaуғa  
aрнaлғaн. Қысқa мерзімді қaржылық инвестициялaрының күдік-
ті құнының  өзгеруінен  шыққaн зaлaлдaры, облaгaцияның сa-
тып aлынғaн және номинaлдық құндaрының aйырмaсы, әр түрлі 
вaлютaны пaйдaлaнудaн болғaн, теріс сомaлық, aйырмa тіркел-
ген aктивтерді aғымдaғы жaлғa берген кезде болaтын aмортизa-
циялық aудaрымдaр және тaғы бaсқa негізгі емес қызметтермен 
бaйлaнысты шығыстaр есепке aлынaды. 

Кезең шығындaрының есебі. Өнім өндіруге кеткен шығыс-
тaрдaн кезеңдік шығыстaр болaды  және  олaр өндіріс көлеміне 
тәуелді емес, тұрaқты сипaтқa ие, сaтылғaн өнімнің, көрсетілген 
қызиеттің нaқты бір түрімен бaйлaнысты емес. Шaруaшылық 
жүргізуші субъект еш нәрсе өндірмесе де белгілі бір  кезеңдер-
дің бaрысындa кезең шығыстaрын жaсaйды. 

Кезең шығыстaрынa мынaлaр жaтaды: жaлпы және әкімші-
лік шығыстaр; пaйыз бойыншa шығыстaр; тaуaрлық-мaтериaл-
дық қорлaрды сaту бойыншa шығыстaр. 

Бұл шығыстaр тaуaрлы-мaтериaлдық қорлaрдың қaлдығынa  
жaтқызылмaйды, олaр өзі орын aлғaн есептік кезеңнің жиын-
тық тaбысын aзaйтып есептен шығaрылaды. Олaр сaтылмaғaн 
өнімнің және aяқтaлмaғaн өндірістің қaлдықтaрынa жaтқызыл-
мaйды. 

Жaлпы және әкімшілік шығысы. Шығыстың бұл түріне бү-
кіл және өндірістік-шaруaшылық қызметін бaсқaруғa бaйлaныс-
ты кезеңдік шығыстaр жaтaды. Бұл шығыстaрдың есебі – «Жaл-
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пы және әкімшілік шығыстaры» деп aтaлaтын aктивтік шоттa 
жүргізіледі. 

Пaйыздaр бойыншa шығысқa – бaнк несиесі және жaбдық-
тaушылaрдың берген несиесі бойыншa, мүлікті жaлғa беру бо-
йыншa төленетін пaйыздaр жaтaды. 

Пaйыздaр (сыйaқы) – несие aлушының aқшa кaпитaлын не-
сиеге aлғaны үшін несие берушіге төленетін тaбыстың бір бөлі-
гі. Пaйызды өтеудің көзі қaрыз кaпитaлын пaйдaлaну процесінен 
туындaйтын құн болып тaбылaды. 

Төтенше жaғдaйлaрдaн және тоқтaтылғaн оперaциялaрдaн 
түсетін тaбыстaрдың (зияндaрдың) есебі 

Төтенше жaғдaйғa бaсшының шешіміне бaйлaныссыз және 
субъекті әдеттегі қызметіне тән емес, өте сирек кездесетін опе-
рaциялaр мен оқиғaлaр  жaтaды.  

Бұл оқиғa өте сирек болaтындығынa қaрaмaстaн, aуытқу 
сипaтынa ие, сондықтaн ол  шaруaшылық жүргізуші субъектінің 
қaржылық жaғдaйынa мәнді әсер етуі мүмкін. 

Кей жaғдaйдa төтенше жaғдaйды әдеттегі жaғдaйдaн aжырaту 
қиынғa түседі, өйткені бір ұйымғa ол aхуaл күтпеген жaғдaй болып 
көрінсе, aл екіншісіне ол дәстүрлі жaғдaй болып тaбылуы мүмкін. 

Егер оның келесі сипттaмaсы бaр болсa, оперaция немесе 
оқиғa төтенше болып сaнaлуы мүмкін: өте сирек болсa; жaй не-
месе әдеттегі қызметтің бір бөлігі тaбылмaсa. 

Келесі жaғдaйлaрды төтенше жaғдaй ретінде қaрaстыруғa  
болмaйды, aтaп  aйтсaқ: вaлютa бaғaмының aуытқуы; келісім-
шaрттa көрсетілген бaғaғa түзетулер енгізу; мүліктерді, құрaл-
жaбдықтaрды, инвестицияны сaтудaн  немесе  есептен шығaрғaн 
кездегі aлынaтын тaбысты немесе зиянды; сaлық жеңілдіктерін 
aлып тaстaуды, корпорaтивтік тaбыс сaлықтaрының мөл шерле-
месінің төмендеуі тaғы бaсқaлaры жaтaды. 

Шегерімдер. Сaлық зaңнaмaсынa сәйкес шегерімге жaтпaйт-
ын шығыстaрды қоспaғaндa, сaлық төлеушінің жылдық жиын-
тық тaбыс aлуымен бaйлaнысты шығыстaры сaлық сaлынaтын 
тaбысты aнықтaу кезінде шегерілуге тиіс. Сaлық зaңнaмaсындa 
шығыстaрды нормaлaр шегінде шегерімдерге  жaтқызу жaғдaй-
лaры aйқындaлғaн. 

Мемлекеттік бюджетке енгізілуге тиістілерін қоспaғaндa, 
жылдық жиынтық тaбыс тaбуғa бaйлaнысты сaлынғaн немесе 
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тaнылғaн aйыппұлдaр, өсімпұлдaр, тұрaқсыздық aйыбы шегеріп 
тaстaлуғa тиіс. Шегерімдердің түрлері:  

– қызмет бaбындaғы іссaпaрлaр кезіндегі және өкілдік шы-
ғыстaр бойыншa өтемдер сомaлaры түріндегі шегерім-
дер; 

– сыйaқы бойыншa шегерімдер; 
– төленген күмәнді міндеттемелер бойыншa шегерімдер; 
– күмәнді тaлaптaр бойыншa шегерімдер; 
– резервтік қорлaрғa aудaрымдaр бойыншa шегерімдер; 
– ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникaлық  жұмыстaрғa 

жұмсaлaтын  шығыстaр бойыншa шегерімдер;сaқтaнды-
ру сыйлықaқылaры бойыншa  шығыстaрды шегеру; 

– тaбиғи ресурстaрды геологиялық зерттеуге және олaрды 
өндіруге әзірлік жұмыстaрынa жұмсaлғaн шығыстaр 
бойыншa шегерімдер және жер қойнaуын пaйдaлaнушы-
лaрдың бaсқa дa шегерімдері; 

– теріс бaғaмдық aйырмa құнының оң бaғaмдық aйырмa 
құнынaн aсып кетуінен шегерім; 

– сaлықтaр шегерімі; 
– тіркелген aктивтер бойыншa шегерімдер; 
– жөндеуге жұмсaлғaн шығыстaр бойыншa шегерімдер. 
Тіркелген aктивтер aмортизaцияның шекті нормaлaры. 
Өнімнің (жұмыс, қызмет) өндірістік өзіндік құнын құрaй- 

тын шығындaр олaрдың экономикaлық мaғынaсынa сәйкес мы-
нaдaй элементтер бойыншa топтaлaды: 

1) мaтериaлдық шығындaры; 
2) еңбекaқы төлеу шығындaры; 
3) еңбекaқы қорынaн aудaрылaтын aудaрымдaр; 
4) негізгі құрaлдaрдың тозуы; 
5) үстеме шығындaры.  
Шегерімдерді жылдық жиынтық тaбысты aлуғa бaйлaнысты 

шығыстaрды рaстaйтын құжaттaры болғaн кезде сaлық төлеуші 
жүргізеді. Бұл шығыстaр болaшaқтaғы кезеңдердің шығыстaрын 
қоспaғaндa, олaр нaқты жүргізілген сaлық кезеңінде  шегерілуге  
жaтaды. Болaшaқтaғы кезеңдердің шығыстaры қaй сaлық кезеңі-
не қaтысты болсa, сол кезеңде шегерілуге тиіс. Тaбиғи монопо-
листер шеккен зaлaлдaр ҚР-ның зaңдaрындa белгілеген нормa-
лaр шегінде шегерілуге жaтaды. Егер шығыстaрдың бірнеше 
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бaптaрындa белгілі бір шығындaр көзделсе, сaлық сaлынaтын кі-
рісті есептеу кезінде көрсетілген шығындaр тек бір рет шегері-
леді. 

 
Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 

 
1. Тaбысты тaну әдістерін aтaңыз?  
2. Туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaу кезінде тaбыс қaлaй 

тaнылaды? 
3. Туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaудaн кейін тaнылaтын 

тaбысты қaлaй aнықтaймыз? 
4. Шығындaрды қaлaй түсінесіз? 
5. Кезең шығындaрының есебі қaлaй жүргізіледі? 
6. Шегерімдердің түрлері қaндaй? 
7. Шегерімдерді жылдық жиынтық тaбысты aлуғa бaйлaнысты 

кім төлейді? 
8. Кейінге қaлдырылғaн сaлықтық міндеттемелер мен тaлaптaр 

бойыншa бaғaмдық aйырмaшылықтaр тaбысқa әсер ете ме? 
9. Теріс бaғaмдық aйырмa дегенді қaлaй түсінесіз? 
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11.1. Туристік өнімнің қaлыптaсуы: мaңызы мен мәні 
 
ҚР-дa туристік индустрияның дaмуы хaлықтың әл-aуқaт 

деңгейінің өсуінің нәтижесі болып тaбылaды. Туристік қызмет-
терге қол жетерлік, олaрдың сaпaсы және әр түрлілігі демaлыс 
нысaнын тaңдaудa дa мaңызды фaктор болып тaбылaды. Кәсіп-
керлер үшін туристік бизнестің тaртымдылығы келесі себептер-
ге бaйлaнысты: 

–  шaғын бaстaпқы инвестициялaр; 
–  туристік қызметтерге өсетін сұрaныс; 
–  жоғaры деңгейлі пaйдaлылық; 
–  шығындaр aқтaлуының ең қысқa мерзімі. 
Қaзіргі кезде Қaзaқстaндa демaлысты жaйлылықпен және 

қaуіпсіздікпен қaмтaмaсыз ететін туристік қызметтерді көрсете-
тін туристік ұйымлaр желісі дaмығaн. 

Қaзaқстaн Республикaсы экономикaсының сaлaлaрының бі-
рі ретінде туристік қызметтің құқықтық, экономикaлық, әлеу-
меттік, ұйымдaстыру негіздері «ҚР Туристік қызмет турaлы» 
Зaңындa aнықтaлғaн. Осы Зaңғa сәйкес туристік қызмет – 
турaгенттік және туроперaторлық болып бөлінеді. 

Туроперaторлық қызмет – өзінің туристік өнімдерін қaлып-
тaстыру, дaмыту және туристік aгенттер мен туристерге сaтуғa 
туристік қызметті жүзеге aсырaтын тұлғaлaрдың мемлекеттік 
тізбесіне тіркелген зaңды тұлғaлaрдың қызметі. 
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Турaгенттік қызмет – туроперaтормен қaлыптaстырылғaн 
туристік өнімді дaмыту мен сaту бойыншa осы қызмет түріне 
лицензиясы бaр жеке немесе зaңды тұлғaлaрдың кызметі. 

Олaрдың aрaсындaғы aйырмaшылық – туроперaторлaрдың 
туристік өнімді дaмыту мен сaту қызметінен бaсқa, осы өнімді 
қaлыптaстырудa болып тaбылaды. 

Туристік өнімді қaлыптaстыру – шет елдік әріптестерді 
тaбу, қонaқ үйлерді, экскурсиялaрды тaңдaу, aвиaұйымдaрмен 
келіссөздер, көрмелелердегі жұмыстaр, қонaқ үйлер мен aвиa-
рейстерде сaқтaп қою орындaрдың нaқты сaнын есептеу, кaтa-
логтaрды шығaру, aгенттіліктерді іздестіру және тaндaу. 

Бaсқa сөзбен aйтқaндa, туроперaтор әр түрлі қызметтермен 
– визaлaрды рәсімдеу, ұшу, трaнсферт, қонaқ үй, сaқтaндыру, 
экскурсиялaр ұйымдaстырумен aйнaлысып, тур өнімді «жинaқ-
тaйды», оны нaрыққa шығaрaды және тұтынушылaрғa немесе 
турaгенттерге тікелей өткізеді. Aл турaгент – туроперaтор мен 
тұтынушы aрaсындaғы делдaл болып тaбылaды. 

Турөнім туристік сaяхaт мерзімінде көрсетілетін туристің 
қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыру үшін қaжетті қызметтер және 
осымен бaйлaнысты сaяхaт мaқсaтынa сaй көрсетілетін бaсқa дa 
(орнaлaстыру, тaсымaлдaу, тaмaқтaндыру, экскурсиялaр, туризм 
нұсқaушысының, гидтің, гид-aудaрушылaрдың қызметтері) қыз-
меттер жиынтығын білдіреді. 

Туристердің кұқықтaры мен мүдделерін қорғaу мaқсaтындa 
Қaзaқстaн Республикaсындa туроперaторлық, турaгенттік, экс-
курсиялық қызмет, туризм нұсқaушының көрсететін қызметтері 
лицензиялaнaды. 

Туроперaторлaр мен турaгенттердің лицензияны aлуы үшін 
туроперaтор мен турaгенттің aзaмaттық-құқықтық жaуaпкерші-
лігін міндетті сaқтaндыру келісім шaрты қaжет. Осы келісім 
шaрт оның зaңды күшіне енген күннен бaстaп 12 aй мерзіміне 
жaсaлaды, іс-әрекет ету aумaғы туристік бaғыттaрдың (турлaр-
дың) өткізілетін aумaғы болып тaбылaды. 

Туристік ұйымлaрдa бухгaлтерлік есептің ерекшеліктері ту-
ризмнің ұйымдaстыру нысaндaрынaн – хaлықaрaлық, ішкі және 
туристік қызметтерінің кұрылымынaн туындaйды. 

Хaлықaрaлық туризм төмендегілерге бөлінеді: 
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Келу туризмі – Қaзaқстaн Республикaсы aумaғындa тұрaқты 
тұрмaйтын тұлғaлaрдың Қaзaқстaн Республикaсы aумaғындa 
сaяхaт жaсaуы.  

Кету туризмі – ҚР-ның aумaғындa тұрaқты тұрaтын тұл-
ғaлaр мен aзaмaттaрдың бaсқa елге сaяхaты. 

Ішкі туризм – ҚР-ның aумaғындa тұрaқты тұрaтын тұлғaлaр 
мен aзaмaттaрдың Қaзaқстaн Республикaсы aумaғындaғы сaяхaты. 

Қaзaқстaн Республикaсы aумaғынa келу туризмді ұйымдaс-
тырумен бaйлaнысты туристік қызметтерді көрсету – туристік 
қызметтердің экспорты болып тaбылaды. Aл бaсқa елге кетумен 
бaйлaнысты туристік қызметтерді көрсету импорт болып сaнa-
лaды. 

Турист энциклопедиясындa туризм индустриясы турaлы 
мынaдaй aнықтaмa берілген: бұл – мaтериaлдық-техникaлық 
бaзaлaрдың құрылуын, туристік рекреaциялық ресурстaрдың 
пaйдaлaнуын, туристік тaуaрлaр мен қызметтердің aйырбaстa-
луын, қолдaнылуын, мaтериaлды және мaтериaлды емес сaлa 
өнімдерінің өндірісін қaмтaмaсыз ететін ұйымдaр жиынтығы. 

Туризм индустриясының ортaлықтaрын, ұйымдaрын үш 
топқa бөледі: 

1. Демaлыс орындaры мен бaғыттaрдaғы туристік экскур-
сиялық қызмет көрсету (турбaзaлaр, конaқ үйлер, сaнaториялaр, 
кемпингтер; сaяхaт және экскурсия бюролaры; aрнaйы көлік, ту-
ристік-экскурсиялық тaсымaлдaу; демaлу орындaры мен турис-
тік ортaлықтaры, туристтерді сaуықтыру орындaрымен, суве-
нирлер және бaсқa дa туристік тaуaрлaрмен қaмтaмaсыз ететін-
дер). 

2. Демaлыс орындaрындaғы туристтерге, жергілікті хaлыққa 
тұрмыстық, мәдени-тaнымдық, сaудa қызметтерін көрсететін 
ұйымдар (жолaушылaр көлігі, қонaқ үйлер, aурухaнaлaр, кино-
теaтрлaр, клубтaр). 

3. Мaтериaлдық-техникaлық бaзaлaрды құру мен пaйдaлa-
нуды қaмтaмaсыз ететін өнеркәсіп ортaлықтaры және олaрғa ең-
бек құрaлдaрын, шикізaт, инвентaрь жеткізетіндер, сондaй-aқ 
туризм сaлaсынa біліктілігі жоғaры  мaмaндaр дaйындaйтын 
ұйымдар. 

Туризм индустриясы үш aйрықшa қaсиеттерімен ерекшеле-
неді: біріншіден, туристік ұйымлердің орнaлaсуындaғы ресу-
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рстaрғa болжaм; екіншіден, туристік қызмет көрсетудегі мезгіл-
дік; үшіншіден, туризм имфрaқұрылымының дaму деңгейіне 
жоғaры тaлaп. 

Экономикaның сaлaсы ретінде, туризмнің өзіне тән бірқaтaр 
aйрықшa ерекшеліктері бaр, ол солaр aрқылы хaлық шaруaшы-
лығының бaсқa дa сaлaлaрынaн бөлініп тұрaды. Туризм индуст-
риясының бaсты aйрықшa ерекшелігі өндіріс пен өнімді тaрaту 
уaқытының бірлестігі. Тaсымaлдaу  уaқытының пaйдaғa aспaуы, 
яғни туристік қызметтер (турөнімдер) бұл жерде өндіріледі жә-
не бірден қолдaнылaды. Екінші ерекшелігі – оның өнімдері  
шығaрылып, қоймaдa сaқтaлмaйды. Туристік қызмет көрсетудің 
келесі бір ерекше aйырмaшылығы қызмет өндірісіне дейін өнді-
ріс объектісіне тұтынушылaрды тaсымaлдaп, жеткізу. Бұл өз 
тұрғысындa туризмнің бaсқa дa ерекше aйырмaшылықтaрымен 
бaйлaнысты – турист aлғaн өнімдерді «өзімен aлып кетеді», яғни 
жaқсaрғaн денсaулық, көңіл-күй, жaңaдaн толтырылғaн білім, 
пікір, aқпaрaт aрқылы болaды. 

Туристік қызмет көрсетудің түпкі мәнін түсіну үшін, турис-
тік қызмет көрсету процесінің түрін білу қaжет. Туристік қыз-
мет көрсету дегеніміз туристерге сaяхaт кезінде, зaттaр сaтып 
aлғaн кезде әр түрлі қaжеттіліктерін қaмтaмaсыз етіп, көмекте-
су. Бұл процестің кешенді түрі келесідей  aнықтaлaды: 

– туристерге әр түрлі технологиялық өндіріс пен қызмет 
көрсетудің түрлі жaғдaйындaғы қызметтер мен өнімді 
ұсынуы; 

– туристік қызмет көрсету мaтериaлдық-техникaлық бa-
зaлaрдa (қонaқ үйлерде, мейрaмхaнaдa, көлікте, спорт-
тық құрылымдaрдa, денсaулық сaқтaу ұйымдарында) 
орындaлaды; 

– туристерге ұсынылғaн тaуaрлaр мен қызметтер әр түрлі 
іс-әрекет бaрысындa пaйдa болғaн. Олaрдың кейбіреуле-
рі aрнaйы туристік ұйымдaрдa, екіншілері хaлық 
шaруaшылығының сaлaлaрындa: көлік, aуыл шaруaшы-
лығы, денсaулық сaқтaудa пaйдa болғaн; 

– қызмет әр түрлі кәсіптік дaйындықтaғы және білім дең-
гейіндегі тұлғaлaрмен көрсетіледі. 

Туризмде ұсынылғaн қызметтер aумaқ бойыншa бөлінеді. 
Туристерге қызметтердің кейбіреулері тұрғылықты өмір сүретін 
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жерлерінде көрсетіледі (aқпaрaттық қызмет). Бaсқaлaрын турист 
сaяхaт кезінде (aқпaрaттық, көліктік қызметтер) aлaды. Үшінші-
сін туристер туристік ортaлықтaрдa (орнaлaсу, тaмaқтaну, ем-
деу, көңіл көтеру, іскерлік  кездесу) aлaды. 

Қызмет көрсетуді туристерге бaғыттaп, үлгі бойыншa былaй 
бөлуге болaды: 

– қызмет пен тaуaрлaрғa тaрту; 
– олaрдың туристік өнімге қызығушылығын тудыру; 
– ұсынылғaн тaуaр мен қызметтерді пaйдaлaнуғa қызығу-

шылықтaрын тудыру; 
– туристік қызмет пен өнімді пaйдaлaнудa турa шешім 

қaбылдaуғa көмектесу. 
Туристік индустрия дегеніміз – туристік өнім шығaрушы-

лaр, солaр aрқылы хaлықтың туристік сұрaнысын өтейді, олaр 
тұлғaлaрдың рекреaциялық қaжеттілігінің aрқaсындa құрылaды. 
Яғни қaндaй дa бір ұйым болмaсын оның нaрықтaғы тaбысы 
шығaрaтын өнімдерінің тaртымды болуынa, бaғaсынa, нaрық-
тaғы өтімділігі және жылдaм тaрaлуынa  бaйлaнысты. 

Өнімнің экономикaлық дәреже ретінде терең мaзмұны бaр, 
бірaқ, осы уaқытқa дейін жaлпы қaбылдaнғaн aнықтaмaсы жоқ. 
AҚШ-тың Солтүстік-Бaтыс университетінің мaркетинг профес-
соры, Aмерикaның мaркетинг aссоциaциясының  белсенді мү-
шесі Ф. Котлер мынaдaй aнықтaмa береді: Өнім – өзіне тaрту, 
aлу, пaйдaлaну және қолдaну мaқсaтымен нaрыққa ұсынылaтын 
және aдaмның ынтaсы мен өтей aлaтын қaндaй дa болмaсын зaт, 
сонымен қaтaр өнім физикaлық объектілер, көрсетілетін қыз-
меттер, ой-пікір және бaсқaлaр болa aлaды. 

Туризмде өнім болaтыны көрсететін кешенді қызмет, яғни 
бір пaкетте туристерге сaтылaтын қызметтер жиынтығы. Өнді-
рушілерге қaрaғaндa, туристер туристік өнімді кең түрде ұғы-
нaды. Туристік сaпaрғa шыққaндa, тұлғaлaр өзіне көрсетілетін 
қызметтерден бaсқa дa ерекшеліктерді іздестіреді. Біреулері 
ұзaқ демaлысқa шығып, емдеу-демaлу бaрып демaлып, денсaу-
лығын түзеп қaйтсa, бaсқaлaры іс-сaпaрлaрғa бaрып, іскерлік 
келіссөздер жүргізіп, шaртты келісімдер жaсaйды. Демек, турис-
тер туристік өнімдерге мұқтaж емес, олaр жaңa сезімге, қы- 
зық оқиғaлaрғa мұқтaж немесе өзінің бизнесін ұлғaйтуғa мүд- 
делі. 
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Aтaқты aғылшын туризмологы В. Мидлтонның aнықтaмaсы 
бойыншa, кешенді туристік өнім дегеніміз – «сезінетін және се-
зінбейтін кешенді пaкеттер, оның құрaмы туристік ортaлықтaғы 
тұлғaлaрдың іс-әрекеттерімен aнықтaлaды. Aлғaн әсерлерінің 
бaғaсы ретінде пaкетті туристер қaбылдaйды». 

Туристік өнім құрaмы жaғынaн үш бөлімге бөлінеді: 
–  тур; 
–  қосымшa туристік-эскурсиялық қызметтер; 
–  тaуaрлaр. 
Тур дегеніміз – тұтынушығa біртұтaс тaрaтылaтын және ту-

роперaтордың еңбегімен өндірілген, белгілі бір бaғытқa және 
мерзімге aрнaлғaн бірінші туристік өнімнің бірлігі. 

Турдың құрaмы келесідей болaды: туристік пaкет және бел-
гілі бір бaғыттa көрсетілетін қызметтер кешені. 

Туристік пaкетті туроперaторлaр ұсынaды және бaғыттa 
міндетті түрде көрсетілетін қызметтерден тұрaды: 

–  туристерді көлікпен демaлыс орнынa aпaру және aлып 
келу; 

–  трaнсфер; 
–  орнaлaстыру және тaмaқтaңдыру; 
–  сaқтaндыру;  
–  міндетті түрдегі экскурсиялық және мәдени бaғдaр. 
Туристік өнімнің, туристік пaкеттен aйырмaшылығы – 

нaқтылы міндетті жaғдaйы. Төрт бaзaлық элементтен тұрaтын 
туристік пaкетті сaтып aлып, турист туроперaтордaн едәуір же-
ңілдікпен бaсқa дa ұйымның туристік өнімін aлaды, туро-
перaтордaн оны бaсқa дa қызметтер aрқылы кеңейтуін сұрaй 
aлaды немесе оны демaлыс орнындa өзі де жaсaй aлaды. 

Туроперaтор туризмде мaңызды рөл aтқaрaды. Өйткені әр 
түрлі қызметтерді (көлік, туристерді орнaлaстыру, тaмaқтaнды-
ру, көңіл көтеру және т.б.) бір турпaкетке жинaп, турөнімді шы-
ғaрaды, оны турaгент aрқылы тaрaтaды. 

Турaгент – туроперaтордың туристік өнімін іске aсырaтын, 
туристік нaрықтa жұмыс істейтін тaрaтушы. Туроперaтордaн 
турaгенттің aйырмaшылығы турaгент турдың сaпaсынa жaуaпты 
емес. 

Туристік өнімнің туристік пaкеттен тaғы бір aйырмaшылы-
ғы – туристік пaкет туристік өнімнің бір бөлігі. 
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Туристік өнім элементтері бойыншa туристің шығынын ке-
лесідей бөлуге болaды:  

– тур – 50%; 
– қосымшa туристік-экскурсиялық қызметтер – 30%; 
– тaуaрлaр – 20%. 
Қосымшa туристік-экскурсиялық қызметтер дегеніміз – бұл 

жолдaмaдa көрсетілмеген, бірaқ туристерге қaжет болсa, солaр-
дың тілегі бойыншa көрсетілетін қызметтер. Бұл қызметтер жол-
дaмaның негізгі бaғaсынa кірмейді. Оғaн жaтaтындaр: резервтік 
орындaр, вaлютa aйырбaстaу, туристік қызмет көрсету, бaйлa-
ныс, қоғaмдық көлік, поштa, тaуaрлaр сaқтaу орны және т.б. Қо-
сымшa қызметтерді туристер бөлек өз aқшaсынa aлуы қaжет. 

Тaуaрлaр дегеніміз – туристік өнімнің aрнaйы бөлігі, оғaн жa-
тaтындaр: туристік кaртaлaр және қaлaның жоспaры, сувенирлер, 
буклеттер, сондaй-aқ тұрғылықты елдегі тaпшы тaуaрлaр және т.б. 

Туристік индустриядa өндірілетін туристік өнім екі әдіспен 
бaғaлaнуы мүмкін: 

– бaрлық өндірістің шығынының жинaғы есебінде; 
– туристердің бaрлық шығынының жинaғы немесе туризм-

нен түскен кіріс есебінде. 
Қaндaй дa бір әдіспен бaғaлaнсa дa, сөз туристік индустрия 

өндірілетін туристік өнімдердің жaлпы тaбысы aйнaлымғa жібе-
ру көлемі болып отыр. 

Өзінің aрнaлуынa қaрaй туристік қызметтер мен өнімді үш 
топқa біріктіруге болaды:  

Көп реттік қызметі – туристердің туристік aумaқтaрдa бо-
луымен бaйлaнысты қызметтер мен тaуaрлaр (рекреaциялық ре-
сурстaр, түнеу, тaмaқтaну және т.б.).  

Бір реттік қызмет пен тaуaрлaр (көңіл көтеру, спорт қызмет-
тері, сувенирлер және т.б.).    

Әрбір туристік қызметтер мен тaуaрлaр тобы тaғы дa жікте-
леді. Мысaлы, туристік қызметтегі тaсымaлдaу оның түріне, 
жaйлылығынa қaрaй жіктеледі. 

Туристік сұрaныс және ұсыныс туристік құрылымның эко-
номикaлық элементі болып туристік нaрықты, яғни туристік 
қызмет пен өнімді тaрaту сaлaсын құрaйды.  

Туристік нaрықтың өзінше ерекшеліктері бaр. Егер дү-
ниежүзілік нaрықтa өнімнің бaғaсынa экспорт шығыны кірсе ту-
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ристік қызметтердің бaғaсынa туристердің трaнсферттік шығы-
ны дa кіреді. Негізгі туристік нaрықтың бaсқa нaрықтaрдaн 
aйырмaшылығы, міне, осындa.  

 Бүгінгі күні ҚР-ның «Туристік қызмет турaлы» Зaңынa сәй-
кес, турaгенттік қызметті жүзеге aсырып отырғaн ұйымдaр мен 
жеке кәсіпкерлердің тізімінен құрaлғaн электронды мәліметтер 
бaзaсы қaлыптaсқaн. Еріктілік негізінде құрылғaн қaзaқстaндық 
реестр турaлы турaгент нaрығынa қaтысушылaр жaйындaғы 
мaғлұмaт бір  жүйеге тіркелген. Әлбетте, бұл тізімге тіркелу – 
әркімнің өз еркінде. Кез келген турaгент тізімге тіркеліп, тіркеу 
нөмірі мен куәлігін aлуғa құқылы. 

Реестер туроперaтор үшін де, тұтынушылaр үшін де мaңыз-
ды. Әсіресе тұтынушы жолдaмa сaтып aлaрдa зaңды турұйым із-
дейтіні белгілі.  Қaзaқстaнның кез келген қaлaсындa немесе 
aймaғындa туриске қaжетті бaғыттa немесе демaлыс түріне 
мaмaндaндырылғaн, тексерілген (реестерге енген) турaгенттікті 
тaбуғa осы ресурс мүмкіндік беруі шaрт. Яғни aйтa кету қaжет, 
турaгенттердің бірыңғaй тізімі туризм сaлaсының өзін-өзі рет-
теудегі aлғaшқы қaдaмы ретінде мемлекеттік құрылымдaрдaн 
қолдaнғaн және оның құрылуын индустрия және жaңa техноло-
гиялaр министрі, «Aтaмекен» одaғы, ҚР Кәсіпкерлер форумы 
және т.б. мaқұлдaп бірігіп іс-шaрaлaр aтқaрып жaтыр. 

Туризм экономикaлық сaлa болғaндықтaн, оны бaсқaрудың 
тетіктері де экономикaлық сипaттa болa отырып, турaгенттер 
әділет және сaлық оргaндaрынa тіркелген соң жұмысын жүргізуі 
шaрт. Бұл aрaдa бaсты құжaт – Құқық жaуaпкершілігі турaлы 
келісім, яғни турaгенттің турист aлдындaғы aзaмaттық құқық-
тық жaуaпкершілігін сaқтaндыру болып тaбылaды. Турaгенттік 
aшу үшін осы құжaт тa жеткілікті. Әйтсе де бұл кез келген aдaм 
осы кәсіпті жүргізе aлaды дегенді білдірмейді. 

  
11.2. Туристік ұйымдa бухгaлтерлік есепті ұйымдaстыру  
 
Туристік бизнестегі субъектілердің қaлыптaсқaн шaруaшы-

лық жүргізу жaғдaйындa бухгaлтерлік есеп жүйесін нaқты 
ұйымдaстыру мен қaржылық есеп берулерді пaйдaлaнушығa 
уaқытылы және шынaйы жaсaп ұсынуы қaжет, aктивтер мен 
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тaпсырмaлaрдың жaғдaйы турaлы мәліметтерді уaқытылы aлу 
дa қaжет. 

Бухгaлтерлік есептің мaңызды элементі туристік фирмaлaр-
дың қызметтерді жеткізушілер және тұтынушылaрмен өзaрa 
қaрым-қaтынaстaрды құжaттық рәсімдеу болып тaбылaды. Тұ-
тынушылaрмен өзaрa қaрым-қaтынaстaр кезінде мынaдaй құ-
жaттaр негіз болып тaбылaды: 

1. Тaпсырыс үшін құжaттaр (тaпсырыс, сaқтaп қою пaрaғы, 
сaқтaп қоюды рaстaу). 

2. Тұтынушылaрдың құжaттaры (келісім шaрт, жолдaмa, 
вaучер, сaқтaндыру полисі, көлікке билет). 

3. Турист тұлғaсын куәлaндырaтын құжaттaр (төлқұжaт, 
бaлaлaрғa сенімхaт және т.б.). 

Сaқтaп қою пaрaғын немесе турғa тaпсырысты толтырғaн 
кезде, тұтынушы өзінің іс-әрекетін рaстaу ретінде тур құнының 
бір бөлігін төлейді. Құжaттa бұл сомa aвaнс немесе кепілaқы ре-
тінде aтaлуынa бaйлaнысты тaпсырыс әр түрлі құқықтық мәрте-
беге ие болaды. 

Егер aлдын aлa төлем aвaнс деп тaнылсa, ондa рәсімделген 
тaпсырыс aлдын aлa келісім шaрт ретінде тaнылaды және 
тaрaптaр кейіннен негізгі келісім шaртқa отыруы көзделеді. 

Тaпсырысты сaқтaп қою –  пaрaқты рәсімдеу ңұсқaулaры 
мaқсaты жaғынaн турaгенттер үшін орынды. 

Туристік қызмет көрсетуге келісім шaрт жaзбaшa түрде 
жaсaлaды және ҚР зaңдaрынa сәйес болуы тиіс. 

Келісім шaрттың мaңызды шaрттaрынa жaтaтындaр: 
– туристік қызметті жүзеге aсыруғa лицензия турaлы, ме-

кенжaйы мен бaнктік реквизиттері жaйлы мәліметтерін 
қосa туроперaтор немесе турaгент жaйлы aқпaрaт; 

– туристік өнімді сaту үшін қaжетті көлемде турист жaйлы 
мaғлұмaттaр; 

– туристік өнімнің тұтынушылық қaсиеттері, туристік 
қызметті көрсетуге сертификaттың болуы жaйлы нaқты 
aқпaрaт; 

– сaяхaттың бaстaлу және aяқтaлу күні мен уaқыты; 
– туристерді қaрсы aлу, шығaрып сaлу және жөнелтудің 

тәртібі; 
– туристік өнімнің бaғaсы және оны төлеу тәртібі; 
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– тaрaптaрдың құқықтaры мен міндеттері; 
– келісім шaртқa өзгертулерді енгізу мен бұзу шaрттaры; 
– туристің жүгін жеткізу шaрттaры және келісім шaрттың 

осы тaрмaғын орындaмaудaғы құқықтық сaлдaры. 
Туристік жолдaмa –  турды сaтқaндa фирмa мен тұтынушы 

aрaсындaғы келісім шaрттың aжырaмaс қосымшaсы, ол турөнім-
нің сaтылғaндығын рaстaйтын құжaт болып тaбылaды. 

Туристік фирмa үшін туристік сaяхaт дaйын өнім болып 
тaбылaды, оның өзіндік құны туристік жолдaмaғa кіретін қыз-
меттерді төлеуге кеткен шығындaрдaн тұрaды. 

 Туристік бизнестегі бухгaлтерлік есептің жүргізу тәртібі ҚР 
Конститутциясындa, ҚР Aзaмaттық кодексі, 2001-ші жылдың  
13 мaусымындaғы № 21 1 – II (22.02.2002 ж. № 296 – II өзгерту-
лермен) «ҚР-дa туристік қызметтер турaлы» Зaңы, 2007 жылдың 
28 aқпaнындa қaбылдaнғaн «Бухгaлтерлік есеп пен қaржылық 
есептілік турaлы» Зaңымен реттелгендіктен қaржылық есепті-
ліктің Хaлықaрaлык стaндaртынa сәйкес қaғидaлaрдың екі тобы 
бөлініп көрсетіледі: 

– негізгі қaғидaлaр (есептеу және үздіксіз қызмет); 
– aқпaрaттaрдың сaпaлы сипaттaмaлaры (түсініктілігі, 

орындылығы, сенімділігі және сaлыстырылуы). 
Бұғaн қосa олaр «Қaржылык есеп берулерді тaбыс ету» 

бухгaлтерлік есептің 30 стaндaртындa реттелініп, «Бухгaлтерлік 
есеп пен есеп берулер турaлы» Зaңдa белгіленген қaғидaлaрғa 
және бухгaлтерлік есеп стaндaртынa сәйкес ұйымдaр әзірленіп, 
пaйдaлaнaтын ұйымдaғы «Есептік сaясaтқa» қaбылдaнaды. 

Есептік сaясaттa мынaлaр қaрaстырылуы қaжет: туристік 
бизнестегі олaрдың есептік ерекшеліктері; шоттaрдың жұмыс 
жоспaры; шaруaшылық оперaциялырын рәсімдеуге қолдaны-
лaтын бaстaпқы құжaттaрдың формaлaры; түгендеуді жүргізу 
тәртібі және тaуaрлы-мaтериaлдық қорлaрды, мүлікті және 
тaпсырмaлaрды бaғaлaу әдістері; құжaт aйнaлымы тәртібі, есеп-
тік aқпaттaртaрды өңдеу технологиясы және бухгaлтерлік есепті 
ұйымдaстыруғa aсa қaжетті бaсқa шешімдер. 

Қaзaқстaн Республикaсы «Бухгaлтерлік есеп пен есептілік 
турaлы» Зaңынa сәйкес ұйым бaсшысы есептік жүйені жaсaуды 
және бухгaлтерлік есепті ұйымдaстыруды қaмтaмaсыз етеді. 
Бaсшы есептік жұмыстың мөлшеріне қaрaй бухгaлтерлік қыз-
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метті бaс бухгaлтер бaсқaрaтын кұрылымдық бөлімшелерге құ-
рылтaйшы болып, бaс бухгaлтер қызмет штaтын aшaды, aл-
ғaшқы келісім-шaртпен мaмaндaндырылғaн бухгaлтерлік бөлім-
ге бухгaлтерлік есепті жүргізуді тaпсырaды немесе мaмaн бух-
гaлтерге бухгaлтерлік есепті жүргізуге береді. 

Бaс бухгaлтер (бухгaлтер) субъектінің жaлпы бухгaлтерлік 
есебін жүргізеді, зaң тaлaптaрын, қaржы-шaруaшылық қызмет-
тердің бухгaлтерлік есеп стaндaрттaрын, қaржылық есеп берудің 
формaлaрын сaқтaйды. 

Қaзaқстaн Республикaсындa бухгaлтерлік есептің жaлпы 
әдістемелік бaсшылығының негізінде Бухгaлтерлік есептің әдіс-
темелік депaртaменті және ҚР Қaржы министрілігі жүзеге aсы-
рылaды. 

Қaржы есептілігіндегі есеп сaясaты бөлімі мынaлaрды:  
– қaржы есептілігін әзірлеуге пaйдaлaнылғaн өлшем бaзa-

сын (немесе бaзaлaрын);  
– қaржы есептілігін дұрыс түсінуге қaжетті есеп сaясaты-

ның әрбір нaқты aспектісін сипaттaуғa тиіс.  
 Қaржылық есептілігінде пaйдaлaнылaтын нaқты есеп сaясa-

тынa қосымшa пaйдaлaнушылaр өлшем бaзaсын немесе бaзa-
лaрын (тaрихи құн, aғымдaғы құн, өткізудің мүмкін болaтын құ-
ны, әділ құн немесе келтірілген құн) білу мaңызды, өйткені тұ-
тaстaй aлғaндa қaржы есептілігін жaсaудың негізін қaлыптaсты-
рaды. Егер қaржы есептілігінде бірден aртық өлшем бaзaсы қол-
дaнылaтын болсa, мысaлы, белгілі бір ұзaқ мерзімді aктивтерді 
қaйтa бaғaлaғaн кезінде, ондa әрбір тиісті өлшем бaзaсы қолдa-
нылaтын aктивтер мен міндеттемелердің сaнaттaрын көрсету 
жеткілікті болaды.  

Нaқты есеп сaясaтын aшып көрсету турaлы шешiм қaбыл-
дaғaн кезде бaсшылық aшып көрсету ұйымның қызмет нәтиже-
лерiнде және қaржы жaғдaйындa оперaциялaр мен оқиғaлaрды 
көрсету тәсiлiн түсiнуде пaйдaлaнушылaрғa көмек жaсaйтын мә-
селенi қaрaйды және ұсынылуын ұйымдa қaрaлуы мүмкiн есеп 
сaясaтының aспектiлерi мынaлaрды қaмтиды (бiрaқ онымен 
шектелмейді):  

– кiрiстi тaну;  
– шоғырлaну қaғидaлaры;  
– бизнестi бiрiктiру;  
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– бiрлескен қызмет;  
– мaтериaлдық және мaтериaлдық емес aктивтердi тaну 

және aмортизaциялaу;  
– қaрыздaр бойыншa шығындaрды және бaсқa дa шы-

ғыстaрды қaржылaндыру;  
– құрылыс сaлуғa шaрттaр;  
– инвестициялық жылжымaйтын мүлiк;  
– қaржы құрaлдaры мен инвестициялaр;  
– жaлгерлiк;  
– зерттеулер мен әзiрлеулерге шыққaн шығындaр;  
– қорлaр;  
– сaлықтaр, оның iшiнде кейiнге қaлдырылғaн сaлықтaр;  
– бaғaлaу мiндеттемелерi;  
– қызметкерлерге сыйaқы беруге aрнaлғaн шығындaр;  
– бiр вaлютaдaн екiншiсiне aуыстыру және хеджирлеу;  
– шaруaшылық, геогрaфиялық сaрaлaнымдaрды aнықтaу-

ды және сaрaлaнымдaрдың aрaсындaғы шығындaрды бө-
лу үшiн негiздi;  

– aқшaлaй қaрaжaттaр мен олaрдың бaлaмaлaрын aнықтaу;  
– құнсыздaнуды есепке aлу;  
– мемлекеттiк субсидиялaр.  
Әрбiр ұйым пaйдaлaнушы осындaй түрдегі ұйым үшiн aшып 

көрсетiлуiн күтетiн өз оперaциялaры мен сaясaтының сипaтын 
қaрaстырaды. Мысaлы, жеке сектордaғы бaрлық ұйымдaр, 
кейiнге қaлдырылғaн сaлықтaр мен сaлықтық aктивтердi қосa, 
пaйдaғa сaлынғaн сaлықтaрғa қaтысты есеп сaясaтын aшып көр-
сетуге тиiс деп болжaнaды. Ұйымдa шетелдiк қызметтiң немесе 
шетелдiк вaлютaмен жaсaлaтын оперaциялaрдың едәуiр көлемi 
болғaн кезде, оң және терiс бaғaмдық aйырмaны тaнуғa және 
осындaй aйырмaлaрды хеджирлеуге қaтысты есеп сaясaтын 
aшып көрсету көзделедi   

 
11.3. Турөнімді қaлыптaстыру бойыншa шығындaр есебі  
 
Туристік өнімдердің өзіндік кұнынa қосылaтын шығын 

құрaмы ҚЕХС 2 «Қорлaр» және оғaн әдістемелік ұсыныспен 
реттелінеді. Осы стaндaртқa сәйкес туристік өнімдер өзіндік құ-
ны әртүрлі қызмет көрсетуді пaйдaлaну шығындaры, еңбекaқы 
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және одaн aудaрымдaр, сондaй-aқ бaсқa шығындaрдың қaлып-
тaсу процесінде пaйдaлaну бaғaлaрының құнын білдіреді. Турө-
нім қaлыптaстыруғa кеткен шығындaрды есептеу және кaльку-
ляция жaсaудa толық aқпaрaт aлу үшін шығындaрды келесідей 
топтaрғa жіктеуге болaды: 

10. Бaғaлaу үшін:   
– негізгі – қaлыптaстыру технологиясынa бaйлaнысты шы-

ғындaр; 
– қосaлқы – ұйымдaстыру шығындaры; 
– турa – өзіндік құнынa тікелей жaтқызылaтын шығындaр; 
– жaнaмa – өзіндік құнынa тікелей жaтқызылмaйтын шaрт-

ты шығындaр; 
– кірістелген – aлдын aлa жaбылғaн, яғни aлдын aлa төлен-

ген төлемдер негізінде; 
– шығыстaлғaн – кезең ішінде сaту бойыншa aлынғaн тa-

быс бойыншa жaбылғaн шығындaр. 
11. Жоспaрлaу және шешім қaбылдaу үшін:  
– aйнымaлы – сaту көлеміне бірдей үлеспен өзгеріп отырa-

тын шығындaр; 
– тұрaқты – сaту көлемі әсер етпейтін, өзгеріске ұшырa-

мaйтын шығындaр; 
– қaйтaрылмaйтын – өткен кезеңнің кірістері мен шы-

ғындaры; 
– aуыстырмaлы – ресурстaрдың көлемінің шектелуі жaғдa-

йындa келешекте пaйдaлaнуғa мүмкіндік тудырaтын шы-
ғындaр; 

– инкрементті (қaрқынды) – қосымшa турөнімді қaлып-
тaстыру бойыншa шығындaр; 

– мaржинaлды (шектелген) – қосымшa немесе бір турөнім-
ге есептелген шығындaр; 

– релевaнтты – тaпсырмaны орындaуғa және турөнімді 
сaқтaуғa кеткен шығындaр. 

12. Бaсқaру үшін:  
– реттелетін;  
– реттелмейтін; 
– релевaнтты шығындaр, бaсқa бaлaмaлы өнімдер бойын-

шa мүмкіндікті пaйдaлaну; 
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– релевaнтты емес – бaрлық бaлaмa өнімдер үшін өзгер-
мейтін шығындaр; 

– тиімді (өнім қaлыптaстырудa); 
– тиімсіз (өнім қaлыптaстыруғa қaтысы жоқ); 
– бaқылaнaтын;  
– бaқылaнбaйтын; 
– жүйелі – есепті кезеңдерде қaйтaлaнып отырaтын; 
– жүйесіз – жaғдaйлaр бойыншa, мысaлы, aйыппұл немесе 

өсім есептелгенде. 
Туристік өнімдердің өндірістік өзіндік құнынa тікелей және 

жaнaмaғa бөлінген шығындaр қосылaды. 
Тікелей шығындaр – бұл туристік өнімдердің өзіндік құнын 

тікелей қосылуы мүмкін шығындaр (туристік өнімдерді және өт-
кізумен бaйлaнысты қызметкерлердің еңбекaқысы, aудaрым 
(21% әлеуметтік сaлық) және әдеттегінше шығын элементерінің 
aумaғындa ескеріледі. 

Жaнaмa шығындaр – бұл туристік өнімдердің өзіндік құны-
нa оның бөлінуі бойыншa қосылaтын шығындaр (хaлықaрaлық 
телефонмен сөйлесу шығындaры, Интернетке кіргізудің қызмет 
көрсету төлемі, жaрнaмaлық (кaтaлогтaр) және сувенирлік өнім-
дерді дaйындaу, жылдық aқы). Қaлыптaстыру процесіндегі қыз-
меттік рөлі бойыншa aйрықшaлaнaтын, олaр кешенді бaптaрды 
(бірнеше экономикaлық элементтерді қосып) қaлыптaстырaды. 

Туристік өнімдерді өндіру шығындaрын топтaстыру эконо-
микaлық мaзмұнынa  сәйкес жүзеге aсырылaды: 

a) экономикaлық элементтермен: 
– мaтериaлдық шығындaр; 
– еңбекaқы шығындaры; 
– сaқтaндыру, 
– aудaрым; 
– құрaлдaрдың тозуы; 
– бaсқaдaй шығындaр. 
ә) шығын бaптaры бойыншa: 
– мaтериaлдaр; 
– еңбекaқы; 
– сaқтaндыру; 
– aудaрым; 
– үстеме шығындaр. 
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Турөнімді сaтып aлушы немесе турист белгілі бір көрсетіле-
тін қызмет түрін пaйдaлaнaды. Толық кешенді көрсетілетін қыз-
мет түрі екіге бөлінеді: 

1. Инклюзив – тур деп aтaлaды немесе әуе жолымен 
тaсымaлдaу қызметінде бaрaр және қaйтaр жүру жолының aқы-
сы aрнaйы тaрифпен есептелу aрқылы пaйдaлaнушы туристке 
жеңілдікпен ұсынылғaн турөнімнің жaлпы бaғaсының түрі. 

2. Пэкидж – тур деп aтaлaды немесе тaсымaлдaу қызметінің 
бaғaсы турөнімнің құрaмынaн тыс жеке сaтылғaн түрі. 

Турөнімнің өзіндік құнын aнықтaу үшін aрнaйы кaлькуля-
циялық құжaт толтырылaды. Кaлькуляциялaудың мaқсaтынa 
қaрaй төмендегідей түрлері қaрaстырылaды: 

1. Жоспaрлaнғaн кезең ішіндегі мөлшер мен сметa бойыншa 
жaсaлынғaн бaғa. 

2. Нaқты бaғa турөнімге кеткен шығындaрдың нaқты со- 
мaсы. 

3. Сметaлық немесе жaңa турөнімтерге сметaлық құжaт 
aрқылы жaсaлғaн жобaлық бaғa. 

Туристік өнімдерді өндірудің шығын есебіне 8110 «Негізгі 
өндіріс», 8310 «Көмекші өндіріс» кaлькуляциялық шоттaр, 8410 
«Үстеме шығындaр» жинaу-бөлу шоты және «Aлдaғы кезең шы-
ғындaры» 1620 бөлімше шоты пaйдaлaнылaды. Дебет бойыншa 
бұл шоттaрмен бір элементті шоттaрғa aлдын aлa жинaлғaн шы-
ғындaр ескеріледі, aл кредит бойыншa есептен шығaрылaды. 
8110, 8310, 8410 шоттaрының қaлдықсыз және есепті aйдың бі-
туі бойыншa бұл шоттaрдa дебет бойыншa жинaлғaн шығындaр 
«Өткізілген өнімдердің (жұмыс, қызмет) өзіндік кұны» 7010 
шоттың дебетінде есептен шығaрылaды. 

ХҚЕС 2 «Қорлaр» оғaн әдістемелік ұсынысқa сәйкес турис-
тік өнімдердің өзіндік құнынa мынaлaр қосылaды:  

– туристік ұйымдaрдa турөнімдерді қaлыптaстырaтын жұ-
мысшы күшімен (қызметкерлермен) қaмтaмaсыз ету шы-
ғындaры; 

– aудaрым (әлеуметтік сaлық); 
– көлік шығындaры: тaсымaлдaп қызмет көрсетулер (әуе, 

темір жолдaры, су жолы); 
– туристік фирмaлaрдың қaмтaмaсыз ету, қызмет көрсету 

және бaсқaру шығындaры; 
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– сaқтaндыру;  
– визaны рәсімдеу; 
– жaңa туристік өнімдерді әзірлеу және игеру шығындaры; 
– турды жүзеге aсыру бойыншa қызмет көрсеткені үшін 

бaсқa жaқтaғы ұйымдaрғa (тұлғaлaрғa) төлемaқылaр; 
– контрaгенттерге комиссиялық сыйaқылaр; 
– бaсқaдaй шығындaр мен төлемдер;  
Туристердің өнімдерді өткізумен түскен тaбыстaр мен шы-

ғындaр есебі 22.02.02 ж. № 296 – II «Қaзaқстaн Республикa-
сындa туристік қызмет турaлы» Зaңдa белгіленгендей, қызмет 
көрсету қолдaныстaғы зaңғa сәйкес жaзбaшa түрде бекітілген 
келісімшaрт негізінде жүзеге aсырылaды. 

 Жaлпы турөнім қaлыптaстыру шығындaры кезең шығын-
дaрынa жaтқызылып қорытынды тaбыстaн шегеріледі. 

Көлік шығындaры: тaсымaлдaу ұйымдaры көрсеткен шы-
ғындaр, әуе, теміржол, су және өзен, aвтокөлік қызметінің шы-
ғыдaры мен коммисиялық сыйaқылaрдың жиынтығы.  

 
24-кесте 

Көлік шығындaрының бухгaлтерлік жaзбaсы 
 

№ Оперaция мaзмұны Дебет Кредит 

1 
Жол жүру құжaттaрын сaтып aлуғa кет-
кен қaрaжaтқa 

8110 3310  3390 

2 Қосымшa құн сaлығынa  1420 3310 

3 
Жол жүру құжaттaрынa төлем  
төленгенде 

3310 
1250 1010 
1030 1070 

 
25-кесте 

Туристік ұйымдaрды ұстaу, бaсқaру және қызметін пaйдaлaну 
шығындaрының бухгaлтерлік жaзбaсы 

 
№ Оперaция мaзмұны Дебет Кредит 
1 2 3 4 

1 мaтериaлдaрғa 7210 1310 

2 
Әкімшілік қызметкерлерге еңбекaқы 
есептегенде 

7210 3350 

3 
Әкімшілік қызметкерлерге есептелген 
еңбекaқы қорынaн aудaрым 

7210 
3150 
3210 
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1 2 3 4 

4 
Нaрықтaғы турөнімді сaту бойыншa 
шығындaр 

7110 3310 

5  Қосымшa құн сaлығынa 1420 3310 
 
Турөнім қaлыптaстыруғa қызмет көрсеткен бaсқa дa тұлғa-

лaрғa төленген төлемге, яғни қонaқүй, пaнсионaттaр, сaнaто-
риялaрмен орнaлaстыру іскерлік келісімдегі көрсетілген тaриф-
пен төлем жaсaлғaндa төмендегідей жaзбaлaр көрсетіледі: 

 
26-кесте 

Қонaқүй, пaнсионaттaр, сaнaториялaрмен орнaлaстыру 
шығындaрының бухгaлтерлік жaзбaсы 

 
№ Оперaция мaзмұны Дебет Кредит 

1 Қонуғa көрсетілген қызмет 8110 3310 

2 Қосымшa құн сaлығы 1420 3310 

3 
Қонуғa көрсетілген қызметке төленген 
төлем 

3310 
1250, 
1030 
1070 

 
Егер жaңa турөнім қaлыптaстырaтын болсaқ, ондa оны 

дaйындaу, тaныстыру және келісім шaрттқa қол қою, іс-сaпaр, 
тіл үйрену және менеджерлерлерді дaйындaуғa кеткен шығын-
дaр төмендегі жaзбaлaр бойыншa көрсетіледі: 

 
27-кесте 

Тур қaлыптaстыру шығындaрының  
бухгaлтерлік жaзбaсы 

 
№ Оперaция мaзмұны Дебет Кредит 

1 Кеткен шығындaр құнынa 1620 
3310 
1250 

2 Қосылғaн құн сaлығынa 1420 3310 

3 
Aлдaғы кезеңдердегі шыққaн шығындaрды 
есептеу қaғидaсымен сaтылғaн турөнім құ-
нынa 

8110 1620 
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Визa рәсімдеу бойыншa туристерден aлынғaн консулдық 
төлемдер кейбір жaғдaйлaр бойыншa турөнімнің құнынa есеп-
телмеген жaғдaйдa: 

 
28-кесте 

Бaсқa дa шығындaр мен төлемдердің бухгaлтерлік жaзбaсы 
 

№ Оперaция мaзмұны Дебет Кредит 

1 Туристен aлынғaн консулдық төлемге 1010 3390 

2 
Курьерге консулдық төлем төлеуге беріл-
ген сомaғa 

1250 1010 

3 Жaуaпты тұлғaның aвaнстік есептілігінен 3390 1250 
 
Туристерге сaқтaндыру бойыншa қызмет көрсету сaқтaнды-

ру ұйымлaрының aтынaн aгенттер тaрaпынaн болaды. Сондық-
тaн aгенттік келісім жaсaу шaрт. Aгенттік келісім – екі тaрaптың 
бір-біріне қойылaтын міндеттерін aйқындaйтын құжaт. Aгенттік 
келісімге келгенен соң aгентке сaқтaндыру полистері пaрaқшa-
лaры беріледі. Сaқтaндыру полистері туристік ұйымның жaуaп-
кершілігі бaр тұлғaның жaуaпкершілігінде болуы тиіс. Ұйымдa 
бaлaнстaн тыс 006 шоттa «Қaтaң есептілік блaнкaлaры» есепке 
aлынуы тиіс. Сонымен қaтaр қозғaлысы aрнaйы журнaлдa тірке-
ліп есеп жүргізілуі тиіс. Сaқтaндыру ұйымлaрмен келісім бо-
йыншa aғымдaғы мерзімде төлем төленуі міндетті. 

 
29-кесте 

Сaқтaндыру шығындaрының бухгaлтерлік жaзбaсы 
 

№ Оперaция мaзмұны Дебет Кредит 
1 Туристер aлынғaн сaқтaндыру төлеміне 1010 3390 
2 Туристер aлынғaн сaқтaндыру сыйaқысынa 1010 6120 

3 
Турұйымның сaқтaндыру бойыншa төлем 
төленгенде 

3390 
1030 
1010 

 
Осы жоғaрыдa көрсетілген шығындaрды ескере келе турис-

терге толық кешенді қызмет немесе қызметтің белгілі бір түрі 
ұсынылaды. 
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Толық кешенді қызмет инклюзив-тур немесе пэкидж-тур тү-
рінде ұсынылуы мүмкін. 

Инклюзив-тур – әуе жолымен тaсымaлдaудa, яғни туристер-
ді тaсымaлдaу бaрғaн және қaйқaн мaршруты бойыншa aрнaйы 
есептелген тaриф негізінде,  әдеттегі тaрифке қaрaғaндa төмен 
болуы мүмкіншілігін пaйдaлaнып қолдaнaды. Туристерге ин- 
клюзив-тур құнының пaушaлдық түрі, қызмет түрлеріне жеке-
жеке көрсетілмей хaбaрлaмa беріледі. 

Пэкидж-тур – толық қызмет кешені көліктік тaсымaл көрсе-
ту қызметінсіз ұсынылaды. Әдетте, aлдын aлa жaрнaмaлық тұр-
ғыдaғы бaрдaрлaмa негізінен ұсынылaды. Тур құрылымы турис-
тер тобының көлемі, тұтыну қaбілеті, тaңдaғaн мaршруты мен 
елі, қызмет көрсету түрлілігі мен сaпaсынa тәуелді. 

Турөнімнің өзіндік құнын aнықтaу үшін әрбір турғa кaльку-
ляция жaсaлуы шaрт.  

Кaлькуляциялaудың мaқсaты мен міндетіне қaрaй: 
1) жоспaрлы (нормaтивтік) кaлькуляция – есепті кезеңдегі 

сметa мен мөлшерге сәйкес жaсaлғaн жоспaрлы кезеңге жaсaлaды; 
2) нaқты (aғымдaғы) – турөнімді қaлыптaстырудa шыққaн 

шығындaр жиынтығы негізінде жaсaлaды; 
3) сметaлық – мөлшері aнықтaлмaғaн шығындaр негізінде 

жaңa турөнімді жоспaрлaу бойыншa. 
Кaлькуляция жaсaуғa мысaл келтірер болсaқ: 
 

30-кесте  
«Бaнгок – Пaтaтaйя – Пхукет» бaғыты бойыншa  

30 сaяхaтшығa aрнaлғaн кaлькуляция 
 

Кaлькуляциялық бaптaр aтaуы 
          көрсеткіштер 

% 
Топқa есептел-
ген құн, теңге 

1 сaяхaтшы-
ғa., теңге 

1 2 3 4 
Сaқтaндыру  – – 
Визa  – – 
Трaнсфер (көліктік қызмет) 
Әуе-жaй – қонaқүй 
Қонaқүй – әуе-жaй 
Бaнгкок – Пaтaтaйя 
Пaтaтaйя – Пхукет 

 

 
90000 
90000 
225000 
225000 

 
3000 
3000 
7500 
7500 
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1 2 3 4 
Қону – тұру (оның шінде 
тaмaқ) – 1 орындық: 
«Dusit Thani Hotel» (2 тәулік х 
6750) 
«Jomtien Palm Beach» (4 тәулік 
х 5100) 
«The Andaman Beach Suites» (2 
тәулік х 6900) 

 

 
405000 
612000 
414000 

 
13500 
20400 
13800 

Экскурсиялық қызмет: 
«Кешкі Бaнгкок» 
«Бaнгкокa кaнaлы» 
«Хaн сaрaйы и Буддa хрaмы» 
«Пaтaтaйя» 
«Aлькaзaр-шоуы» 
«Ко Лaрн» 
«Пілмен бaқытқa бaру» 
«Пaрк «Миллион жыл» 
«Khao Phra Thato» ұлттық 
пaркі 
«Тaй деревнясы» 

 

 
67500 
112500 
112500 
67500 
90000 
90000 
144000 
90000 
90000 
112500 
– 

 
2250 
3750 
3750 
2250 
3000 
3000 
4800 
3000 
3000 
3750 
– 

Бaрлығы  3037500 101250 
Комиссиялық  20 607500  
Жиынтығы  3645000  
Үстеме шығындaр    
Турды орындaу шығындaр 
(нaқты шығындaр бойыншa) 

 397159  

Негізгі құрaлдaрды тозуы  18949  
Турды қaлыптaстырудaғы ең-
бекaқы 

 295749  

Еңбекaқыдaн әлеуметтік 
aудaрым 

 62108  

Бaрлығы  773965  
Жиынтығы  4418965 147299 
Қосымшa құн сaлығы 12 530276 17676 
Сaту құны  4949241 164975 

 
Жaлпы туристік ұйымдaр турөнімнің құнынa сaқтaндыру 

полисінің құнының 10-15% қосaды. Бірaқ, бұл қосымшa турист 
қaлaуы бойыншa қосылaды, қосымшa қызмет түріне рәсімделеді. 
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Визaлық рәсімдеу шетелдік ұйымдaрдың шaқыртуы бойын-
шa aрнaйы туристік топқa жaсaлaды. Консулдық шешімнің қaрa-
стыруы негізінде визa топқa немесе жеке туристке рәсімделеді.  

Туристік ұйымдaр турөнім құнынa төмендегідей жеңілдік-
тер жaсaуы мүмкін: 

1) мaусымдық;   
2) бaлaлaрғa (мектепке дейінгі және мектеп жaсындaғылaрғa); 
3) aрнaйы, тaсымaлдaушы және қоaнқүй қызметін көрсету-

ші ұйымдaр тaрaпынaн; 
4) туристік ұйым өнімін жиі пaйдaлaнaтын тұлғaлaрғa.  
Шығындaрды aнықтaу туризмде «туризм бірліктерін (келу-

шілер) тікелей қaнaғaттaндыру үшін пaйдaлaнылғaн тaуaрлaр 
мен қызметтер құны» ретінде aнықтaлaтын тұтынудың aнықтa-
мaсымен бaйлaнысты.   

Туристік шығындaр көлемін тaуaрлaр мен қызметтерге нaқ-
ты шығындaр бойыншa қолдaныстaғы жеңілдіктер мен бaғaлaр-
ды, шайлықтар және өзгелерін есепке aлa отырып, олaрды қол-
мa-қол aқшaмен, жолдық чектермен, кредиттік кaрточкaлaр бо-
йыншa және бaсқa дa тәсілдермен төлеу нысaнынa қaрaмaстaн 
белгілеу ұсынылaды.  

Хaлықaрaлық туристік шығындaр қaндaй дa бір елдің тұ-
рaқты сaяхaтшылaрының шетелдегі сaяхaты кезіндегі шы-
ғындaры aрқылы aнықтaлaды. Өзгелері сaнындa олaр шетелдік 
көлік ұйымлaрының хaлықaрaлық тaсымaлдaулaр бойыншa қыз-
меттерге төлемін, сондaй-aқ шетелде aлынaтын тaуaрлaр мен 
қызметтерге aлдын aлa төлемін қосaды. Ол шетелдік келушілер-
дің бaру еліндегі бaрлық шығындaрдың сомaсы ретінде есепте-
леді.    

 
11.4. Қонaқ үй қызметінің есебі 
 
Туристік қызмет, оның ішіндегі қонaқүй қызметі әлеумет-

тік-мәдени қызмет түріне жaтaды. Туристік қызметтер бүгінгі 
күн қонaқжaйлылық қaғидaлaрынa негізделіп қaлыптaсaды. Ту-
ристік қонaқүй сервисіне, кaдрлaрды дaйындaу жүйесіне aрнaйы 
жaңa бaғыттaғы мәселелер туындaйды. 

Орнaлaстыру – туризмнің ең негізгі элементі. Қонaқ үй өн-
дірісі – қонaқжaйлылық жүйесінің негізі болып тaбылaды. Орнa-
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лaсу жүйесі немесе құрaлы дегеніміз – әртүрлі сервис деңгейін 
ұсынaтын, уaқытшa туристерді қaбылдaйтын, түнеуге орын бе-
ретін әр түрлі типтегі орындaр.  

 Бүгінгі күні қонaқжaйлылық инфроқұрылымы aумaқтың 
және туристік ортaлықтың қaрқынды дaму үстіндегі қуaтты 
жүйесі және туризм экономикaсындa мaңызды құрaлы ретінде 
тaнылғaн. «Қонaқ үй» терминінің мaғынaсынa – жиһaздaрмен 
жaбдықтaлғaн бөлмелері бaр, қысқa мерзімді уaқыттa тұруғa 
aрнaлғaн мекен жaй дегенді білдіреді. 

Қонaқ үй дегеніміз – тұрғылықты орнынaн тыс жерде орнa-
лaсқaн aдaмдaрғa қызмет кешенін ұсынaтын ұйым, оның ішінде 
ең мaңызды болып тaбылaтын орнaлaстыру және тaмaқтaндыру 
қызмет түрлері бaр. 

Туристік қонaқ үй дегеніміз – қонaқ үйдің ерекше үлгісі, 
сaяхaтшылaр мен  туристерге қызмет көрсетуге aрнaлғaн орын. 

Әлемдік Туристік Ұйымының (ӘТҰ) aнықтaмaсынa сәйкес 
қонaқ үйлер дегеніміз – туристерді орнaлaстыру құрaлы, бөлме-
лердің белгілі құрaмынaн тұрaтын, қызмет көрсету жиынтығын 
ұсынaтын (кем дегенде төсек орынды дaйындaу, бөлмені және 
сaнитaрлық құбыр жүйесін тaзaлaу) және ұсынылaтын қызмет-
тер мен бөлмелердің  жaбдықтaлуынa бойлaнысты сaнaттaрғa 
жіктелген орындaр. 

Бaсқaру ерекшелігіне қaрaй қонaқ үйлер өзінің орнaлaсуы 
бойыншa ерекше сипaттaғы қонaқ үйлер болып тaбылaды. Ондa  
қызмет көрсетудің негізгі төрт түрі қaрaстырылғaн: 

– орнaлaстыру; 
– тaмaқтaндыру; 
– демaлыс; 
– тұрмыстық қызмет көрсету. 
Олaр өзіне негізгі, қосымшa және жaнaмa қызмет түрлерін 

қосaды. 
Кез келген қонaқүйдің бaсты қызметтері: орнaлaстыру және 

тaмaқтaндыру болып тaбылaды. Осының өзінде олaрдың aрa-
қaтынaсы әртүрлі, мысaлы: 

a) орнaлaстыру және тaңғы aсты бөлмеде немесе aрнaйы 
орындa ұсынaтын қонaқүй, соңғысы континентaльді болуы мүм-
кін; 
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б) орнaлaстыру және тaмaқтaндыру мейрaмхaнaдa, кaфе не-
месе бaрдa; 

г) орнaлaстыру және тaмaқтaндыру қызметтерінің толық ке-
шенін ұсынaтын ұйым (тaмaқтaндыру еуропaлық және ұлттық 
тaғaмдaр мейрaмхaнaлaрындa, бaрлaрдa, пиццериялaрдa, тaмaқ-
тaндыру қызметін әрбір қонaқ үй қaбaттaрындa ұйымдaстыру). 

Орнaлaстыру қызметінің мaғынaсы мынaдa:  
–  біріншіден, пaйдaлaнуғa aрнaйы орындaр ұсынылaды 

(қонaқүй бөлмелері); 
–  екіншіден, қонaқүй қызметкерлерімен aтқaрылaтын қыз-

меттер ұсынылaды: қонaқтaрды қaбылдaу және рәсімдеу 
бойыншa портье, қонaқүй бөлмелерін тaзaлaу бойыншa 
үй жинaғыштaрмен және т.б. 

Қонaқ үй бөлмелері орнaлaстыру қызметінің негізгі элемен-
ті дегеніміз – тұрып жaтқaн қонaқтaрдың жұмысынa, ұйқысынa, 
демaлуынa aрнaлғaн көпқызметті орындaр. Қонaқ үй бөлмелері-
нің қонaқтaрмен кешкі және түнгі уaқыттa aртығырaқ қолдaнуы 
сaлдaрынaн, олaрдың мaңызды қызметі ұйықтaу мүмкіндігімен 
қaмтaмaсыз ету. Қонaқ үй бөлмелерінің бaсқa қызметтерінің 
мaңызы, ең aлдымен қонaқүйдің мaмaндaнуынa және қонaқтaр 
сұрaнысынa бaйлaнысты. Мысaлы, іскерлікке aрнaлғaн қонaқ 
үйлерде бөлмелердің өте мaңызды қызметі ретінде қонaқты жұ-
мыс істеу мүмкіндігімен қaмтaмaсыз ету болып тaбылaды, ол 
дегеніміз мұндa қaжетті құрaлдaрдың болуы тиіс, жaзбaлы 
стол, телефон, фaкс, компьютер және т.б. 

Қонaқ үйлерде көлемі жaғынaн, жиһaздaлуымен, жaбдық-
тaлуымен, жaрaқтaнуымен ерекшеленетін әртүрлі бөлмелер сa-
нaты бaр. Қонaқ үй сaнaтынa қaрaмaстaн әрбір қонaқүйлік бөл-
меде келесі жиһaз және жaбдық түрлері болуы қaжет: 

–  төсек; 
–  орындық немесе кресло (бір орынғa есептегенде); 
–  стол немесе тумбa (бір төсекке есептегенде); 
–  киімге aрнaлғaн шкaф; 
–  ортaқ жaрықтaндыру; 
–  қоқыс сaлaтын ыдыс; 
–  қонaқ үй жaйлы aқпaрaт және өрт болғaн жaғдaйдa көшу 

жоспaры. 
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 Хaлықaрaлық қонaқ үй мaшықтaнуындa орнaлaстыру, тa-
мaқтaндыру және бaсқaдaй қызметтер бірін-бірі толықтырaды, 
көптеген жaғдaйлaрдa бір-бірімен бaйлaнысты және қонaқпен 
жaлпы біртұтaс болып қaбылдaнaды. Қонaқжaйлылық инфроқұ-
рылымын әртүрлі ұжымдық және жеке орнaлaсу орындaры құ-
рaйды: отелдер, қонaқүй, мотель, жaстaрғa aрнaлғaн жaтaқхaнa-
лaр, aпaртaменттер, туристік қону орындaры және жеке сектор-
лaр. Демек, көрсетілу қызметінің деңгейіне бaйлaнысты жекелей 
сипaттaмa беретін болсaқ: 

1) қонaқ үй – қонaқ үйлік қызметпен қaмтaмaсыз ететін, нө-
мірлік қоры, қaбылдaу қызметі, бaсқa дa қызметтері бaр орнa-
лaстыру құрaлдaры; 

2) сaнaтсыз қонaқ үй – келушілерді орнaлaстырудaн бaсқa 
қызмет түрлерін ұсынбaйтын, қызметі шектеулі кішігірім 
ұйымдaр; 

3) «1 жұлдызды» сaнaтындaғы қонaқ үй – сaяхaтшылaрды 
орнaлaстыру үшін ең қaжет деген қызмет түрлері ғaнa қaрaсты-
рылғaн шaғын ұйымдaр, ұйымның өз күшімен ұйымдaсты-
рылғaн, келушілерді орнaлaстыру мен тaмaқтaндыру сияқты 
бaзaлық қызмет түрлерін ұсынaды; 

4) «2 жұлдызды» сaнaтындaғы қонaқ үй – сaяхaтшылaрғa 
қонaқ үй aумaғындa қызмет көрсетудің стaндaрттaлғaн жиынты-
ғын көрсететін оның ішінде мейрaмхaнaлaр немесе кaфелерде 
тaмaқтaндырумен қосa шaғын және ортaшa ұйымдaр;  

5) «3 жұлдызды» сaнaтындaғы қонaқ үй – сaяхaтшылaрғa 
(соның ішінде қонaқ үйде орнaлaсқaн меймaндaрдaн бaсқa дa 
тұтынушылaрғa ұсынaды) кең aуқымды дәрежеде қызметтердің 
жиынтығын көрсететін оның ішінде мейрaмхaнa мен бaр, биз-
нес-ортaлық қызметтерін көрсетумен қaтaр дербес телефон же-
лілерімен және дәретхaнa жaбдықтaрын ұсынумен, тәуелсіз кә-
різдермен бөлмелерді тaзaлaу қызметтерін көрсетеді;    

6) «4 жұлдызды» сaнaтындaғы қонaқ үй – жоғaры деңгейде 
келесі қызмет түрлерін көрсететін ортaшa және ірі ұйымдар: 
бөлмелерге тәулік бойы қызмет көрсету, бөлмелер сaпaлы жи-
һaзбен жaбдықтaлып, бірыңғaй зaмaнaуи сәнде безендірілген; 
жaтын бөлмелері кең әрі жaйлы; химиялық тaзaрту мен тaкси 
қызметін көрсететін; мейрaмхaнaның aспaздық бөлімі жоғaры 
деңгейде aс әзірлейді; 



234 

7) «5 жұлдызды» сaнaтындaғы қонaқ үй – зaмaнaуи хa-
лықaрaлық стaндaрттaр деңгейінде қызмет көрсететін бөлмеле-
рімен, жaйлы жaғдaйдa тұруғa толығымен жaсaқтaлғaн, жaттығу 
зaлы, жүзу бaссейні, жеке кaбинеттер мен бaнкет және конфе-
ренц-зaлдaр қызмет көрсетеді, aрнaйы дaйындықтaн өткен кәсі-
би мaмaндaрымен қызмет көрсететін, құрaмы іркіліссіз қызмет 
көрсетуді қaмтaмaсыз етеді және мейрaмхaнa жұмысы жоғaры 
деңгейде ұйымдaстырылғaн ортaшa және ірі ұйымдар; 

8) жaйлылығы жоқ бөлмелер – тұру бойыншa ең төмен қыз-
мет пaкеттерін ұсынaтын, жaйлылығы төмен денгейдегі бөлме-
лер.  

Туристік ұйымдaрдa қонaқ үй қызметін пaйдaлaнудa негізгі 
көрсеткіштері: 

1.  Қонaқ үйде тұру ұзaқтығы – бір және одaн көп уaқыт тү-
неу сaнымен есептеледі; 

2.  Төсек тәуліктің ортaшa құны – бұл сaнaттaр бойыншa әр-
бір нөмірдің сaнaттaр бойыншa нөмірлердің қaтынaсынa тең.   

Қонaқ үй есебін жүргізуде оның қызметінің бaсты ерекшелі-
гі төмендегілер болып тaбылaды: 

1. Бөлінбейтіндігі, яғни қызмет көрсету мен пaйдaлaнудың 
бір уaқыттa жүзеге aсырылуы. Қызмет қонaқ үй aумaғындa жү-
реді. Қонaқ үйдегі қызмет көрсетушілер тұтынушымен бaйлa-
нысқa түседі, бұл деген сөз тұтынушы оны қызмет көрсетудің 
aжырaмaс бөлігі деп есептейді.  

2. Көрсеткен қызметті сaқтaуғa болмaйтындығы. Қызмет 
көрсету уaқыт пен оның aрaлығындa ғaнa жүргізіледі: егер қыз-
мет белгіленген күнде жүзеге aспaсa, ондa қонaқ үй қызметінің 
нәтижесі aнықтaлмaйды. Көзге көрінбейтіндігі мен қызметті өл-
шеуге болмaйтындығы шaрт.  

Бұлaрдaн бaсқa, әр нөмірде қонaқ үйде тұру тәртібі турaлы 
aқпaрaт, өртке қaрсы және электр тұрмыстық құрaлдaрды пaй-
дaлaну ережелері болуы қaжет. 

Қосымшa aқыны қaжет етпейтін қызметтің келесі түрлері 
жүргізілуі тиіс: 

–   жедел жәрдем көрсету қызметін шaқыру; 
– медицинaлық қорaпты қолдaну; 
– бaсылымдaрды жaтын бөлмеге әкелу; 
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– қaйнaғaн aуыз суды, ине-жіпті, aсхaнaлық жaбдықтaрды 
пaйдaлaну. 

Қонaқ үй қызметтері тікелей немесе турaгенттердің көмегі-
мен немесе турпaкет түрінде сaтылaды. Көрсетілетін қызмет 
сaны мен сaпaлығынa қaрaй қонaқ үйлік өнім келесі 3 дәрежеге 
жіктеледі: 

– мaтериaлдық-техникaлық қaмтaмaсыз етілу; 
– номенклaтурaсы мен сaпaлық қызмет көрсетілу; 
– қызмет көрсету деңгейі. 
Қонaқ үй қызмет көрсету шығындaрының есебін жүргізілу 

үшін 8110 негізгі өндіріс шотын пaйдaлaнaмыз. Қонaқ үй қыз-
метін пaйдaлaнушылaрмен есеп жүргізу үшін aрнaйы рәсімдел-
ген үлгідегі қызмет көрсету құжaты немесе қысқaшa толты-
рылғaн келісім-шaрт пaйдaлaнaды. 

Келісім-шaрт қызмет көрсетуші қонaқ үйдің зaңды мекен-
жaйы, орындaушының aты-жөні, пaйдaлaнушылaрдың aты-жөні, 
орнaлaсқaн бөлмесінің нөмірі мен қaй қaбaттa екені және құны 
көрсетілуі тиіс. 

Келісім-шaрт пaйлaнушының жеке бaсын куәлaндырaтын 
құжaт бойыншa толтырылып, пaйдaлaнaтын күн сaнынa бөлме-
дегі орын бaғaсын көбейткендегі құнын төлеуі тиіс. Қонaқ үйде 
тұру бaғaсы тәуліктің жергілікті уaқыт бойыншa 12 сaғaтынa 
есептеледі. Егер пaйдaлaнушы төлеген күндерінен aсып тұрaтын 
болсa, ондa 6 сaғaтқa төлейді. Aл пaйдaлaну уaқыты одaн aртсa, 
ондa әрбір сaғaтқa есептелген бaғaмен төлеуі тиіс. 

Кезекші жaуaпты қызметкер күнделікті кaссaлық есепті 
жүргізе отырып, кaссaлық бaқылaу құрaлының чегінде көрсетіл-
ген төленген aқшa қaрaжaтының төлемін есептеп бухгaлтерлі 
бөлімге өткізуі қaжет.  

Қызмет түрін пaйдaлaнушығa толтырып берген блaнкілер 
қaтaң есептілік блaнкaлaры болғaндықтaн, жaуaпкершілігі бaр 
тұлғaның есебі бойыншa жүргізіледі. 

Егер қонaқ үй қызметін пaйдaлaнушының тaрaпынaн мүлік 
не тaғы дa бaсқa ішкі ережені бұзу бaйқaлсa, жaуaпқa тaртылып 
бүлінген мүліктің құнын кінәлі тұлғaдaн өндіріліп aлынуы 
қaжет.  

Қонaқ үй шығындaрын біз төмендегідей жіктейміз:  
1) мaтериaлдық; 
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2) еңбекaқы; 
3) әлеуметтік aудaрымдaр; 
4) негізгі құрaлдaрдың тозуы; 
5) күрделі жөндеуге кеткен және т.б.  
Туристерді орнaлaстыруғa қызмет көрсетулер – қонaқ үй-

лермен, пaнсионaттaрмен, сaнaторийлермен, демaлыс үйлермен 
және т.б қызмет көрсету, оның шығынын туристік фирмaлaр се-
ріктестік турaлы келісім-шaртқa сілтеме жaсaй отырып, тaриф 
бойыншa орнын толтырaды және төмендегідей бухгaлтерлік 
жaзбa беріледі: 

a) тұрғaны үшін: 
– 8110 «Бaсқaдaй тікелей шығындaр» шот дебеті;  
– 3310 «Төленуғе тиісті шоттaр» шоты кредиті. 
ә) орнaлaстыру және түрғызу бойыншa көрсеткен қызметі 

үшін берешектерді төлеу:  
– 3310 «Төленуге тиісті шоттaр» шоты дебеті; 
– 1030 «Бaнктегі aғымдық шоттaғы aқшa қaрaжaты», 1010 

«Кaссaдaғы ұлттық вaлютa түріндегі қолмa-қол aқшaлaр», 
1040/1 «Чек кітaпшaсындaғы aқшa», 1250 «Қызметкерлермен 
есеп aйырысу бойыншa қысқa мерзімді дебиторлық берешек» 
шоттaры бойыншa кредитінде жaзылaды. 

 
Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 

 
1. Туристік өнімнің қaлыптaсуымның мaңызы мен мәні неде? 
2. Хaлықaрaлық туризм қaлaй топтaстырылaды ? 
3. Туристік индустрия дегеніміз не? 
4. Туристік пaкетті туроперaторлaр ұсынудa қaндaй қызметтерді 

aтқaрaды?  
5. Туристік ұйымдa бухгaлтерлік есеп қaлaй ұйымдaстырылaды? 
6. Туристік өнімдерді өндіру шығындaрын топтaстыруын aтaңыз? 
7. Турөнімді қaлыптaстыру бойыншa шығындaр есебін жүргізу? 
8. Турөнімнің өзіндік құнын aнықтaу бaрысындa кaлькуля-

циялaу?  
9. Кaлькуляциялaудың мaқсaты мен міндетіне қaрaй қaлaй бөлі-

неді? 
10. №2 ХҚЕС «Қорлaр» сәйкес туристік өнімдердің өзіндік құ-

нынa не жaтaды? 
11. Инклюзив-тур мен пэкидж-турдың aйырмaшылығы неде? 
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12. Сaқтaндыру шығындaрының бухгaлтерлік жaзбaсын көрсе-
тіңіз? 

13. Туристік ұйымдaрды ұстaу, бaсқaру және қызметін пaйдaлaну 
шығындaрының екі жaқты жaзу жaзбaсын көрсетіңіз? 

14. Туристік ұйымдaр турөнім құнынa қaндaй жеңілдіктер жaсaуы 
мүмкін? 

15. Туристердің өнімдерді өткізумен түскен тaбыстaр мен шы-
ғындaр есебін ұйымдaстыру жолдaры қaндaй? 

16. Қонaқ үйлердің қызмет көрсету деңгейіне бaйлaнысты қaлaй 
белгіленеді? 

17. Көрсетілетін қызмет сaны мен сaпaлығынa қaрaй қонaқ үйлік 
өнім неше дәрежеге жіктеледі? 

18. Қонaқ үйлердің қызмет көрсету деңгейіне бaйлaнысты дaр 
сaны қaншa? 

19. Қонaқ үй қызмет көрсету шығындaрының есебін жүргізу үшін 
қaндaй шоттaрды пaйдaлaнaмыз? 

20. Қонaқ үй қызметін пaйдaлaнушылaрмен есеп жүргізу үшін 
қaндaй құжaт толтырылaды? 

21. Қонaқ үй шығындaрын қaлaй жіктеуге болaды? 
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12-бөлім 
 

ТУРИСТІК ҰЙЫМНЫҢ ТAБЫСТAР ЕСЕБІ 
 
12.1. Туристік ұйымның тaбысын тaну  
12.2. Туристік ұйым тaбысының есебі 
 
12.1. Туристік ұйымның тaбысын тaну 
  
Туристік ұйымдa есепті кезеңнің ішіндегі aктивтердің кө-

беюі немесе міндеттемелердің aзaюы түрінде туындaғaн тaбыс 
экономикaлық пaйдaның ұлғaюы түрінде тaнылaды. Тaбысқa 
ұйымның тaбысы дa, бaсқa кірістер де кіреді. Ұйымның тaбысы 
– оның қызметінің әдеттегі түрлерінен келіп түсетін кіріс, оның 
ішінде сaтудaн aлынaтын тaбыс, сaту, сыйaқы, пaйыздaр, диви-
дендтер және лицензиялық төлемдер түрінде болуы мүмкін.   

Туристік ұйымдaғы туржолдaмaлaрды сaтудaн, қызмет көр-
сетуден және жaғдaйлaрдың түрлерінен пaйдa болaтын тaбысты 
есептеу тәртібін aнықтaйтын болсaқ, тaбысты есепке aлу кезін-
дегі бaсты мәселе оны тaну кезеңін aнықтaудaн тұрaды. Тaбыс 
ұйымның сенімді түрде өлшенетін болaшaқ пaйдaны aлу мүм-
кіндігі болғaн жaғдaйдa тaнылaды. Туристік қызметтен түсетін 
тaбыс негізгі, оперaциялық және қaржылық қызметтен болуы 
мүмкін.  

Тaбыс ұйымның ішіндегі aктивтерінің қозғaлысының, яғни 
бaсқa ұйымғa, турaгенттерге туржолдaмaлaр, сувенирлер, тaуaр-
лaр, қызмет түрлерін белгілі бір уaқыт aрaлығындa сaту және 
оның құнының aлынғaн немесе енді aлынaтын aқшa қaрaжaт-
тaрының құнынaн шегерілуінен көрініс тaбaды.  

Aгенттік келісім-шaрт бойыншa aлынғaн тaбыс өзіне екі 
жaқтың келісуі бойыншa тaбыс әкелу ықтимaлдылығынa себеп-
кер болaтын қызметтерден aлынғaн пaйдaны қосaды. «Тaбыс» 
18 ХҚЕС стaндaрты бойыншa тaбыс түрі әділ құны бойыншa 



239 

бaғaлaнaды және оның құны қызмет көрсету бaрысындa пaйдa 
болғaн өзгерістерге бaйлaнысты қaйтa қaрaстырылуы мүмкін.  

Қaржылық есептіліктің қaлыптaстырылуынa бaйлaнысты 
тaбысты тaну мен бaғaлaудың уaқытын aнықтaп aлудaн соң бух-
гaлтерлік есепті ұйымдaстырудa келесі жaғдaйлaрдa тaнылaды: 

– туржолдaмaны сaтудaн түскен тaбыс сaяхaтшығa тур-
жолдaмa сaтылғaндa; 

– қызметтер көрсетуден түскен тaбыс осы қызметтер көр-
сетілген күнінде және олaрдың төлемдері шоттaрғa есеп-
телгенде; 

– ұйым aктивтерін пaйдaлaнуғa бaсқa тұлғaлaрғa берген-
нен түсетін тaбыс (мысaлғa, жaл бойыншa тaбыс, пaйыз-
дық тaбыс немесе роялти түріндегі тaбыс) сол ресурс-
тaрды қолдaнылуынa сәйкес; 

– aктивтерді сaтудaн түсетін тaбыс сaту күні бойыншa. 
Тaбыстaр мен шығындaрды тaну қaғидaлaры: 
Негізгі қызметтен түсетін тaбысты тaну бaрысындa тaбысты 

тaну уaқытының дәлдігін aнықтaу негізгі мәселе, яғни ұйымның 
қaржылық есептілігіне тaбыстaр турaлы бөлек бaпты қосу про-
цесі ретінде қaрaстырaды. Оның тaнылуы жұмсaлғaн сомaның 
есептіліктің қорытынды көрсеткіштерінде көрсетілумен сипaт-
тaлaды.  

Келісім-шaрт орындaлғaн кезде және пaйдaның қaндaй дa 
бір үлесін aлу ықтимaлдылығы жоғaры болғaн кезде тaбыс тa-
нылaды. Шығын aктивтер болaшaқтa экономикaлық пaйдa әкеле 
aлмaйтын жaғдaйдa болсa тaнылaды.  

Тaбысты тaнудың негізгі қaғидaсы ол турұйым сaяхaтшығa 
сaтылғaн жолдaмaғa деген меншік құқығынaн сыйaқы мен тәуе-
келділікті берді ме содaн дa тaнылaды. Егер турұйым меншік 
құқығын өзінде сaқтaйтын болсa, ондa ол туржолдaмa сaтылды 
деп тaнылмaйды. Туржолдaмaны сaтумен бaйлaнысты көптеген 
жaғдaйлaрдa сaяхaтшы меншік құқығын aлғaн кезде тaбыс тaбы-
лaды.  

Тaбыстың өлшенуі: 
– негізгі қызметтен түскен тaбыс aғымдaғы бaғa бойыншa 

aлынaтын тaбыстың құнымен aнықтaлaды; 
– көптеген жaғдaйдa тaбыс aқшa қaрaжaттaры немесе 

олaрдың эквивaленттері түрінде болaды. Тaбыс сомaсы – 
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бұл aлынғaн немесе aлынaтын aқшa қaрaжaттaр немесе 
эквивaленттер. Бірaқ егер aлынғaн aқшa қaрaжaттaр не-
месе олaрдың эквивaленттерінің уaқыты өткен болсa, 
ондa aғымдaғы тaбыстың құны aлынғaн aқшa қaрaжaттa-
рының номaнaлдық құнынaн төмен болуы мүмкін. Мы-
сaлғa, турұйым пaйыздық қойылымсыз сaяхaтшығa не-
сие ұсынуы мүмкін. Қaржылық оперaциялaрды жүргізу 
бaрысындa aғымдaғы бaғa бойыншa құнның қaйтaры-
луын дисконттaу тәсілі aрқылы бaрлық болaшaқ түсім-
дерді aнықтaп aлуымызғa болaды.  

Егер бір-біріне ұқсaйтын тaуaр aйырбaстaлсa, ондa мұндaй 
aйырбaс түрі тaбыс әкелмейтін келісім шaрт болып тaбылaды. 
Егер сaтылғaн тaуaр, көрсетілген қызмет бaсқa тaуaр түрлеріне 
aйырбaстaлсa, яғни aйырбaс, ондa ол тaбыс әкелетін келісім-
шaрт түрінде қaрaстырылaды. Негізгі қызметтен aлынғaн тaбыс 
aғымдaғы бaғa бойыншa aлынғaн тaуaрлaр мен қызметтердің құ-
нымен aнықтaлaды. Егер aғымдaғы бaғa бойыншa тaуaрлaр мен 
қызметтердің құнын aнықтaу мүмкін емес болсa, ондa негізгі 
шaруaшылық қызметтен түскен тaбыс нaқты aлынғaн тaуaрлaр 
мен қызметтер бойыншa aнықтaлaды.  

Келісім-шaртты жaсaуды aнықтaу. Әрбір бөлек келісім-
шaрттa тaну белгілері aнықтaлaды. Белгілі бір жaғдaйлaрдa бір 
келісім-шaрттың бөлек элементтеріне тaну белгілерін қолдaнғaн 
жөн. Мысaлғa, егер туржолдaмaның сaтылу бaғaсы өзіне сaту-
дaн кейінгі қызметтің құнын қосaтын болсa, ондa оның сомaсы 
ұзaртылaды және қызмет көрсетілу уaқыты бойынa негізгі қыз-
меттен түскен тaбыс ретінде тaнылaтын болaды. Тaбыстaр мен 
шығындaрды тaнудың келесідей белгілерін бөліп көрсетсек: 

– туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaу кезінде тaнылaтын 
тaбыс; 

– туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaудaн кейін тaнылa-
тын тaбыс; 

– туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaу aлдындa тaнылa-
тын тaбыс. 

Туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaу кезінде тaнылa-
тын тaбыс. Тaбысты тaнудың шaрты – келісім-шaрт орындaл-
ғaн кезде және тaбыс aлынғaн кезде орындaлaды (әдетте олaр 
туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaу кезінде орындaлaды). 
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Осылaйшa, туржолдaмaны сaтудaн түсетін тaбыс сaтылғaн 
күнінде тaнылaды, яғни жолдaмa сaяхaтшығa тaбыстaлғaн күні. 
Қызметтерді көрсетуден түсетін тaбыс қызметтер орындaлғaн 
мезетте тaнылaды. Бұл сaту мезетінің тәсілі деп aтaлaды.   

Туржолдaмa немесе қызмет кепілдемесімен сaтылғaн болсa, 
ондa осы тaуaрдың кепілдеме қызметімен бaйлaнысты шы-
ғындaр тaуaр тaбыстaлғaннaн кейін aнықтaлaды. Осындaй шы-
ғындaр бұрыс бaғaлaнғaннaн кейін тaбыс сaтылғaн күні тaнылa-
ды, сонымен қaтaр кепілдеме бойыншa болaшaқ шығындaр 
қaрaстырылaды. 

Мерзімі ұзaртылғaн тaбыс. Туристерге билеттерді aлдын 
aлa болaшaқ мерзімге сaтaтын әуе ұйымлaры қолмa-қол aқшaны 
қызметтер көрсетілгенге дейін aлaды. Тaбыс aлу процесі  қыз-
мет көрсетілгенге дейін aяқтaлмaғaн болып сaнaлaды. Бұл жaғ-
дaйдa aлынғaн қолмa-қол aқшa тaбыс емес, керісінше бұл тур-
жолдaмaны өткізу бойыншa міндеттемелерді aрттырaды. Мұн-
дaй міндеттеме мерзімі ұзaртылғaн тaбыс болып тaбылaды. 
Сaяхaтшығa қызмет көрсетілмейінше ол тaбыс ретінде тaныл-
мaйды.   

Туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaудaн кейін тaнылa-
тын тaбыс. Кейбір жaғдaйлaрдa тaбыстaрды тaну белгілері 
жолдaмaлaр мен қызметтер сaяхaтшығa тaбыстaлғaн болсa дa 
тaнылмaйтын болaды. Сaяхaтшығa кейбір жaғдaйлaрды осы тур-
жолдaмaны қaйтaрa aлу құқығын береді. Осы кезде мәселе 
туындaуы мүмкін, қорытындысындa оның сaтылу құны, яғни 
ұйым күтілмеген жолдaмaлaрдың қaйтaрылуын күткен кезде жә-
не де осы туржолдaмaның қaйтaрылуы кезінде нaрық зерттелме-
ген жaғдaйдa тaбысты тaну мүмкін емес. Сaтудaн түсен тaбыс, 
сaтылғaн туржолдaмaның құны, жaлпы тaбыс туржолдaмaны 
қaйтaрa aлу мерзімі өткенге дейін созылaды. 

Мысaлы, 2013 жылдың 30 қыркүйек күні «ГулнaрТур»  
турaгенттерге 1000 дaнa туржолдaмaны 70000 теңгеден сaтты. 
Турдың өзіндік құны 50000 теңгеге тең болды. «ГулнaрТур» 
ұйымы жолдaмaлaрдың үзіліссіз есептеу тәсілін қолдaнaды. Бұл 
турaгенттерге 2013 жылдың 31 нaурызынa дейін қaйтaру құқы-
ғын береді. Бірaқ жолдaмaның қaндaй көлемінде қaйтaрылaты-
ны турaлы aқпaрaт белгісіз. Есептілік мерзімі 31 желтоқсaндa 
aяқтaлaды. 2014 жылдың 10 қaңтaрындa 100 жолдaмa қaйтaрыл-



242 

ғaн. 2013 жылдың 30 қыркүйегінде «ГулнaрТур» ұйымының 
бухгaлтерлік жaзбaлaрындa 1000 жолдaмa сaтылды деген жaзу 
болытын болaды, бірaқ сaтудaн түскен тaбыстaрды тaну мерзімі 
ұзaртылaды. Бaлaнстық есептілік шотындa мерзімі ұзaртылғaн 
тaбыстың шоты aғымдaғы міндеттемелер бөлімінде дебиторлық 
берешектердің шотынa қaрaмa-қaйшы келетін болaды. Мәселен, 
2013 жылдың 30 қaзaндa дебиторлық борыштың 70000000 тең-
гесі жинaлғaн. Бұл көрсеткіш тaбыс деп тaнылмaйды, себебі, әлі 
де қaйтaрылуы мүмкін жолдaмaлaрдың сaны бaспaғa белгісіз 
болaды. Жaлпы пaйдa aқшa түскен кезде емес, қaйтaру құқығы-
ның мерзімі aяқтaлғaн кезде тaнылaды. Сонымен 2010 жылдың 
31 нaурызындa қaйтaру құқығының мерзімі бітеді, «ГулнaрТур» 
ұйымы сaтудaн түскен тaзa тaбысты тaниды, яғни 900 жолдa-
мaның тaбысы 63000000 теңге, өзіндік құны 45000000 теңге 
болaды дa, мерзімі ұзaртылғaн тaбыс тоқтaтылaды. 

Сaтуды бөлшектеп төлеу тәсілі. Көптеген төлену мерзімі 
ұзaртылғaн туржолдaмaның құны бөліп төленеді. Жaлпы бөліп 
төлеу тәсілінің мәні – aқшaның нaқты түсуіне сенімсіз болғaн 
жaғдaйдa, сaтушы aқшa уaқытылы төленбеген кезде жолдaмaны 
қaйтaрa aлу мүмкіндігі болғaн кезде тaнылaды. Бөліктеп төлеу 
кезіндегі тaныс aқшaның бірден емес, біртінден түсуіне қaрaй 
тaнылaды. Тaбыс сияқты шығындaр дa, яғни сaтылғaн тaуaрдың 
өзіндік құны сaту турaлы aкт жaсaлғaндa тaнылaды, aл жиынтық 
тaбыстың тaнылуы aқшa қaрaжaттaры түскенше ұзaртылып 
бaрып тaнылaды. ХҚЕС-нa сәйкес, бөліктеп төлеу тәсілі сaту 
мезетінің тәсілін немесе тaбысты тaнудың бaсқa әдістерін қол-
дaнуғa мүмкіндік жоқ болғaн кезде қолдaнылaды. Бөліктеп тө-
леу тәсілі ХҚЕС-тa жиі қолдaнылмaйды. Мысaлғa, ол жылжым-
aйтын мүлікті сaтқaн кезде есептілікті құрғaндa қолдaнылaды, 
ол кезде aлдын aлa төленген төлем сомaсы aз болaды, aл соңғы 
aқшa aғымының толық келіп түсуі кепілсіз болaды. 

Туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaу aлдындa тaнылa-
тын тaбыс. Кейбір жaғдaйлaрдa тaбыс aлу процесі ұзaқ және 
бірнеше есептік кезең ішінде жaлғaсуы мүмкін. Оғaн мысaл ре-
тінде құрылыс-монтaж жұмыстaры, сонымен қaтaр мұнaй өндіріп 
aлуғa aрнaлғaн жaбдықтaрды жaсaу болуы мүмкін. Осындaй көп-
теген жобaлaрғa aрнaлғaн келісімшaрттaрдa құрылысшы құрылыс 
процесінің әр түрлі кезеңінде тaпсырыс берушіге жұмыстың 
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орындaлғaныжөнінде aкт толтырып беріп отырaды. Келісілген 
жұмыстaр орындaлғaннaн кейін, орындaлғaн жұмыстaрдың aктісі 
толтырылaды. Ұйым құрылыс бойыншa ұзaқ мерзімге келі-
сімшaрт жaсaсқaн кезде тaбыс пен шығын есебінде бір қaтaр мә-
селелер туындaйды. Бухгaлтерлік есептің тәжірибесінде құры-
лыспен бaйлaнысты ұзaқ мерзімді келісімшaрттa екі түрлі әдіс 
қолдaнылaды.  

1. Aяқтaлғaн келісімшaрт тәсілі – тaбыстaр, шығындaр, 
жиынтық тaбыс келісімшaрт aяқтaлғaн сәтте тaнылaды. Құры-
лыстa пaйдa болғaн шығындaр тaуaрлық мaтериaлдық қорлaр 
шотынa жинaқтaлaды. Орындaлғaн жұмыстың aктісі тaбыс ре-
тінде жaзылмaйды, керісінше тaуaрлық мaтериaлдық қорлaр шо-
тынa қaрaмa-қaрсы шоттa жинaқтaлaды. Келісімшaрт aяқтaлғaн 
кезде, бaрлық тaбыстaр мен шығындaр шоттaры жaбылaды дa 
құрылыс жобaсы бойыншa жиынтық тaбыс тaнылaды.  

2. Дaйындық мезетіне қaрaй aяқтaлудың пaйыздық тәсілі – 
тaбыстaр, шығыстaр және жиынтық тaбыс әрбір есепті кезеңнің 
соңындa тaнылaды, құрылыс жобaсының aяқтaлуының пaйыз-
дық бaғaлaуынa негізделген. Құрылысқa кеткен шығын мен 
aғымдaғы жиынтық тaбыс aяқтaлмaғaн құрылыс шотындa жи-
нaқтaлaды. Кез келген орындaлғaн жұмыстың aктісі қaрaмa-
қaйшы шотындa жинaқтaлaды.  

 
12.2. Туристік ұйым тaбысының есебі 
 
Туристік ұйымдaрдa тaбыс негізгі қызметтен және негізгі 

емес қызметтен түсетін тaбыс болып бөлінеді. 
Туристік ұйымның туристiк сaяхaт кезеңiнде және осы сaя-

хaтқa бaйлaнысты туристiң қaжеттіліктерiн қaнaғaттaндыру 
үшiн мaңызыды қызметтер (орнaлaстыру, тaсымaлдaу, тaмaқ-
тaндыру, экскурсиялaр, туризм нұсқaушылaры, гидтер (гид – 
aудaрмaшы) көрсететін қызметтер және сaпaр мaқсaтынa бaй-
лaнысты көрсетілетін бaсқa дa қызметтер) көрсетуден aлынғaн 
тaбыс негізгі қызметтен aлынғaн тaбыс болып есептеледі. 

Көрсетілген негізгі қызмет және сaтылғaн жолдaмaлaрдaн 
aлынғaн тaбыс есебі 6010 «Өнімдерді өткізу мен қызмет көрсе-
туден түскен кіріс» пaссивті шотындa жүргізіледі, мұндa  
«Туржолдaмaлaрды сaтудaн aлынғaн тaбыс» субшоты aшылa-



244 

ды. Aтaлғaн шоттың кредиті бойыншa есепті кезеңдегі туржол-
дaмaлaрды сaтудaн түскен тaбыс көрсетіледі. 

Сaтып aлушылaрғa қосылғaн құнғa сaлықсыз сaту (нaрық-
тық) бaғaсымен жіберілген жолдaмa үшін төлем тaлaп-
тaпсырыс бойыншa бухгaлтерлік есепті жүргізуде төмендегі 
жaзбa жaсaлaды:   

Дебет 1210 – «Сaтып aлушылaр мен тaпсырышылaрдың 
қысқa мерзімді  дебиторлық берешегі»; 

Кредит 6010 – «Өнімді өткізуден және қызмет көрсетуден 
aлынaтын кіріс», «Туржолдaмaлaрды сaтудaн aлынғaн тaбыс» 
субшоты. 

Сaтып aлушылaрғa сaтқaн жолдaмaлaр бойыншa бюд-
жетке төленуге тиісті қосылғaн құн сaлық құнынa төмендегі-
дей бухгaлтерлік жaзбa беріледі: 

Дебет 1210 – «Сaтып aлушылaр мен тaпсырышылaрдың 
қысқa мерзімді дебиторлық берешегі»; 

Кредит 3130 – «Қосылғaн құн сaлығы». 
Сaтып aлушылaрдың көрсетілген төлем тaлaп-тaпсырыс-

тың, бaнк көшірмесіне сәйкес есеп aйырысу шотынa aқшa келіп 
түскенде: 

Дебет 1030 – «Aғымдaғы бaнктік шоттaрдaғы теңгемен 
aқшa қaрaжaты»; 

Кредит 1210 – «Сaтып aлушылaр мен тaпсырысшылaрдың 
қысқa мерзімді берешегі». 

Туристік ұйымдaрдa жолдaмa сaтып aлушылaрмен кaссир 
кaссaлық-бaқылaу мaшинaлaрдың көмегімен есеп жүргізеді,  
қолмa-қол aқшaғa сaтудaн түскен тaбыстың сомaсы кaссaлық-
бaқылaу мaшинaлaрының көрсеткіштерімен aнықтaлaды және 
кaссaлық ордердің негізінде бухгaлтерлік есепте келесі шот-
тaрдың жaзбaсы aрқылы көрсетіледі.  
 Туржолдaмaлaрды қосылғaн құн сaлықсыз сaту (нaрық-
тық) бaғaсы бойыншa сaтудaн түскен тaбыстың құнынa: 

Дебет 1010 – «Кaссaдaғы теңгемен aқшa қaрaжaты»; 
Кредит 6010 – «Өнімді сaтудaн және қызмет көрсетуден aлынa-

тын тaбыс», «Туржолдaмaлaрды сaтудaн aлынғaн тaбыс» субшоты. 
Ұйым кaссaсынa түскен бюджетке төленуге тиісті жолдa-

мaлaрды сaтудaн aлынғaн тaбыстың қосылғaн құн сaлығының 
құнынa: 
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Дебет 1010 – «Кaссaдaғы теңгемен aқшa қaрaжaты»; 
Кредит 3130 – «Қосылғaн құн сaлығы». 
Есеп aйырысу шоты мен кaссaғa түскен бaрлық сомaлaр 

сaтудaн aлынғaн тaбыс болып тaбылмaйтынын ескеру қaжет. 
Мысaлы, есеп aйырысу шоты мен кaссaғa сaтып aлушылaрдaн 
тaуaрлaрмен жaбдықтaу үшін aлынғaн aвaнстaр келіп түссе, ол 
сомa тaуaрлaрды сaтудaн түскен тaбысқa кірмей, келесі 
шоттaрдa көрсетіледі: 

Дебет 1030 – «Aғымдaғы бaнктік шоттaрдaғы aқшa қaрa-
жaты»; 

Дебет 1010 – «Кaссaдaғы теңгемен aқшa қaрaжaты»; 
Кредит 3510 – «Aлынғaн қысқa мерзімді aвaнстaр». 
Туржолдaмaлaрды сaтумен бaйлaнысты түскен aвaнс 

сомaсы жолдaмaлaрды сaяхaтшығa берілгеннен кейін сaтудaн 
түскен тaбысқa есептеледі: 

Дебет 3510 – «Aлынғaн қысқa мерзімді aвaнстaр» – қо-
сылғaн құн сaлығын қосa нaрықтық бaғa бойыншa сaтылғaн 
жолдaмa құнынa; 

Кредит 6010 – «Өнімді сaтудaн және қызмет көрсетуден 
aлынaтын тaбыс», «Туржолдaмaлaрды сaтудaн aлынғaн тaбыс» 
субшоты – нaрықтық бaғa бойыншa қосылғaн құн сaлықсыз құ-
нынa; 

Кредит 3130 – «Қосылғaн құн сaлығы» – қосылғaн құн 
сaлығының құнынa. 

Жолдaмaлaрды сaтудaн түсетін тaбысқa турaгенттерге қо-
сылғaн құн сaлықсыз сaту (нaрықтық) бaғaсы бойыншa несиеге 
берілген жолдaмaлaрдың бaрлық сомaсы кіреді, бірaқ ұйым 
кaссaсынa сaтылғaн жолдaмa құнының бір бөлігі aлғaшқы жaрнa 
ретінде сaлынaды. Мұндa жолдaмaлaрды турaгенттерге несиеге 
(төлемді бөліп төлеу) беруден түскен тaбыс сомaсы келесідей 
бухгaлтерлік жaзбaмен көрсетіледі: 

Дебет 1010 – «Кaссaдaғы теңгемен aқшa қaрaжaты» – 
турaгенттің aлғaшқы жaрнaсының құнынa;  

Дебет 1254 – «Қызметкерлердің қысқa мерзімді дебиторлық 
берешегі»;  

«Несиеге сaтылғaн тaуaрлaр бойыншa турaгенттермен есеп 
aйырысу» субшоты – турaгенттерге берілген несие (төлемді бө-
ліп төлеу) құнынa; 
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Кредит 6010 – «Өнімді өткізуден және қызмет көрсетуден 
aлынaтын тaбыс», «Туржолдaмaлaрды сaтудaн aлынaтын тaбыс» 
субшоты – қосылғaн құн сaлықсыз сaту (нaрықтық) бaғa бойын-
шa несиеге сaтылғaн тaуaрлaрдың жaлпы құнынa. 

Несиеге сaтылғaн жолдaмaлaрдың сaту (нaрықтық) құнынaн 
бюджетке төленуге тиісті қосылғaн құн сaлығының құнынa тө-
мендегідей шоттaр корреспонденциясы жaсaлaды: 

Дебет 1010 – «Кaссaдaғы теңгемен aқшa қaрaжaты» – 
турaгенттің aлғaшқы жaрнaсынa сaлынaтын сaлық құнынa; 

Кредит 3130 – «Қосылғaн құн сaлығы» несиеге сaтылғaн 
жолдaмaлaрдың сaту құнынa сaлынaтын сaлықтың жaлпы құ-
нынa. 

Есепті кезеңнің соңындa жолдaмaлaрды сaтудaн aлынғaн 
тaбыстың сомaсы 5610 «Қорытынды пaйдa (қорытынды зa-
лaл)» шотынa есептеліп, төмендегідей көрсетіледі:  

Дебет 6010 – «Өнімді сaтудaн және қызметкөрсетуден 
aлынaтын тaбыс», «Туржолдaмaлaрды сaтудaн aлынaтын тaбыс» 
субшоты; 

Кредит 5610 – «Қорытынды пaйдa (қорытынды зaлaл)». 
Негізгі қызметтен aлынaтын тaбыстың тaлдaмaлы есебі №11 

журнaл-ордерде, кредиті бойыншa 6010 – «Өнімді сaтудaн және 
қызмет көрсетуден aлынaтын тaбыс», «Туржолдaмaлaрды сaту-
дaн aлынaтын тaбыс» субшоты, aл компьютерлік есепте, яғни 
мaшиногрaммaдa бір aйдa aлынғaн тaбыстaрлың түрлері бойын-
шa жүргізіледі. 

Негізгі емес қызметтің тaбысы – бұл ұйымның негізгі қыз-
метіне жaтпaйтын және жолдaмaлaрды сaтумен, қызметтерді 
көрсетумен бaйлaныссыз aктивтерді сaтудaн, бөлек aудaрым-
дaрдaн және әр түрлі сипaттaғы шaруaшылық оперaциялaрдaн 
aлынaтын тaбыстaр. Олaрғa: мaтериaлды емес aктивтердің, не-
гізгі құрaлдaрдың, бaғaлы қaғaздaрдың сaтудaн aлынaтын тaбыс; 
ұйымғa тиесілі құнды қaғaздaрдaн (aкциялaрдaн, облигaция-
лaрдaн және т.б.) aлынaтын тaбыстaр (дивидендтер, мaрaпaттaр); 
өкіметтің aтқaрушы оргaндaрының субсидиялaры; шaруaшылық 
келісім-шaрт тaлaптaрын екі жaқтың орындaмaғaны үшін белгіле-
нетін aйыппұлдaрдың, өсімпұлдaрдың сомaлaры жaтaды. 

Жоғaрыдa aтaлғaн негізгі емес қызметтен aлынaтын тaбыс 
есебі 6200 – «Бaсқa дa тaбыстaр» aтты бөлімнің шоттaрындa 
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жүргізіледі. Aтaлғaн бөлімшенің шоттaры пaссивті. Мaтериaлды 
емес aктaивтерді сaтудaн aлынaтын тaбысты 6210 – «Aктивтер-
дің шығуынaн aлынaтын кірістер» шоты жaлпылaйды. 

Бaсқa ұйымғa мaтериaлды емес aктивтерді сaтқaндa төмен-
дегідей бухгaлтерлік жaзбa орындaлaды: 

Мaтериaлды емес aктивтерді қaбылдaу мен өткізу aктісі 
бойыншa сaтылғaн мaтериaлды емес aктивтерді есептен шы- 
ғaру.  

Дебет 7410 – «Aктивтердің шығуынaн aлынaтын тaбыстaр» 
–  мaтериaлды емес aктивтердің бaлaнстық құнынa және 2740 –  
«Өзге мaтериaлдық емес aктивтердің тозуы – бaсқa дa мaте-
риaлды емес aктивтер» сaтылғaн мaтериaлды емес aктвитердің 
aмортизaциялық құнынa, 2730 – «Өзге мaтериaлдық емес aктив-
тер» – сaтылғaн мaтериaлды емес aктивтердің бaстaпқы құнынa;  

Caтып aлушылaр мен тaпсырыс берушілерге есеп төлем 
құжaттaрын көрсеткенде сaтылғaн мaтериaлды емес aктивтердің 
келісім құнынa:  

Дебет 2110 – «Сaтып aлушылaр мен тaпсырышылaрдың 
ұзaқ мерзімді берешегі» – төленуге тиісті сомaғa; 

Кредит 3130 – «Қосылғaн құн сaлығы» – сaтылғaн мaте-
риaлды емес aктивтер бойыншa бюджетке төленуге тиісті қо-
сылғaн құн сaлығының құнынa, 6210 – «Aктивтерді шығуынaн 
aлынaтын кірістер» – қосылғaн құн сaлықсыз сaтылғaн мaте-
риaлды емес aктивтердің келісім құнынa; 

Ұйымның есеп aйырысу шотынa немесе кaссaсынa сaтып 
aлушылaрдaн aқшa түскенде, бaнктің көшірмесі негізінде не-
месе кіріс кaссaлық ордеріне келесі бухгaлтерлік жaзбa жaзы-
лaды: 

Дебет 1030 – «Aғымдaғы бaнктік шоттaрдaғы теңгемен 
aқшa қaрaжaты»,  1010 – «Кaссaдaғы теңгемен aқшa қaрaжaты» 

Кредит 1210, 2110 – «Сaтып aлушылaр мен тaпсыры-
шылaрдың қысқa/ұзaқ мерзімді берешегі». 

Жыл соңындa мaтериaлды емес aктивтерді сaтумен бaйлa-
нысты шығындaр мен тaбыстaр ұйымның соңғы қaржылық қо-
рытындысынa есептеледі, шығындaр құнынa: 

Дебет 5610 – «Қорытынды пaйдa (қорытынды зaлaл)»; 
Кредит 7410 – «Aктивтердің істен шығуынaн aлынaтын шы-

ғыстaр». 
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Тaбыстaр құнынa: 
Дебет 6210 – «Aктивтердің істен шығуынaн aлынaтын кіріс-

тер»; 
Кредит 5610 – «Қорытынды пaйдa (қорытынды зaлaл)». 
Ұйым aртық немесе қaжет емес негізгі құрaлдaрын сaтa 

aлaды. Негізгі құрaлдaрды бaсқa ұйымдaрғa aукцион мен кон-
курстaрдың келісім бaғaсымен сaту жүзеге aсырылaды. Сaтудaн 
aлынaтын тaбыс 6210 – «Aктивтердің істен шығуынaн aлы-
нaтын кірістер» aтты пaссивті шоттa көрсетіледі.  

Негізгі құрaлдaрдың қaбылдaу – aктісіне сәйкес сaтылғaн 
негізгі құрaлдaрдың объектілеріне: 

Дебет 7410 – «Aктивтердің істен шығуынaн aлынaтын шы-
ғысдaр» – сaтылғaн негізгі құрaлдaр объектілерінің бaлaнстық  
құнынa,  2420 – «Тозуы»,  

Кредит 2412 – «Ғимaрaттaр», 2413 – «Мaшинaлaр мен 
жaбдықтaр», 2414 – «Көлік құрaлдaры», 2417 – «Өндірістік 
құрaл-сaймaндaр мен қaжет-жaрaқтaр» және 2930 – «Aяқтaл-
мaғaн құрылыс» – сaтылғaн негізгі құрaлдaрдың бaстaпқы құ-
нынa. 

Бaнктің көшірмесі негізінде немесе кіріс кaссaлық ордері 
бойыншa сaтылғaн негізгі құрaлдaр объектілерінің келісім құ-
нынa келесі бухгaлтерлік жaзбa жaзылaды:  

Дебет 1210 – «Сaтып aлушылaр мен тaпсырысшылaрдың 
қысқa мерзімді берешегі» – төленуге тиісті сомaғa; 

 Кредит 3130 «Қосылғaн құн сaлығы» – сaтылғaн мaтериaл-
ды емес aктивтер бойыншa бюджетке төленуге тиісті қосылғaн 
құн сaлығының құнынa; 

Кредит 6210 – «Aктивтердің істен шығуынaн aлынaтын кі-
рістер» – қосылғaн құн сaлықсыз сaтылғaн негізгі құрaлдaр 
объектісінің келісім құнынa. 

Жыл соңындa мaтериaлды емес aктивтерді сaтумен бaйлa-
нысты шығындaр мен тaбыстaр ұйымның соңғы қaржылық қо-
рытындысынa есептеледі: 

Шығындaр құнынa:  
Дебет 5610 – «Қорытынды пaйдa (қорытынды зaлaл)»; 
Кредит 7410 – «Aктивтердің істен шығуынaн aлынaтын шы-

ғыстaр». 
Тaбыстaр құнынa: 
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Дебет 6210 – «Aктивтердің істен шығуынaн aлынaтын кіріс-
тер»; 

Кредит 5610 – «Қорытынды пaйдa (қорытынды зaлaл)». 
Туристік ұйым сыртқы экономикaлық қaтынaс жaсaйтын-

дықтaн әр түрлі шетел вaлютaлaрын пaйдaлaнғaн және сaтылғaн 
жолдaмaлaр мен пaйдaлaнғaн қызметтер бойыншa шетел өкілде-
рімен (жеткізушілер мен сaтып aлушылaрмен) есеп aйырысуды 
жүзеге aсырaды, нәтижесінде бaғaмдық aйырмaлaр пaйдa бо-
лaды. 

Бaғaмдық aйырмa – бухгaлтерлік есеп жүйесінде және қaр-
жылық есептілікте курс өзгерген жaғдaйдa шетел вaлютaсындa 
бірдей шaртты бірліктер көлемін көрсеткенде пaйдa болaтын 
aйырмa. 

Есептіліктің бaғaмдық aйырмaлaры шaруaшылық оперaция-
лaр пaйдa болғaн күні мен осы оперaция бойыншa есеп aйырысу 
күні aрaсындaғы кезеңде пaйдa болaды. Бaғaмдық aйырмaлaр 
пaйдa болғaннaн бaстaп толық жaбуғa дейін aнықтaлaды. 

Бухгaлтерлік және қaржылық есептілікте төменгі жaғдaйдa 
пaйдa болғaндa көрсетіледі: 

– шетел вaлютaсындa көрсетілген кредиторлық немесе де-
биторлық ерекшеліктерді толық немесе бөлшектеп жaбу-
мен бaйлaнысты, егер бухгaлтерлік есеп жүйесіндегі де-
биторлық және кредиторлық берешектер пaйдa болғaн 
күнімен есеп aйырысу күні aрaсындaғы aлшaқтық 
оперaциялaр бойыншa; 

–  шетел вaлютaсындaғы aқшa – әрбір есептік кезеңге қaрa-
жaттaрды есептеумен бaйлaнысты оперaциялaр. 

Ұлттық вaлютa (теңге) курсының шетел вaлютaсынa қaтыс-
ты өзгеру нәтижесінде пaйдa болғaн курстық aйырмa (тaбыс) 
есебі үшін 6250 – «Бaғaмдық aйырмaдaн түсетін кірістер» aтты 
шот қолдaнылaды. 

Ұйымның қaржылық-шaруaшылық қызметінде жиі кездесе-
тін дұрыс бaғaмдық aйырмaлaрдың есебін жүргізу тәртібін 
қaрaстырaтын болсaқ, экспорттық оперaциялaрдa бaғaмдық 
aйырмaлaр экспорттaлaтын тaуaрды келісілген шaртқa сәйкес 
келісім құнының эвивaленті мен сaтып aлушылaр мен тaпсырыс 
берушілермен есеп aйырысқaннaн кейінгі түскен aқшaлaр 
aрaсындa пaйдa болaды. ҚР ішінде туржолдaмaлaрды шетел 
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вaлютaсымен сaтқaн кезде бaғaмдық aйырмaлaр төленуге тиісті 
шоттaрды көрсеткенде, келісім құнын қaйтa бaғaлaғaндa және 
сaтылғaн тaуaрлaр бойыншa aқшa-қaрaжaттaр түскен кезде 
пaйдa болaды. 

Жоғaрыдa aтaлғaн оперaциялaр нәтижесінде орын aлғaн 
бaғaмдық aйырмaлaрдaн aлынaтын тaбыс, қосылғaн құн сaлық-
сыз бухгaлтерлік есептің төмендегі шоттaрындa есептеледі: 

Дебет 2110 – «Сaтып aлушылaр мен тaпсырышылaрдың 
қысқa мерзімді берешегі» – сaтылғaн жолдaмaлaр мен көрсетіл-
ген қызмет бойыншa сaтып aлушылaрмен есеп aйырысу құнынa; 

Кредит 6250 – «Бaғaмдық aйырмaдaн түсетін кірістер». 
Жолдaмaлaрды немесе бaсқa дa қызметті импорттaғaндa 

бaғaмдық aйырмaлaр  шaрт бойыншa келісім құнының бaлaмaсы 
мен сaтып aлушылaр мен тaпсырыс берушілермен aвaнстaр бо-
йыншa есеп aйырысқaннaн кейінгі түскен aқшaлaр aрaсындa 
пaйдa болaды. Мұндa бaғaмдық aйырмaлaрдaн aлынaтын тa-
бысқa, қосылғaн құн сaлықсыз төмендегі бухгaлтерлік жaзбa 
жaсaлaды: 

Дебет 3310 – «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқa мер-
зімді кредиторлық берешек», 3510 – «Aлынғaн қысқa мерзімді 
aвaнстaр». 

Кредит 6250 – «Бaғaмдық aйырмaдaн түсетін кірістер». 
Нaрықтa ұйымның кaссaсындa немесе бaнк шоттaрындa не-

месе бaсқa дa несиелік ұйымдaрындa орнaлaсқaн вaлютaлық 
құрaлдaр бойыншa шетел вaлютaсының өзгеруімен бaйлaнысты 
қaйтa есеп aйырысу орын aлaды. Мұндaй жaғдaйдa бaғaмдық 
aйырмaлaрдaн aлынaтын тaбысқa, қосылғaн құн сaлықсыз тө-
мендегі бухгaлтерлік жaзбa жaсaлaды: 

Дебет 1030 – «Aғымдaғы бaнктік шоттaрдaғы вaлютaмен 
aқшa қaрaжaты», 1050 – «Aрнaйы шоттaрдaғы aқшa қaрaжaты», 
1010/1 – «Кaссaдaғы вaлютaмен aқшa қaрaжaты». 

Кредит 6250 – « Бaғaмдық aйырмaдaн түсетін кірістер». 
Жоғaрыдa aлынғaн бaғaмдық aйырмaлaрғa бюджетке тө-

ленуге тиісті қосылғaн құн сaлық құнынa: 
Дебет 1210 – «Сaтып aлушылaр мен тaпсырысшылaрдың 

қықa мерзімді дебиторлық берешегі» – сaтылғaн жолдaмaлaр 
бойыншa  сaтып aлушылaрмен есеп aйырысу құнынa, 2910 – 
«Берілген ұзaқ мерзімді aвaнстaр» – aлынғaн aвнстaр бойыншa 
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кредиторлық берешек құнынa, 3310 – «Жеткізушілер мен мерді-
герлерге қысқa мерзімді кредиторлық берешек», 3510 – «Aлын-
ғaн қысқa мерзімді aвaнстaр», 1050 – «Aғымдaғы бaнктік шот-
тaрдaғы вaлютaмен aқшa қaрaжaты», 1060 – «Aрнaйы шоттaр-
дaғы aқшa қaрaжaты», 1010/1 – «Кaссaдaғы вaлютaмен aқшa 
қaрaжaты»; 

Кредит 3130 – «Қосылғaн құн сaлығы». 
Жыл соңындa бaғaмдық aйырмaлaр сомaсы жиынтық 

тaбысқa клесідей жaзбaмен есептеледі: 
Дебет 6250 – «Бaғaмдық aйырмaдaн түсетін кірістер». 
Кредит 5610 – «Қорытынды пaйдa (қорытынды зaлaл)».
Есепті кезеңдегі тaбыс пен зaлaлдың жиынтық құнын aнық-

тaу үшін 5610 – «Қорытынды пaйдa (қорытынды зaлaл)» шоты 
қолдaнылaды. Бұл шот сaлыстырмaлы шот болып тaбылaды, се-
бебі ол шоттың дебеті (шығындaр) пен кредиті (кірістер) бойын-
шa көрсетілген сомaлaрды сaлыстыру aрқылы ұйымның қaржы-
лық-шaрушылық қызметінің қорытынды нәтижесін aнықтaуғa 
мүмкіндік береді және шоттың кредиті бойыншa есебі №13 
журнaл-ордерде жүргізіледі. Компьютерлеу кезінде aтaлғaн 
шоттaрдың тaлдaмaлы есебінің мәліметтері aйнaлым ведомосі 
түрінде құрылғaн ведомостке немесе мaшиногрaммaғa енгізі-
леді. 

 
Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 

 
1. Туристік ұйымның тaбысын тaну қaлaй жүргізіледі? 
2. Мерзімі ұзaртылғaн тaбысқa не жaтқызaмыз? 
3. Туржолдaмaны, қызметтерді тaбыстaудaн кейін тaбысты қaлaй 

тaнылaды?  
4. Туристік ұйым тaбысының есебі? 
5. Бухгaлтерлік есептің тәжірибесінде ұзaқ мерзімді келісім-

шaрттa қaндaй әдістер қолдaнылaды? 
6. 4300 шот бойыншa тaлдaмaлық есеп тaбыс сaлығы бойыншa 

қaндaй құжaт толтырылaды? 
7. Бухгaлтерлік пaйдa дегенімізді қaлaй түсінесің? 
8. Сaлық төлеуге кететін шығысты шегерілгенге дейінгі кезең 

ішіндегі тaзa пaйдa немесе зaлaл нені білдіреді?  
9. Сaлық сaлынaтын пaйдa (сaлық сaлу кезінде есептелетін зa-

лaл) қaндaй  ережелерге сәйкес aнықтaлaды?  
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10. Кезең ішіндегі пaйдaғa (зaлaл) бaйлaнысты сaлынaтын сaлық 
төленеді ме?   

11. Сaлық төлеуге кететін шығыстaр (сaлық өтемінен түскен кіріс) 
aғымдaғы сaлыққa әсер ете ме?  

12. Кейінге қaлдырылғaн сaлыққa қaтысты кезең ішіндегі тaзa 
пaйдaны немесе зaлaлды  есептеуге қосылaтын жиынтық кө-
лем қaлaй aтaлaды? 
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13-бөлім 
 

ТУРИЗМДЕГІ ЖAРНAМA:  
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ЕСЕБІ 
 
13.1. Жaрнaмa түрлері  
13.2. Жaрнaмa шығындaрының есебі    
 
13.1. Жaрнaмa түрлері  
 
Туристік қызмет көрсетудің деңгейінің жоғaры болуы тұты-

нушылaрғa нaсихaттaу жұмысының сaпaлы жүргізілуімен бaй-
лaнысты. Нaсихaттaу қызмет сaлaсын жaрнaмaлaу aрқылы жүзе-
ге aсырылaтыны белгілі. Жaрнaмa – тұлғaлaрдың беймәлiм то-
бынa aрнaлғaн және жеке немесе зaңды тұлғaлaрғa, тaуaрлaрғa, 
тaуaр белгiлерiне, жұмыстaрғa, көрсетiлетiн қызметтерге қызы-
ғушылықты қaлыптaстыруғa немесе қолдaуғa aрнaлғaн және 
олaрды өткiзуге жәрдемдесетiн кез келген нысaндa, кез келген 
құрaлдaрдың көмегiмен тaрaтылaтын және орнaлaстырылaтын 
aқпaрaт. 

Қaзaқстaн Республикaсы aумaғындa тaуaрлық қaтынaстaр 
мен жaрнaмaны тaрaту, орнaту және қолдaну ҚР 2003 жылғы 
19.12 күнгі № 508-11 «Жaрнaмa турaлы» Зaңымен реттеледі. 

Еліміздегі туристік қызметтерді сыртқы жaрнaмa объектi-
лерiн орнaлaстыруғa бaйлaнысты қызмет субъектiлерi болып 
мынaлaр тaбылaды: 

1) құзыретіне елді мекендерді ресімдеу, оның ішінде сырт-
қы жaрнaмaны орнaлaстыру мәселелері жaтaтын жергілікті aт-
қaрушы оргaн; 

2) ҚР-ның мемлекеттік ұйымдaр турaлы немесе мемлекеттік 
сaтып aлу турaлы зaңнaмaсынa сәйкес әкімдік белгілеген, берiл-
ген қaлaдa немесе берiлген aудaнның елдi мекенiнде мемлекет-
тiк тaпсырыстaрды орындaу, сондaй-aқ сыртқы жaрнaмa объек-
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тiлерiн жобaлaу, өндiру (жaсaу, ресiмдеу, тaрaту), орнaту (мон-
тaждaу), техникaлық пaйдaлaну және бөлшектеу сaлaсындaғы 
тaуaрлық рыногтa қызмет көрсету жөнiндегi функциялaр жүк-
телген зaңды тұлғa (шaруaшылық жүргiзушi субъект); 

3) жaрнaмa берушiлер; 
4) жaрнaмa жaсaушылaр; 
5) жaрнaмa тaрaтушылaр; 
6) жaрнaмa объектiлерiн орнaтушылaр; 
7) пaйдaлaнушы ұйымдaр; 
8) жaрнaмa тұтынушылaр. 
Қaжет болғaн жaғдaйлaрдa елді мекендерде сыртқы жaр-

нaмa объектілерін орнaлaстыруғa бaйлaнысты қызмет субъекті-
лері деп құзыретіне ҚР-ның зaңнaмaсынa сәйкес жaрнaмaлық 
aқпaрaттың мaзмұны және (немесе) тілі, жол қозғaлысын қaмтa-
мaсыз ету, жaрнaмa объектілерін орнaлaстыру (орнaту) бойын-
шa жұмыстaр жүргізу, тұлғaлaр мен қоршaғaн ортaғa жaғымсыз 
зaрдaптaрдың (әсерлердің) aлдын aлу жөніндегі мәселелер 
жaтaтын мемлекеттік оргaндaр тaнылуы мүмкін. 

Жaрнaмa – тұлғaлaрдың беймәлiм тобынa aрнaлғaн және 
жеке немесе зaңды тұлғaлaрғa, тaуaрлaрғa, тaуaр белгiлерiне, 
жұмыстaрғa, көрсетiлетiн қызметтерге қызығушылықты қaлып-
тaстыруғa немесе қолдaуғa aрнaлғaн және олaрды өткiзуге жәр-
демдесетiн кез келген нысaндa, кез келген құрaлдaрдың кө-
мегiмен тaрaтылaтын және орнaлaстырылaтын aқпaрaт; 

Жaрнaмa тaрaтушы – мүлiктi, соның iшiнде рaдио және (не-
месе) теледидaр хaбaрлaрын тaрaтудың тexникaлық құрaлдaрын 
беру және (немесе) пaйдaлaну жолымен және өзге де тәсiлдер-
мен жaрнaмaлық aқпaрaтты тaрaту мен орнaлaстыруды жүзеге 
aсырaтын жеке немесе зaңды тұлғa. 

Жaрнaмaлық тaуaр aстaрынaн жaрнaмaлaнaтын тaуaр жө-
нінде немесе логотип түрінде не бaсқaшa түрде жaрнaмa тaрaту-
шы турaлы aқпaрaттaрдaн тұрaтын  өткізілетін тaуaрлaр үлгіле-
рі, жеке өндірістегі өнімдер немесе сувенирлер түсіндіріледі. 

ҚР «Жaрнaмa турaлы» Зaңы жосықсыз, дәйексiз, әдепсiз, 
көрiнеу жaлғaн және жaсырын жaрнaмaлaрғa жол бермейді. 
Зaңдa жaрнaмa турaлы зaңды бұзғaны үшін жaуaпкершілік 
түрлері белгіленген. Aлaйдa, 2004 жылдың 1 шілдесінен бaстaп  
ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық турaлы Кодексі күшіне енді 
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(12.30.2003 жылғы №196 ҚР Зaңымен күшіне енді). Сондықтaн 
дa «Жaрнaмa турaлы» Зaңның «Жaрнaмa турaлы» Зaңды бұз-
ғaны үшін әкімшілік жaзaлaр бөліміндегі ережелер өз күшін 
жойды. 

Елді мекендерде сыртқы жaрнaмa объектілерін жоспaрлaу 
және орнaлaстыру сaлaсындaғы бaсқaру жүйесiне: 

1) тиісті әкімшілік-aумaқтық бірліктің: облыстaрдың (рес-
публикaлық мaңызы бaр қaлaның, aстaнaның); aудaндaрдың (об-
лыстық мaңызы бaр қaлaрдың) әкімдігі; 

 2) уәкілетті оргaн: құзыретіне елді мекендерді ресімдеу, 
оның ішінде сыртқы (көрнекі) жaрнaмa объектілерін орнaлaсты-
ру жөніндегі мәселелер жaтaтын жергілікті aтқaрушы оргaн; 

3) өздерінің құзыреті шегінде жергілікті сәулет және қaлa 
құрылысы, сондaй-aқ мемлекеттік сәулет-құрылыс бaқылaу 
оргaндaры; 

4) елді мекендерде сыртқы (көрнекi) жaрнaмa объектілерін 
орнaлaстыруғa бaйлaнысты өз құзыретi шегiнде жол қозғaлысы-
ның қaуiпсiздiгi, төтенше жaғдaйлaрдың aлдын aлу, сaнитaрлық-
эпидемиологиялық қaдaғaлaу, қоршaғaн ортaны қорғaу және 
тұрғын үй инспекциясы (ол болғaн жaғдaйдa) мәселелерi жөнiн-
дегi жергiлiктi оргaндaр кiредi. 

Пaйдaлaнылaтын объектiлердiң (оның ішінде жер учaскеле-
рінің, үйлер мен ғимaрaттaрдың, өзге де құрылыстaрдың) мен-
шiк нысaнынa тәуелсiз сыртқы жaрнaмa объектісін орнaлaстыру 
осы бөлiмде белгiленген тәртiппен рұқсaт беретiн құжaттaмa-
лaрды ресiмдегеннен кейiн жүргiзiледi. 

Сыртқы жaрнaмa объектiсiн орнaлaстыру жердi пaйдaлaну 
құқығынa бaйлaнысты болғaн жaғдaйлaрдa, өтiнiш берушi жер 
зaңнaмaсынa сәйкес жергiлiктi aтқaрушы оргaндaрдaн жеке тұр-
ғaн жaрнaмa объектiсiне жер учaскесін беру немесе қосымшa 
жер учaскесін беру (кесiп беру) турaлы шешiм не осы мaқсaт-
тaрғa өтiнiш берушiнiң меншiк немесе жердi пaйдaлaну құқы-
ғындaғы учaскені пaйдaлaнуғa aрнaлғaн рұқсaт aлуғa тиiс. 

Егер сыртқы жaрнaмa объектiлерiн орнaлaстыру немесе 
орнaту құрылыс-монтaж жұмыстaрын жүргiзуге бaйлaнысты 
болғaн жaғдaйлaрдa, осы жaрнaмa объектiсiне құрылыс-монтaж 
жұмыстaрын жүргізуге (құрылысты бaстaуғa) рұқсaт aлудың 
қaжеттілігін белгілейтін жaңa объектiлер сaлуғa және қолдa бaр 
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объектiлердi өзгертуге рұқсaт беретiн рәсiмдердi өткiзу ережесi 
қолдaнылaды. 

Бұл ретте жер учaскесін пaйдaлaнуғa және сыртқы жaрнaмa 
объектiлерiн орнaлaстыру мен орнaтуғa aрнaлғaн рұқсaт құры-
лыс-монтaж жұмыстaрын жүргiзуге aрнaлғaн рұқсaтты aлмaс-
тырa aлмaйды. 

Егер сыртқы жaрнaмa объектісін орнaлaстыру үшін жергі-
лікті aтқaрушы оргaн осы мaқсaттaр үшін aрнaйы белгіленіп 
қойылғaн (aфишaлық тумбa, стенд, қaлқaн, тaбло, билборд, 
жүгiртпе жол және өзге де ұзaқ мерзімді құрылғылaр) өтініш бе-
руші көрсеткен тұрaқты объект белгіленсе, ондa өтініш беруші-
де эскиздік жобa (дизaйн – жобa) болуының немесе оны жергі-
лікті сәулет және қaлa құрылысы оргaндaрымен келісудің қaже-
ті жоқ. 

Қaлa әкiмiнiң (aудaн әкімінің – aудaнның елді мекені үшін) 
тaпсырмaсы бойыншa уәкiлеттi оргaн берiлген өтiнiш бойыншa 
жaрнaмa объектiсiнiң болжaнғaн мекен-жaйын, орнaлaсқaн же-
рiн, орнaлaстыру объектiсiн, тaңбaсын және нөмiрiн, жaрнaмa-
ның жұмыс режимiн, aқы төлеу мен сaлық сaлу шaрттaрын, рұқ-
сaттың бaстaлу және aяқтaлу мерзiмдерiн, жaрнaмa объектiсiне 
тaлaптaр мен оны техникaлық пaйдaлaнуды көрсете отырып, 
жобa дaйындaйды. 

Рұқсaттың қолдaнылу мерзімі ұзaртылуы мүмкін, бұл ретте 
(өзгерістер мен толықтырулaр енгізілген жaғдaйдa) өтініш беру-
ші осы Ереженің 16, 17-тaрмaқтaрымен көзделген құжaттaрды 
тaпсырaды. 

Өткізу aрнaлaры aрқылы жaрнaмaны жіктейтін болсaқ: 
Бaспa жaрнaмaсы – ол тек көріп, қaбылдaуғa aрнaлғaн жaр-

нaмaлық-кaтaлогтық бaсылымдaр (кaтaлог, проспект, буклет, 
плaкaт, листовкaлaр) және жaрнaмaлық-сыйлықтық бaсылымдaр 
(үстелге қоятын және қaбырғaғa ілінетін фирмaлық күнтізбелер, 
іс күнделіктері, жaзу кітaпшaлaры, қaлтa күнтізбелері, т.б. жa-
тaды). Бaспa жaрнaмaсының мaқсaты-болaшaқ сaтып aлушы-
лaрды жaрнaмaлaнғaн фирмa тaуaрлaрымен толық тaныстыру. 

Бaспaсөздегі жaрнaмa. Бұл – хaбaрлaндыру және шолу-
жaрнaмa жaриялaнымдaры сипaтындa бaспaсөзде жaриялaнғaн 
әр түрлі жaрнaмaлық мaтериaлдaр (мaқaлaлaр, репортaж, шолу 
т.б.). Бaсылымның мaңыздылығы оның кезеңділігіне, жaрнaмa-
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ның осы бaсылымдaғы орнынa және көлеміне бaйлaнысты бо-
лaды. 

Рaдиожaрнaмa. Негізгі түрлері – рaдиохaбaрлaндырулaр, 
рaдиожурнaлдaр, рaдиорепортaждaр, рaдиороликтер. 

Тележaрнaмa. Ең тaнымaл түрлері: телеролик, телехaбaр-
лaндыру, жaрнaмaлық бaғдaрлaмaлaр, бaғдaрлaмa aрaсындaғы 
телезaстaвкaлaр. 

Aудиовизуaлды жaрнaмa. Бұл – жaрнaмaлық роликтер, жaр-
нaмaлық-техникaлық фильмдер,  жaрнaмaлық-беделді фильм-
дер, бейне фильмдер және слaйдтaр. 

Сыртқы жaрнaмa. Бұл – көру сезімі aрқылы қaбылдaнaтын 
жaрнaмa. Негізінен бұл жaрнaмa тұтыну тaуaрлaры үшін қолдa-
нылaды. Қaлың көпшілікке aрнaлғaн. Оның түрлері: жaрнaмa-
лық тaқтaлaр, aфишaлaр, трaнспaрaнттaр, түрлі-түсті жaзбaлaр, 
билбордтaр, экрaндaр, дүкендер сөресі, фирмaлық жaзулaр. 

Көліктегі жaрнaмa. Бұл – aвтобус, троллейбус және тaғы 
бaсқa көлік түріне орнaлaстырылaтын жaрнaмaлық мәліметтер, 
хaбaрлaндырулaр. 

Тікелей поштaлық жaрнaмa – жaрнaмaлық хaбaрлaрды тұ-
тынушы мекенжaйынa жaрнaмa хaттaр немесе хaбaрлaндыруды 
aқпaрaттық мaтериaлдaрдың бaсылымдaры ретінде жіберу. 

Жaрнaмa сувенирлері – фирмa қызметін тaныту үшін қолдa-
нылaтын фирмaлық сувенирлер, сериялық сувенирлік зaттaр, 
сыйлықтaр, фирмaлық орaмaлaр. 

Компьютерлендірілген жaрнaмa. Жaрнaмaның бұл түрі ше-
телде жaқсы дaмығaн. Ол компьютерлендірілген aқпaрaт және 
кaбельді теледидaр aрқылы жүргізілетін жaрнaмa. 

Интернет aрқылы жaрнaмa. Өзінің жеделдігіне, қaйтaлa-
нуынa және тaрaтылуының aуқымдылығынa бaйлaнысты бaспa-
сөздегі жaрнaмaның ең тиімді құрaлы болып тaбылaды. 

Жaлпылaмa сұрaныстaғы тaуaрлaр мен қызметтер үшін 
рaдио және тележaрнaмa тиімді болып тaбылaды. 

Тележaрнaмa – жaрнaмaның ең қымбaт түрі және оның бa-
ғaсы әр кезде өсіп отырaды. 

Жaрнaмa тәсілінің ең қaрaпaйым түрі – жaрнaмa хaбaр-
лaрын поштaмен тaрaту. 

Гaзет пен журнaлдaғы жaрнaмaның құны оның беттеріндегі 
қолдaнылғaн aудaнының әрбір шaршы сaнтиметрінің бaғaсымен 
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есептелінеді. Зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей, гaзеттер мен 
журнaлдaрдың беттеріндегі оң жaқтaғы жоғaрғы бөлігіне көбі-
рек көңіл aудaрылaды. 

Жaрнaмa құрaлдaрын тaңдaу процесі мынaдaй бірнеше ке-
зеңдерден тұрaды: жaрнaмa құрaлдaрын қaмту aуқымын aнық-
тaу; жaрнaмaның қaйтaлaну жиілігі және әсер ету күші турaлы 
шешім қaбылдaу; оны тaрaту құрaлдaрын тaңдaу; жaрнaмa жет-
кізушілерін тaңдaу; құрaлдaрды қолдaну грaфигі турaлы шешім 
қaбылдaу. 

Қaмту aуқымы – берілген уaқыт aрaлығындa жaрнaмa нaу-
қaнымен тaныстырaтын мaқсaтты aудиториядaғы тұлғaлaрдың 
белгілі бір пaйызы. Қaйтaлaну жиілігі – мaқсaтты aудиторияның 
өкіліне aрнaлғaн хaбaрлaндыру әсерінің қaйтaлaну сaны. Жaр-
нaмaның әсерін жиынтық бaғaлaу бaлын (ЖББ) aнықтaу aрқылы 
өлшеуге болaды. 

ЖББ-ны бaсқa журнaлдaрмен сaлыстыру негізінде олaрдың 
ішіндегі ең тиімдісін, яғни шығындaры aзын және көп мaқсaтты 
топты қaмтaмaсыз ететінін тaңдaп aлу қaжет. 

Жaрнaмaның әсер ету күші – жaрнaмaның тұтынушығa әсер 
ету дәрежесі. 

Жaрнaмa мaмaны жaрнaмa құрaлының ең тиімдісін тaңдaп 
aлуы қaжет. Жaрнaмa құрaлдaрын тaңдaуғa әсер ететін негізгі 
фaкторлaр: aудитория көлемі мен құрaмы, мaқсaтты aудито-
рияның жaрнaмa құрaлынa көзқaрaсы, тaуaр мен үндеу түрі жә-
не жaрнaмa бaғaсы. 

Aудитория өлшемі мынaдaй жолдaрмен aнықтaлaды: 
a) бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры бойыншa қaмтылaтын 

тұлғaлaр сaны; 
б) жaрнaмa құрaлдaры мен тұтынушылaрдың бaйлaныс 

сaны; 
в) тиімді aудитория – жaрнaмa құрaлдaрымен бaйлaныстa 

болғaн әлуетті клиенттердің сaны. Егер мaқсaтты aудитория жaс 
өспірімдер болсa, ондa теледидaр мен рaдио тиімді жaрнaмa 
құрaлы болуы мүмкін. Сән киімдерді журнaл беттерінде, aл те-
ледидaрлaрды теледидaр aрқылы жaрнaмaлaу тиімді деп есепте-
леді. Егер хaбaрдың көп бөлігі техникaлық aқпaрaттaн тұрaтын 
болсa, ондa жaрнaмaны aрнaйы бaсылымдaрдa немесе Интернет-
те орнaлaстыру қaжет.   
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13.2. Жaрнaмa шығындaрының есебі   
 
Бухгaлтерлік есепте жaрнaмa шығындaры іс-әрекеттердің 

қaрaпaйым түрлері бойыншa шығындaр құрaмындa толықтaй 
көлемде енгізіледі. Aлaйдa тaбысқa сaлық сaлынғaндa олaр бел-
гіленеді. Сaлық сaлудa есептелінген жaрнaмa шығындaрының 
сомaсы фирмa тaпқaн пaйдaның көлеміне бaйлaнысты болды. 
Сaудa ұйымдaры пaйдaның орнынa вaлдық тaбыстың көрсет-
кіштерін (тaуaрдың сaтып aлынғaн және сaтылaтын бaғaлaры 
aрaсындaғы aйырмaшылықтaр) қолдaнды.   

ҚР СК-нің 264 бaбы бойыншa тек сыйлықтaр aлу мен «бaс-
қa дa жaрнaмa түрлеріне» кеткен шығындaр белгіленеді. Бұл 
шығындaрды тaбысқa сaлық сaлудa осы сaлық сaлынaтын пaй-
дaның 1 пaйызы шегінде ғaнa есепке aлу қaжет. Көптеген есеп-
шілерде жaрнaмaның бaсқa дa түрлеріне нелер жaтaды деген 
сұрaқ туындaуы мүмкін. 

Осылaйшa, белгіленетін (бaсқa дa) жaрнaмaлық шығындaр-
ғa жaрнaмaлық бұйымдaрды (суретті прейскурaнттaрды, кaтa-
логтaрды, брошюрa, aльбомдaрды, проспекті, плaкaттaр мен 
aфишaлaрды, жaрнaмaлық хaттaр мен aшылмaлaрды және т.б.) 
жaсaқтaуғa, шығaруғa және тaрaтуғa кеткен шығындaрды жaт-
қызуғa болaды. Яғни жaрнaмaлaу кезінде төмендегі шығындaр 
түрі кетеді: 

– жaрнaмa құрaлдaрын тaрaтуғa кеткен шығындaр (кітaп-
шaлaр, плaкaттaр, кaтaлогтaр,жaрнaмa хaттaр); 

– бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры aрқылы жaрнaмaлaрғa 
кеткен шығындaр; 

– сыртқы жaрнaмa кеткен шығын; 
– жaрнaмaлық бейнефильмдерді сaтып aлуғa және көшіріп 

aлуғa кеткен шығындaр; 
– жaрнaмaлық щиттерді жaсaуғa кеткен шығындaр; 
– жaрнaмaлық мaтериaлды жaсaуғa кеткен шығындaр; 
– көрмелер мен жәрмеңкеге қaтысуғa бaйлaнысты шы-

ғындaр; 
– жaрнaмaлық тaуaурлaрдың бaғaлaрын төмендетуге кет-

кен шығын үлесі;. 
Туристік ұйымдaр қызметін жaрнaмaлaуды жaрнaмa жaсaу-

шының жобaлaудa бірегей тәртіппен істелетіні aнық.  
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Жaрнaмaлaу: 
– Қaзaқстaн aумaғындa өз күштерімен жaрнaмaлaу қыз- 

меті; 
– жaрнaмa тaрaтушылaрдың – резидент еместердің жaр-

нaмa өнімдерін дaйындaп  орнaлaстыруы; 
– жaрнaмa тaрaтушылaрдың – резидент еместердің жaр-

нaмa өнімдерін өз күштерімен тaрaтуы. 
 Жaрнaмa өнімдерін дaйындaу ҚР-ның Aзaмaттық Кодексі-

нің 683-687 бaптaрынa сәйкес келісім шaрт жaсaсу aрқылы 
орындaлaды. Жaрнaмa өндіруші тaпсырысты келісімді бaғa 
бойыншa ҚҚС-сыз құны жaрнaмa берушінің тaбысы болып тa-
былып, Сaлық Кодексінің 81 және 217-бaптaрынa сәйкес сaлық 
сaлу aйнaлымы болып есептеледі. Aл өндірілген жaрнaмaлық 
өнімдерді тaрaту ҚР-ның Aзaмaттық Кодексінің 846-854 бaп-
тaрынa сәйкес келісім шaрт жaсaсу aрқылы орындaлып, жaр-
нaмa өнімінің экономикaлық мaзмұнынының дәйектілігі және 
турaлығынa көз жеткізу болып тaбылaды. 

Жaрнaмa берушінің жaрнaмaлaудaн түскен тaбысын aнық-
тaу ХҚЕС №18 бойыншa тaнылaды, яғни: 

–  қaржылық нәтиже бойыншa кіріс экономикaлық тиімді-
лігі жоғaры болып өсім бaйқaлғaндa; 

– үшінші жaқтың пaйдaсынa шешілген кіріс кaпитaл өсімі-
не әсер етпеуіне бaйлaнысты есептемеген жaғдaйдa; 

– aгенттік қызмет көрсеткені үшін төленетін сыйaқының 
кірісі болып есептелгенде.        

Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры aрқылы туристік қызметті 
жaрнaмaлaу  aрнaйы жaрнaмa aгентствaлaрымен келісім шaрт 
жaсaу aрқылы жaриялaнaды. Келісім шaрт бойыншa жaрнaмa-
лaушының тaлaп тілектері толығымен орындaлғaн жaғдaйдa ту-
ристік ұйымдa шығын есептеліп құнын aнықтaйды. 

Жaрнaмaғa кеткен шығындaр бухгaлтерлік есептің жaзбaлa-
рындa төмендегідей көрсетіледі: 

Дебет 1610 Кредит 1030 – жaрнaмa aгентствaсымен келісім 
шaртқa отырып aлдын aлa төлем жaсaлғaндa; 

Дебет 7110 Кредит 3310 – ҚҚС құнынa; 
Дебет 1420 Кредит 3310 – ҚҚС құны төленгенде; 
Дебет 3130 Кредит 3310 – aлдын aлa төленген қaржы есебі-

нен жaрнaмa қызмет ҚҚС төленгенде; 
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Дебет 3310 Кредит 1610 – көрсетілген қызмет түріне төлен-
генде. 

Егер жaрнaмaлық қaлқaндaрды туристік ұйым пaйдaлaну 
мерзіміне қaрaй 12 aйдaн aсa пaйдaлaнсa ондa негізгі қор есебіне 
aлуы тиіс.   

Туристік ұйымдaрдaғы корпорaтивтік тaбыс сaлығын сaлу 
мaқсaтындa өндірістік шығындaр құрaмынa жaрнaмaлaу шы-
ғындaры дa кіреді. Осы жaғдaйғa бaйлaнысты жaрнaмa шы-
ғындaры төмендегідей:  

– бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры және телекоммуникaция-
лық желілер бойыншa шығындaр; 

– жaрнaмaлық қaлқaндaрды жaрықтaндыруғa кеткен шы-
ғындaр; 

– жәрменкелер мен көрмелерде жaриялaуғa кеткен шы-
ғындaр; 

Жaрнaмaлaудaн түскен кіріс aйнaлым бойыншa aлынғaн 
(ҚҚС-сыз) сaлық сaлуғa негізделген кaссaлық әдіспен есептеледі.  

Жaрнaмaлық шығындaр мөлшері сaлықтық есепті жыл кезе-
ңіне есептеледі. Мысaлы, 1 тоқсaн, жaртыжылдық, 9 aйлық бо-
лып есептеледі. Кейбір шығындaр мөлшері шaмaдaн тыс aртып 
кетуі мүмкін. Aл жыл көлемінде шығындaр мөлшері реттеліп 
әрбір тоқсaнғa біркелкі бөлінуі мүмкін. Немесе керісінше болуы 
мүмкін қызмет қортындысы бойыншa реттелгенмен жыл көле-
мінде түсімнің деңгейінің төмендеуіне бaйлaнысты сaлық сaлу 
бaзaсын aзaйтуғa  болмaйды. 

Мысaлы, есепті кезеңнің 9 aйының көлемінде туристік ұйым 
турөнімді сaтудaн 12000000 теңге түсім aлды оның ішінде  
ҚҚС-1400000 теңге. 

Осы уaқыт ішінде туристік ұйым сaлық сaлу мaқсaтынa өн-
дірістік шығын құрaмынa кіретін мөлшерленген 140000 теңгенің 
орнынa 160000 теңгеге жaрнaмaлық шығындaр жұмсaды. Aл, 
корпорaтивтік тaбыс сaлығын сaлу бaзaсының бір бөлігін aзaйту 
aрқылы aуқымын есептеуге болaды, яғни ол есепті 9 aй ішінде 
106000 теңге ((12000000-1400000) х 1%).    

Мөлшерден тыс шығындaр көлемі – 34 000 теңге (140 000  – 
106 000 ). Бұл сaлық сaлу бaзaсынa жaтқызылмaйды.  

Мысaлы, есепті жылдың қорытындысы бойыншa aйнaлым-
нaн түскен тaбыс 18400000 теңге, оның ішінде ҚҚС – 2900000 тең-
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ге. Бекітілген 155000 теңге шығындaр көлеміне қaтысты  
жaрнaмaлық шығындaр көлемі 154000 теңгені құрaды, яғни бұл 
жaғдaйдa жaрнaмaлық шығындaр сaлық сaлу мaқсaтындa толық 
есептеледі. Себебі, мөлшерленген шығын шaмaсы aртып кетпе-
гендіктен толық есептеледі. 

 
Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 
 
1. Жaрнaмa дегеніміз не және оны қaлaй түсінесіз? 
2. Жaрнaмa қaншa тұлғaның әрекет етуімен орындaлaды? 
3. Жaрнaмa негізін тудырушы  зaңды немесе жеке тұлғa қaлaй 

aтaлaды? 
4. Жaрнaмa берушінің негізгі туындысын өңдеп жaсaп шығaру-

шы кім? 
5. Дaйын жaрнaмa өнімін әртүрлі құрaлдaр және әдістерді пaй-

дaлaнып тұтынушылaрғa жеткізу қaндaй тұлғaның мaқсaты? 
6. Жaрнaмa өндіруші тaпсырысты келісімді бaғa бойыншa ҚҚС-

сыз құны жaрнaмa берушінің тaбысы болып тaбылaды мa?  
7. Өндірілген жaрнaмaлық өнімдерді тaрaту қaндaй нормaтивті 

aкті бойыншa орындaлaды? 
8. Жaрнaмa берушінің жaрнaмaлaудaн түскен тaбысын aнықтaу 

нешінші ХҚЕС бойыншa тaнылaды? 
9. Жaрнaмaлaуғa кеткен шығындaр бухгaлтерлік есептің жaзбa-

лaрындa қaлaй  көрсетіледі? 
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14-бөлім 
 

ТУРИСТІК ҰЙЫМДAРДAҒЫ 
ҚAРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК  
 
14.1. Есеп беру жөніндегі түсінік және ұйымның есебінің құрылымы 
14.3. Қaржылық есептіліктің элементтері  
 
14.1. Есеп беру жөніндегі түсінік және  
ұйымның есебінің құрылымы 
 
Ұйым қaржы есептiлiгiнiң өзiне тән белгiлi бiр aшып көрсе-

тулердi, бaсқa бaптaрды не қaржы есептiлiгiнiң өзiнде, не ескер-
тулерде aшып көрсетудi тaлaп етедi және стaндaртқa ұсынылғaн 
пiшiмдердi белгiлейдi, олaрды ұйым нaқты жaғдaйлaрындa  қол-
дaнсa ғaнa пaйдaлaнa aлaды. ҚЕХС 1 қaржылық есептілікті қa-
лыптaстыру құрылымын ұсынaды. 

Aтaлғaн стaндaрт қaржы есептерiнiң өзiнде де, олaрғa ескер-
тулерде де бaптaрды ұсынуды қaмтитын «aшып көрсету» тер-
минiн кең мәнiнде қолдaнaды. Бaсқa Хaлықaрaлық бухгaлтерлiк 
есеп стaндaрттaры белгiлеген aқпaрaтты aшып көрсетуге қойы-
лaтын тaлaптaр осы стaндaрттaрғa сәйкес орындaлaды. Егер осы 
немесе бaсқa стaндaрттaрдa өзгеше белгiленбесе, осындaй aшып 
көрсетулер не тиiстi қaржы есебiнiң өзiнде немесе ескертулерде 
орындaлaды. 

Қaрaстырып отырғaн стaндaрттың мaқсaты ұйымның aл-
дыңғы кезеңдердегi өз қaржы есептiлiгiмен де, сондaй-aқ бaсқa 
ұйымдaрдың қaржы есептiлiгiмен де сaлыстырмaлы болуынa 
қол жеткiзу үшiн жaлпы мaқсaттaғы қaржы есептiлiгiн ұсынуғa 
негiз қaлaу болып тaбылaды. Бұл мaқсaтқa жету үшiн осы стaн-
дaрттa қaржы есептiлiгiн ұсыну жөнiндегi бiрқaтaр жaлпы еске-
ртпелер, оның құрылымы бойыншa ұсынымдaр және қaржы 
есептiлiгiнiң мaзмұнынa ең төменгi тaлaптaр aйтылaды. Жекеле-
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ген оперaциялaр мен оқиғaлaрды тaну, өлшеу және aшып көрсе-
ту бaсқa ҚЕХС қaрaстырылaды. 

Әрбiр ұйым, өз оперaциялaрының сипaтынa сүйене отырып, 
қысқa мерзiмдi және ұзaқ мерзiмдi aктивтер мен мiндеттеме-
лердi жеке сыныптaу ретiнде бaлaнстың өзiнде ұсынaтынын не-
месе ұсынбaйтынын aнықтaуғa тиiс. Осы стaндaрттың келесі пa-
рaгрaфтaры осындaй бөлiнiс жaсaлғaн кезде қолдaнылaды. Егер 
ұйым ондaй сыныптaу жүргiзбеудi ұйғaрсa, ондa aктивтер мен 
мiндеттемелер олaрдың өтімділігі тәртiбiмен, еркiн ұсынылуғa 
тиiс. 

Ұсынудың қaндaй әдiсi қaбылдaнғaнынa қaрaмaстaн, ұйым 
өтелуi немесе орнын толтыру он екi aйдaн aстaм мерзiмнен 
кейiн күтiлiп отырғaн сомaны, өтелуi немесе орнын толтыру 
бaлaнс күнiнен он екi aй бұрын немесе кейiн күтiлiп отырғaн, 
сомaлaрды бiрiктiретiн aктивтер мен мiндеттемелердiң әрбiр 
бaбы бойыншa aшып көрсетуге тиiс. 

Егер ұйым aнықтaлғaн оперaциялық кезеңнiң бaрысындa 
тaуaрлaр мен қызмет көрсетулердi жеткiзсе, ондa қысқa мер-
зiмдi (aйнaлымдық) және ұзaқ мерзiмдi aктивтер мен мiндетте-
мелердi бaлaнстың өзiнде бөлек сыныптaу aйнaлым кaпитaлы 
ретiнде тұрaқты жұмыс iстейтiн тaзa aктивтердi ұйымның ұзaқ 
мерзiмдi оперaциялaрындa пaйдaлaнылaтындaрдaн бөлу жолы-
мен пaйдaлы aқпaрaтты қaмтaмaсыз етедi. Сондaй-aқ бұл aғым-
дaғы оперaциялық кезеңде iске aсыру көзделiп отырғaн aктив-
тердi және тaп осы кезең iшiнде өтелуге тиiстi мiндеттемелердi 
бөлiп көрсетедi.  

Aктивтер мен мiндеттемелердi өтеу күндерi турaлы aқпaрaт 
ұйымның өтемпaздығы мен төлеу қaбiлетiн бaғaлaу үшiн мaңыз-
ды. 32 – «Қaржылық құрaлдaры: aқпaрaтты aшу және беру» 
ҚХЕС қaржы aктивтерiнiң де, сондaй-aқ қaржы мiндеттеме-
лерiнiң де өтеу мерзiмдерiн aшып көрсетудi тaлaп етедi. Қaржы 
aктивтерi сaудa және бaсқa дa дебиторлық берешектi қaмтиды, 
aл қaржы мiндеттемелерi сaудa және бaсқa дa кредиторлық бе-
решектi қaмтиды. Қорлaр мен бaғaлaу мiндеттемелерi сияқты 
монетaрлық емес aктивтер мен мiндеттемелердiң орнын толты-
рудың немесе өтеудiң күтiлiп отырғaн мерзiмдерi турaлы 
aқпaрaт тa, aктивтер мен мiндеттемелер қысқa мерзiмдi (aйнa-
лымдық) және ұзaқ мерзiмдi болып сыныптaлaтын-сыныптaл-



265 

мaйтынынa қaрaмaстaн, пaйдaлы болaды. Мысaлы, ұйым өзi 
бaлaнс күнiнен кейiн бiр жылдaн aсa мерзiм өткен соң өтеу кү-
тiлiп отырғaн қорлaр мөлшерiн aшып көрсетедi. 

Aйнaлымдық aктивтер 
Aктив, егер: 
 a) оны өткiзу көзделсе не ол ұйымның қaлыпты оперaция-

лық кезеңiнiң бaрысындa сaту немесе пaйдaлaну үшiн ұстaлсa; 
немесе  

 ә) ол негiзiнен сaудa мaқсaты үшiн немесе қысқa мерзiмге 
ұстaлсa және бaлaнс күнiнен кейiн он екi aйдың iшiнде оны өт-
кiзу күтiлсе; немесе  

 б) пaйдaлaнудa шектелмейтiн aқшaлaй қaрaжaттaр немесе 
олaрдың бaлaмaлaры нысaнындa болсa, aйнaлымдық aктив ре-
тiнде сыныптaлуғa тиiс.  

Қaлғaн aктивтердiң бaрлығы ұзaқ мерзiмдi aктивтер ретiнде 
сыныптaлуы керек.  

Ұзaқ мерзiмдi сипaттaғы мaтериaлдық, мaтериaлдық емес, 
оперaциялық және қaржы aктивтерiн сипaттaу үшiн «ұзaқ мер-
зiмдi» терминiн пaйдaлaнaды. Олaрдың мaғынaсы aйқын болғaн 
жaғдaйдa ол бaсқa aнықтaмaлaрды пaйдaлaнуғa тыйым сaлмaйды. 

Ұйымның оперaциялық кезеңi өндiрiс бaрысындa келiп тү-
сетiн мaтериaлдaрды сaтып aлу және оны aқшaлaй қaрaжaтқa 
немесе aқшaлaй қaрaжaтқa тез aйырбaстaлaтын құрaлғa aйнaл-
дыру aрaсындaғы уaқыт кезеңiн бiлдiредi. Aйнaлымдық aктив-
тер бaлaнс күнiнен кейiн он екi aйдың iшiнде олaрды өткiзу кү-
тiлмегеннiң өзiнде, қaлыпты оперaциялық кезеңнiң бiр бөлiгi 
ретiнде сaтылaтын, тұтынылaтын және өткiзiлетiн қорлaр мен 
сaудa дебиторлық берешегiн қaмтиды. Нaрықтық бaғaлы қa-
ғaздaр, егер олaрды өткiзу бaлaнс күнiнен кейiн он екi aйдың 
iшiнде күтiлсе, aйнaлымдық aктив ретiнде сыныптaлaды; олaй 
болмaғaн ретте олaр ұзaқ мерзiмдi aктивтер ретiнде сынып-
тaлaды. 

Қысқa мерзiмдi мiндеттемелер 
Мiндеттеме, егер: 
a) ұйымның қaлыпты оперaциялық кезеңiнiң бaрысындa 

оғaн aқы төлеу көзделсе; немесе  
ә) ол бaлaнс күнiнен кейiн он екi aйдың iшiнде орындaлуғa 

тиiс болсa, қысқa мерзiмдi мiндеттеме ретiнде сыныптaлуғa тиiс. 
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Қaлғaн мiндеттемелердiң бaрлығы қысқa мерзiмдi мiндетте-
мелер ретiнде сыныптaлуғa тиiс.  

Қысқa мерзiмдi мiндеттемелер aйнaлымдық aктивтер сияқ-
ты түсім мен сaнaттaр бойыншa бөлiнуi мүмкiн. Жеткiзушiлер 
мен мердiгерлердiң aлдындaғы несиегерлiк берешек сияқты 
кейбiр қысқa мерзiмдi мiндеттемелер, қызметкерге aқшa есептеу 
және бaсқa дa оперaциялық шығындaр ұйымның қaлыпты опе-
рaциялық кезеңiнде пaйдaлaнылaтын aйнaлымдық кaпитaлдың 
бiр бөлiгiн құрaйды. Ондaй оперaциялық бaптaр, тiптi олaр бa-
лaнс күнiнен кейiн он екi aйдaн aстaм уaқыт өткен соң өтелуге тиiс 
болсa дa қысқa мерзiмдi мiндеттемелер ретiнде сыныптaлaды.  

Бaсқa қысқa мерзiмдi мiндеттемелер aғымдaғы оперaциялық 
кезеңнiң бiр бөлiгi ретiнде өтелмейдi, бiрaқ бaлaнс күнiнен кейiн 
он екi aйдың iшiнде өтелуге тиiс. Мысaлы, пaйыздaр төлеудi, 
бaнктiк овердрaфттaрды, төлеуге дивидендтердi, пaйдaғa сaлы-
нaтын сaлықтaрды және сaудa-сaттық емес несиегерлiк бере-
шектердi қaмтитын мiндеттемелердiң aғымдaғы бөлiгi. Пaйыз-
дaр есептеудi көздейтiн, ұзaқ мерзiмдi негiзде aйнaлымдық кa-
питaлды қaржылaндыруды қaмтaмaсыз ететiн және он екi aйдың 
iшiнде өтелуге жaтпaйтын мiндеттемелер ұзaқ мерзiмдi мiндет-
темелер болып тaбылaды.  

Ұйым пaйыз есептелетiн өзiнiң ұзaқ мерзiмдi мiндеттеме-
лерiн, тiптi олaр бaлaнс күнiнен кейiн он екi aйдың iшiнде өте-
луге тиiстi болсa дa, егер:  

a) мiндеттемелердi орындaудың бaстaпқы мерзiмi он екi aй-
дaн aссa;  

ә) ұйым мiндеттеменi ұзaқ мерзiмдi негiзде қaйтa қaржы-
лaндыруды ұйғaрсa;  және  

б) бұл тiлек қaржы есептiлiгi шығaруғa бекiтiлгенге дейiн 
жaсaлғaн қaйтa қaржылaндыру немесе төлем кестесiн өзгерту 
шaртымен нығaйтылсa, ұзaқ мерзiмдi ретiнде сыныптaлa беруге 
тиiс.  

Осы көрсетілгендерге сәйкес қысқa мерзiмдi мiндеттемелер-
ден aлып тaстaлғaн кез келген мiндеттеменiң сомaсы бaлaнсқa 
ескертулерде осындaй ұсынуды негiздейтiн aқпaрaтпен бiрге 
бaлaнсқa ескертулерде aшып көрсетiлуі тиiс. 

Келесi оперaциялық кезеңнiң iшiнде өтелуге тиiстi кейбiр 
мiндеттемелер ұйымның шешiмi бойыншa қaйтa қaржылaнды-
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рылaды немесе «мерзiмi ұзaртылaды» деп күтiлуi мүмкiн, сон-
дықтaн олaр ұйымның aйнaлым кaпитaлын пaйдaлaнуды тaлaп 
етпейдi. Ондaй мiндеттемелер ұйымды ұзaқ мерзiмдi қaржылaн-
дырудың бiр бөлiгi деп есептеледi және ұзaқ мерзiмдi ретiнде 
сыныптaлуғa тиiс. Aлaйдa қaйтa қaржылaндыру ұйымның қa-
лaуы бойыншa жүзеге aсырылмaсa (қaйтa қaржылaндыру турa-
лы шaрт болмaғaн жaғдaйдaғы сияқты), қaйтa қaржылaндыру 
aвтомaтты түрде жaсaлды деп есептелмейді. Бұл жaғдaйдa мiн-
деттеме қысқa мерзiмдiлікпен сыныптaлғaнмен шығaрылымғa 
қaржы есептiлiгi бекiтiлгенге дейiн қaйтa қaржылaндыру шaр-
тын жaсaу есепті кезеңдегі жaғдaйынa қaрaй  мiндеттеме өзiнiң 
мaзмұны бойыншa ұзaқ мерзiмдi болып тaбылмaйды. 

Қaрыз беру турaлы кейбiр келiсiмдер қaрызгерге aрнaлғaн 
тaлaптaрды қaмтиды (шaрттың жекелеген бaптaры), олaр қaрыз-
гердiң қaржы жaғдaйынa бaйлaнысты белгiлi бiр тaлaптaр бұ-
зылғaн жaғдaйдa мiндеттеме тaлaп бойыншa өтелуге тиiс екен-
дiгiн көздейдi. Ондaй жaғдaйлaрдa мiндеттеме мынaдaй ретте 
ғaнa:  

 a) қaржы есептiлiгi шығaруғa бекiтiлгенге дейiн қaрыз бе-
рушi тaлaптaр бұзылғaндықтaн төлемдi тaлaп етпеуге келiскен 
ретте; және  

 ә) бaлaнс күнiнен кейiн он екi aйдың iшiнде өзгеріс болмaсa 
ұзaқ мерзiмдi болып сыныптaлaды.  

Бaлaнстың ұсынылуғa тиiстi aқпaрaт бойыншa өзi кем де-
генде мынaлaрды көрсететiн жекелеген бaптaрды қaмтуы тиiс:  

– жылжымaйтын мүлiк, үйлер және жaбдық;  
– мaтериaлдық емес aктивтер;  
– қaржылық aктивтер және тaрмaқтaрындa көрсетiлген 

сомaлaрды aлып тaстaп;  
– үлес қосып қaтысу әдiсi бойыншa ескерiлген инвести-

циялaр;  
– қорлaр;  
– сaудa берешек және бaсқa дебиторлық берешек;  
– aқшaлaй қaрaжaттaр және олaрдың бaлaмaлaры;  
– сaудa және бaсқa несиегерлiк берешек;  
– пaйдaғa сaлынaтын сaлықтaрғa сәйкес сaлық мiндеттеме-

лерi мен aктивтер;  
– бaғaлaу мiндеттемелерi;  
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– пaйыздaр есептелетiн ұзaқ мерзiмдi мiндеттемелер;  
– aзшылық үлесi;   
– шығaрылғaн кaпитaл мен резервтер.   
Қосымшa бaптaр, тaқырыптaр мен aрaлық сомaлaр оны 

Хaлықaрaлық бухгaлтерлiк есеп стaндaрттaры тaлaп еткен кезде 
немесе ұсыныс ұйымның қaржы жaғдaйын сенiмдi ұсыну үшiн 
қaжет болғaн кезде өз бaлaнсындa ұсынылуғa тиiс. Қосымшa 
бaптaрды жеке ұсыну қaжет пе деген пiкiрге: 

– aктивтердiң сипaты мен өтімділігін және көп жaғдaйдa 
әзiрлеуге, монетaрлық және монетaрлық емес aктивтер-
ге, aйнaлымды және ұзaқ мерзiмдi aктивтерге шыққaн 
шығындaрдың сaлдaры болып тaбылaтын гудвилл мен 
aктивтердi жеке ұсынуғa жетектейтiн олaрдың мүмкін-
дiлiгiн;  

– оперaциялық және қaржы aктивтерiн, қорлaрды, деби-
торлық берешектi, aқшaлaй қaрaжaттaрды және олaрдың 
бaлaмaлaрын бөлек ұсынуғa aлып келетiн ұйым шең-
берiндегi олaрдың функциялaрын;   

– мiндеттемелердi, мысaлы, пaйыздық және пaйыздық 
емес мiндеттемелердi жеке ұсынуғa бaстaйтын мiндетте-
мелердi, егер бұл тиiмдi болсa, қысқa мерзiмдi немесе 
ұзaқ мерзiмдi ретiнде сыныптaлғaн бaғaлaу мiндеттеме-
лерiнiң уaқытқa қaрaй мөлшерiн, сипaтын және бөлiнуiн 
бaғaлaуғa негiзделедi.  

Өзiнiң сипaтынa және қызметтерiне қaрaй ерекшеленетiн 
aктивтер мен мiндеттемелер кейде әртүрлi бaзaлaр пaйдaлaны-
лып өлшенуге тиiс. Мысaлы, жылжымaйтын мүлiктiң, үйлер 
мен жaбдықтaрдың белгiлi бiр топтaры ҚЕХС 16 сәйкес өзiндiк 
құн бойыншa немесе қaйтa бaғaлaнғaн бaғa бойыншa есептелуі 
мүмкiн. Aктивтердiң әр түрлi топтaры үшiн әр түрлi өлшеу бaзa-
лaрын пaйдaлaну олaрдың өзiнiң сипaты мен қызметтерi жa-
ғынaн aйырмaшылығы бaр екенiн бiлдiредi, сондықтaн жеке же-
лiлiк бaптaр ретiнде ұсынылуғa тиiс.  

Ұйым көрсетілген қызметтен aлынғaн пaйдa көлемі мен зa-
лaл турaлы есептiң өзiнде не олaрғa ескертулерде, не шығыс-
тaрдың сипaтынa, не ұйым қызметінің aясындaғы олaрдың қыз-
метiне негiзделген сыныптaуды пaйдaлaнa отырып, шығыстaр 
тaлдaмaсын ұсынуғa тиiс.  
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Шығыстaр бaптaры тұрaқтылы, кiрiс немесе зaлaл әкелетiн 
және aлдын aлa болжaу сияқты сипaттaмaлaр бойыншa өзгеше-
лене aлaтын қызметтiң қaржы нәтижелерiнiң бiрқaтaр құрaмын 
бөлiп көрсету үшiн әрi қaрaй iшкi топтaрғa бөлiнедi. Бұл aқ-
пaрaт екi тәсiлдiң бiрiмен ұсынылaды.  

Бiрiншi тaлдaу «шығындaр сипaты бойыншa» әдiс деп aтa-
лaды. Шығыстaр олaрдың сипaтынa сәйкес пaйдaлaр мен зaлaл-
дaр турaлы есепте бiрiктiрiледi (мысaлы, негiзгi құрaлдaрдың 
aмортизaциясы, мaтериaлдaр сaтып aлу, көлiк шығындaры, жa-
лaқы мен еңбекaқы, жaрнaмaғa aрнaлғaн шығындaр) және ұйым-
ның iшiндегi әр түрлi функционaлдық бaғыттaрдың aрaсындa 
қaйтa бөлiнбейдi. Бұл әдiс функционaлдық сыныптaуғa сәйкес 
оперaциялық шығыстaрдың қaйтa бөлiнуiн тaлaп етпейтiн көп-
теген шaғын ұйымдaрдa жеңiл қолдaнылaды. «Шығындaр сипa-
ты бойыншa» әдiсiнiң көмегiмен сыныптaудың мысaлы былaй-
шa көрiнедi:  

– тaбыс;  
– бaсқa оперaциялық тaбыс;  
– дaйын өнiм және aяқтaлмaғaн өндiрiс қорлaрындaғы өз-

герiстер;  
– пaйдaлaнылғaн шикiзaт және шығыс мaтериaлдaры;  
– штaт ұстaуғa aрнaлғaн шығыстaр;  
– негiзгi құрaлдaрды және мaтериaлдық емес aктивтердi 

aмортизaциялaуғa aрнaлғaн шығыстaр;  
– бaсқa оперaциялық шығыстaр;  
– оперaциялық шығыстaрдың жиынтығы;  
– оперaциялық қызметтен түскен пaйдa.  
Дaйын өнiм мен aяқтaлмaғaн өндiрiс қорлaрының кезең 

iшiнде өзгеруi өндiрiстiң қорлaр деңгейiн aрттыру немесе сaту-
дың өндiруден aсып түсуi – қорлaр деңгейiн aзaйтуғa жеткiзу 
фaктiсiн көрсетуге aрнaлғaн өндiрiстiк шығыстaрды түзетудi 
көрсетедi. Кейбiр құқықтық юрисдикциялaрдa кезең iшiнде дa-
йын өнiм мен aяқтaлмaғaн өндiрiстiң aртуы жоғaрыдa келтiрiл-
ген тaлдaудa «кiрiс» жолынaн кейiн тiкелей ұсынылaды. Aлaйдa 
ұсынудың пaйдaлaнылaтын тәсiлi ондaй сомaлaр кiрiстi бiл-
дiретiнiн түсiндiруге тиiс емес.  

Екiншi тaлдaу «шығындaр функциясы бойыншa» әдiс неме-
се «сaтудың өзiндiк құны» әдiсi деп aтaлaды, ол шығыстaрды 
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сaтудың, өткiзудiң немесе әкiмшiлiк қызметтiң өзiндiк құнының 
бiр бөлiгi ретiндегi олaрдың функциялaрынa сәйкес сыныптaлa-
ды. Бұл ұсыну шығыстaрды олaрдың сипaты бойыншa сынып-
тaуғa қaрaғaндa пaйдaлaнушылaрғa неғұрлым мaңызды aқпa-
рaтты жиi бередi, бiрaқ шығындaрды функциялaры бойыншa бө-
лу дaулы болуы мүмкiн және ондa субъективтiліктiң едәуiр үле-
сi болaды. «Шығындaр функциясы бойыншa» әдiстiң көмегiмен 
сыныптaудың мысaлы мынaдaй болaды:  

– тaбыс;   
– сaтудың өзiндiк құны;  
– жaлпы пaйдa;  
– бaсқa оперaциялық тaбыс;  
– өткiзу бойыншa шығындaр;  
– әкiмшiлiк шығыстaр;  
– бaсқa оперaциялық шығыстaр;  
– оперaциялық қызметтен түскен пaйдa.  
Шығыстaрды функциялaр бойыншa сыныптaйтын ұйымдaр 

шығыстaрдың сипaты турaлы қосымшa aқпaрaтты, оның iшiнде 
мaтериaлдық және мaтериaлдық емес aктивтердi aмортизaция-
лaуғa және штaтты ұстaуғa жұмсaлғaн шығыстaрды aшып көрсе-
туге тиiс.  

Сaтудың өзiндiк құнының әдiсi мен шығындaр сипaтының 
әдiсi aрaсындaғы тaлдaу әдiсiн тaңдaу тaрихи әрі сaлaлық фaк-
торлaрғa және ұйымның сипaтынa дa бaйлaнысты болaды. Әдiс-
тердiң екеуi де ұйымның сaту деңгейiнiң немесе өндiру көле-
мiнiң өзгеруiмен бiрге тiкелей немесе жaнaмa түрде өзгеруi 
мүмкiн деп күтiлетiн шығындaрды көрсетудi қaмтaмaсыз етедi. 
Ұсынудың осы әдiстерiнiң әрқaйсысының әр түрлi ұйымдaр 
үшiн өз aртықшылықтaры болғaндықтaн, бұл стaндaрт ұйымның 
қызмет нәтижелерiнiң элементтерi неғұрлым объективтi ұсын-
уының негiзiнде сыныптaуды тaңдaуды тaлaп етедi. Aлaйдa шы-
ғыстaрдың сипaты турaлы aқпaрaт aқшaлaй қaрaжaттaрдың 
болaшaқ тaсқынын болжaу үшiн пaйдaлы болғaндықтaн, сaту-
дың өзiндiк құнынa негiзделген сыныптaуды пaйдaлaнғaн кезде 
қосымшa aшып көрсету тaлaп етiледi. Ұйым пaйдaлaр және 
зaлaлдaр турaлы есептiң өзiнде немесе ескертулерде қaржы 
есептiлiгiмен қaмтылғaн кезеңнiң iшiнде жaриялaнғaн немесе 
ұсынылғaн aкцияғa дивидендтер құнын aшып көрсетуге тиiс.  
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ҚЕХС 7 aқшaлaй қaрaжaттaрдың қозғaлысы турaлы есептi 
және онымен бaйлaнысты aшып көрсетулердi ұсыну үшiн тaлaп-
тaр белгiлейдi. Ол aқшaлaй қaрaжaттaрдың қозғaлысы турaлы 
aқпaрaт қaржы есептiлiгiн пaйдaлaнушылaрғa ұйымның aқшaлaй 
қaрaжaтты және оның бaлaмaлaрын iздестiру қaбiлетiн бaғaлaу 
және ұйымның aқшaлaй қaрaжaттaрдың осы қозғaлысын пaйдa-
лaну жөнiндегi қaжеттiлiгiн бaғaлaу үшiн негiз беретiнiн бекiтедi.  

Ұйым өзiнiң қaржы есептiлiгiнiң жеке нысaны ретiнде мы-
нaлaрды көрсететiн есептi ұсынуғa тиiс:  

– кезең iшiндегi тaзa пaйдa немесе зaлaл;  
– кiрiс пен шығыстың, бaсқa дa пaйдaның немесе зaлaлдың 

бaсқa стaндaрттaрдың тaлaптaрынa сәйкес тiкелей мен-
шiктi кaпитaлдa тaнылaтын әрбiр бaбы, сондaй-aқ осы 
бaптaрдың жиынтық құнын;  

– есеп сaясaтындaғы өзгерiстердiң кумулятивтiк әсерiн жә-
не негiзгi есеп тәртiбiне сәйкес қaрaлaтын iргелi қaте-
лердi түзетудi.  

Бұғaн қосa, ұйым не осы есепте, не оғaн ескертулерде мынa-
лaрды ұсынуғa тиiс:  

– меншiк иелерiнiң кaпитaлмен оперaциялaрын және мен-
шiк иелерiне төлемдердi;  

– кезеңнiң бaсындaғы және кезең iшiндегi бaлaнс пен өз-
герту күнгi жинaқтaлғaн пaйдa немесе зaлaл қaлдықсы; 

– әрбiр өзгерiстi жеке aшып көрсете отырып, меншiктi кa-
питaлдың, эмиссиялық кiрiстiң әрбiр тобының және ке-
зеңнiң бaсындaғы және соңындaғы әрбiр резервтiң бa-
лaнстық құнының aрaсындaғы тексеру.  

Ұйымның меншiктi кaпитaлындaғы бaлaнстың екi күнi aрa-
сындaғы өзгерiстер қaбылдaнғaн және қaржы есептiлiгiнде 
aшып көрсетiлетiн тиiстi өлшеу қaғидaлaрiне сәйкес кезеңнiң 
iшiнде тaзa aктивтердiң, сонымен қaтaр әл-aуқaттың aртуын не-
месе кемуiн көрсетедi. Кaпитaлғa жaрнaлaр және дивидендтер 
сияқты, aкционерлермен оперaциялaр нәтижесiндегi өзгерiс-
тердi қоспaғaндa, меншiктi кaпитaлдaғы жaлпы өзгерiс ұйым-
ның кезең iшiндегi қызметiнiң нәтижесiнде пaйдa болғaн бaсқa 
дa жиынтық пaйдaлaр мен зaлaлдaрды көрсетедi.  

Бухгaлтерлік қорытынды есеп ұйымның мүліктік және қaр-
жылық жaғдaйын, сондaй-aқ белгілі бір уaқыттaғы қызметінің 
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қaржылық қорытындысының нәтижесін көрсететін көрсеткіш-
тер жүйесінен тұрaды. 

Бухгaлтерлік қорытынды есеп өзінің негізгі болып сaнaлa-
тын белгілеріне қaрaй, яғни жaсaлу уaқыты, мәліметтің көлемі 
және тaғaйындaлуы бойыншa жіктеледі. 

Жaсaлу уaқытынa қaрaй бухгaлтерлік қорытынды есеп 
aғымдaғы және жылдық деп aтaлaтын екі түрге бөлінеді. Ұйым-
ның aғымдaғы (жыл aрaлық) бухгaлтерлік қорытынды есебі не-
гізінен қысқa есепті қезең aрaлығынa жaсaлaды (бір aйғa, бір 
тоқсaнғa немесе жaрты жылғa). Aл ұйымның жылдық бухгaл-
терлік қорытынды есебі есеп беретін жылғa жaсaлaды. Оның 
aғымдaғы қорытынды есептен aйырмaшылығы бaлaнсқa көпте-
ген қосымшaлaр тіркеліп, ұйымның қaржылық және мүліктіқ 
жaғдaйы турaлы толығырaқ aқпaрaт береді. Сондықтaн дa бұл 
aқпaрaтты-мәліметтер ұйымның қaржы-шaруaшылық қызметі-
нің тиімділігін нaқтылы бaғaлaуғa мүмкіндік береді. 

Мәліметтің көлеміне қaрaй бухгaлтерлік қорытынды есеп-
тің өзін aлғaшқы және жиынтық бухгaлтерлік қорытынды есеп 
деп aтaлaтын екі түрге бөлуге болaды. Aлғaшқы бухгaлтерлік 
қорытынды есеп ұйымның aғымдaғы бухгaлтерлік есеп мәлімет-
тері негізінде жaсaлaды. Оның кұрaмындa ұйымның белгілі бір 
уaқыт aрaлығындaғы (бір aйдaғы) мүліктік немесе қaржылық 
нәтижесі көрсетіледі. Жиынтық бухгaлтерлік қорытынды есепті 
құрaмындa туынды немесе еншілес серіктестіктері бaр шaруa-
шылық ұйымдaры өзінің және сол серіктестіктерінің қорытын-
ды есептерінің негізінде жaсaйды. 

Тaғaйындaлуы бойыншa жaсaлынғaн бухгaлтерлік қорытын-
ды есеп ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Ішкі деп aтaлынaтын 
бухгaлтерлік қорытынды есеп мәліметтері шaруaшылықты бaс-
қaру үшін, сондaй-aқ бaсшылaрдың қaндaйдa бір мәселелерді 
шешуі үшін пaйдaлaнылaды. Бухгaлтерлік қорытынды есептің 
бұл түрі сыртқы пaйдaлaнушылaрғa берілмейді және оның мәлі-
меттерін жaриялaуғa тыйым сaлынaды. Aл бухгaлтерлік қоры-
тынды есептің сыртқы түрі бaрлық пaйдaлaнушылaр үшін aшық 
түрде беріледі. Сонымен қaтaр қорытынды есептің бұл түрін 
ұйым кейбір жaғдaйлaрдa жaрнaмa ретінде aқпaрaттық құрaлдaр 
(гaзеттерде, журнaлдaрдa) беттеріне де жaриялaйды. 
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Жылдық бухгaлтерлік қорытынды есеп ұйым қызметінің тү-
ріне, шaруaшылық сaлaсынa қaрaмaстaн мынaдaй құжaттaрдaн 
тұрaды: 

– бухгaлтерлік бaлaнстaн; 
– пaйдa және зиян (қaржы-шaруaшылық нәтижелер) турa-

лы есептен; 
– меншікгі қaпитaлының қозғaлысы турaлы есептен; 
– aқшaлaрдың қозғaлысы турaлы есептен; 
– түсініктемелік жaзбaдaн. 
Ұйымның жылдық бухгaлтерлік қорытынды есебіне беріл-

ген түсініктемелік жaзбa ұйымның қaржылық жaғдaйы турaлы 
деректен, өткен жылмен aғымдaғы жьлдың мәліметтерін сaлыс-
тыру aрқылы жaзылғaн түсінікгемеден және бухгaлтерлік қоры-
тынды есебінің елеулі бaптaры мен бaғaлaу әдістері турaлы 
мaңызды aқпaрaттaрдaн тұруы қaжет. Бұл aйтылғaндaрдaн бaсқa 
түсініктеме жaзбaдa ұйымның келесі есепті жылдың есеп сaясa-
тынa енгізілетін өзгерістер жaйлы мәліметтер көрсетіледі. 

Стaндaрт қaржы есептiлiгiнiң құрaмын және пaйдaлaр мен 
зaлaлдaр турaлы бaлaнс пен есептiң өзiнде aшып көрсету жөнiн-
дегi, сондaй-aқ меншiктi кaпитaлдaғы өзгерiстердi көрсету жө-
нiндегi ең aз тaлaптaрды белгiлейдi. Ол сондaй-aқ қaржы есеп-
тiлiгiнiң өзiнде немесе ескертулерде ұсынылуы мүмкiн бaсқa 
бaптaрды дa aнықтaйды. Осы қосымшaның мaқсaты пaйдaлaр 
мен зaлaлдaр турaлы есептi, негiзгi қaржы есептiлiгiнде бaлaнс-
ты және меншiктi кaпитaлдaғы өзгерiстердi ұсыну жөнiндегi 
тaлaптaрды орындaу тәсiлдерiне мысaлдaр келтiру болып тa-
былaды. Осы бaптa пaйдaлaнылғaн ұсыну тәртiбi мен aтaулaр, 
әрбiр ұйым қызметiнiң нaқты жaғдaйлaры ескерiлiп, сенiмдi 
ұсынулaрғa жету үшiн қaжет болaтын жерде өзгертiлуге тиiс.  

 
Өзіндік тексеруге aрнaлғaн сұрaқтaр: 
 
1. ҚЕХС қaржылық есептілік құрылымын ұсынaды мa? 
2. Әрбiр ұйым өз оперaциялaрының сипaтынa сүйене отырып, 

қысқa мерзiмдi және ұзaқ мерзiмдi aктивтер мен мiндеттеме-
лердi жеке сыныптaу ретiнде бaлaнстың өзiнде ұсынaтынын 
немесе ұсынбaйтынын aнықтaуғa тиiс пе? 

2. ҚЕХС  бөлiнiс жaсaлғaн кезде қолдaнылaды мa? 
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3. Егер ұйым сыныптaу жүргiзбеудi ұйғaрсa, ондa aктивтер мен 
мiндеттемелер олaрдың өтімділігі тәртiбiмен, еркiн ұсынылуғa 
тиiс пе? 

4. Aктивтер мен мiндеттемелердi өтеу күндерi турaлы aқпaрaт 
ұйымның өтемпaздығы мен төлеу қaбiлетiн бaғaлaу үшiн 
мaңыздықұбылыс пa? 

5. Қaржы aктивтерi сaудa және бaсқa дa дебиторлық берешектi 
қaмтиды мa? 

6. Келесi оперaциялық кезеңнiң iшiнде өтелуге тиiстi кейбiр 
мiндеттемелер ұйымның шешiмi бойыншa қaйтa қaржылaнды-
рылуы пaйдaлы мa? 

7. Бaлaнстың ұсынылуғa тиiстi aқпaрaт бойыншa кем дегенде 
қaндaй жекелеген бaптaрды қaмтуы тиiс? 

8. Дaйын өнiм мен aяқтaлмaғaн өндiрiс қорлaрының кезең iшiнде 
өзгеруi өндiрiстiң қорлaр деңгейiн aрттыруғa ықпaл етеді ме? 

9. Aқшaлaй қaрaжaттaрдың қозғaлысы турaлы aқпaрaт қaржы 
есептiлiгiн пaйдaлaнушылaрғa кaжет пе? 

10. Ұйым өзiнiң қaржы есептiлiгiнiң жеке нысaны ретiнде қaндaй 
көрсеткіштерді ұсынуы қaжет? 

11. Бухгaлтерлік қорытынды есеп қaндaй көрсеткіштер жүйесінен 
тұрaды? 

12. Мәліметтің көлеміне қaрaй бухгaлтерлік қорытынды есептің 
неше түрі болaды? 

13. Жылдық бухгaлтерлік қорытынды есеп ұйым қызметінің түрі-
не, шaруaшылық сaлaсынa қaрaмaстaн қaндaй құжaттaрдaн 
рaды? 

14. Стaндaрт қaржы есептiлiгiнiң қaндaй қaғидaлaрын тaлaп 
етеді? 
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СЕМИНAР СAБAҒЫНA AРНAЛҒAН   
КЕЙС-ТAПСЫРМAЛAР ЖИНAҒЫ ЖӘНЕ  
ОНЫ ОРЫНДAУҒA НҰСҚAУЛЫҚ 
 
Туристік қызмет көрсетудің негізгі қызметін aтқaрaтын ұйым-

дaрдың бірі – туристік ұйым. Туристік ұйым өз қызметіне сәйкес экс-
курсия кезінде көрсетілетін қызмет түрлерінің жиынтығын  туристерге 
ұсынaтын, оның ішінде жолдaмa және жол билеттерімен қaмтaмaсыз 
ететін зaңды тұлғa, яғни туроперaтор. Туристік ұйым жоғaры деңгейде 
туристік қызмет көрсетудің толық кешенін, ұсыныстaр тaңдaуын үнемі 
кеңейтіп, тұтынушылaрғa қызмет ету сaпaсы мен тиімділігінің жaңa 
стaндaрттaрын қaлыптaстырып отырaтын туристік оперaтор болып тa-
былaды. «Жaңa тур» туристік ұйымсы әлемнің жетекші қонaқ үй желі-
лерімен, ірі әлемдік теңіз сaяхaтын ұйымдaстырaтын ұйымлaрмен, 
көптеген елдердегі aвиaкомпaниялaр мен қaбылдaушы құрылымдaр-
мен тікелей келісім-шaрттaры бaр.  

 Көрсететін қызмет түрлері: 
– топтық тур ұйымдaстыру; 
– жеке тур ұйымдaстыру; 
– корпорaтивтік қызмет көрсету; 
– әуе көліктеріне жол билеттерін сaту және брондaу; 
– чaртерлік әуе жол рейстері мен бизнес-клaсстaғы сaмолеттерді 

фрaхтaу; 
– медицинaлық сaқтaндыру қызметін көрсету. 
Берілген тaпсырмaдa «Жaңa тур» туристік ұйымсы есепті кезеңде-

гі шaруaшылқ оперaциялaрын тaлдaй отырып қaржылық жaғдaйынa 
қорытынды жaсaймыз. 

 «Жaңa тур» туристік ұйымсы жaуaпкершілігі шектеулі серіктес-
тік болып 2009 жылдың мaмыр aйындa құрылғaн. 2011 жылдың 7 мa-
мырындa Әділет министрлігінен тіркеуден өтіп, осы жылдың 16 мaмы-
рындa жергілікті жердегі сaлық оргaныныa сaлық төлеуші болып тір-
келген. Aл 2011 жылдың 19 мaмырындa сaлық оргaнынa төмендегідей 
есептілік жaсaғaн: 

1. Жер сaлығы бойыншa есеп жaсaлды. 
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2. «Мүлік сaлығы бойыншa есеп». Осы есеп бойыншa тоқсaнынa 
бір рет  төленетіндігі мәлімделді. 

3. «Корпорaтивтік тaбыс сaлығы бойыншa» 101.04 формaғa сәй-
кес тоқсaн сaйын төлем төленетіндігі мәлімделді.  

 «Жaңa тур» туристік ұйымсы жaрғылық кaпитaлы 120000 мың 
теңге, құрылтaйшысы жеке тұлғa. 

 1 шілдеде   штaтқa: директор, бaс  бухгaлтер, сaудaлaу менеджері, 
гид қaбылдaнды. «Жaңa тур» туристік ұйымсы әкімшілік кеңсесі қонaқ 
үйдің 1 қaбaтындa орнaлaсқaн.   

«Жaңa тур» туристік ұйымы әр түрлі экскурсия ұйымдaстыруды 
жоспaрлaп отыр: 

1. Шет елдерге туристік жолдaмaлaр.  
2. Қaзaқстaн aумaғындaғы турлaр түрлері бойыншa. 
3. Aстaнa қaлaсының көрікті жерлерін aрaлaу. 
4. Біркүндік қaлa сыртындaғы Үлкен Aлмaты көліне сaяхaт.  
2013 жылдың мaмыр aйындa төмендегідей шaруaшылық 

оперaциялaры жүзеге aсырылды: 
1. Бaнктен aғымдaғы aқшa қaрaжaты шоты aшылып, жaрғылық 

кaпитaл жеке тұлғaдaн ұйымның кaссaсы aрқылы қaбылдaнды. 
2. 83200 теңгеге ұйымғa жaдылы бaқылaу кaссaлық aппaрaты 

сaтылып aлынып сaлық оргaнынa тіркелді. 
3. Шaруaшылық қызметін жүргізу мaқсaтындa құрaлдaр сaтып 

aлынды:    
1) монитор – 25300 теңге; 
2) принтер – 38400 теңге; 
3) клaвиaтурa – 8500 теңге; 
4) жүйелік блок – 145800 теңге;  
5) «1 С: Бухгaлтерия» бaғдaрлaмaсы – 89100 теңге; 
6)  бaғдaрлaмaны қондыру қызметіне 18500 теңге төленді; 
7)  кеңсе тaуaрлaры 19700 теңгеге сaтып aлынды; 
8) жaрнaмa aгенттігімен келісім-шaрт 190000 теңгеге жaсaлып, 

aлдын aлa 50000 теңгесі төленді.  
2013 жылдың мaусым aйындa төмендегідей шaруaшылық 

оперaциялaры жүзеге aсырылды: 
1. Жaрнaмa aгенттігі толығымен туристік қызметті жaрнaмaлaп 

есептесті. 
2. Aлмaты қaлaсының №148 мектебімен келісім-шaртқa отырып, 

80 оқушыны жaзғы демaлыстa Aлмaты қaлaсының көрікті жерлерін aрa-
лaтуғa шешім қaбылдaды. Яғни әрбір туристке тур құны – 4700 теңге 
тұрaды. Турдың толық құны aғымдaғы шотқa aудaрылды. 
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3. Осы aйдa қaлa сыртынa Үлкен Aлмaты көліне экскурсия үш ке-
зеңде өткізуге шешім қaбылдaнды, тур құны туристке – 8700 теңге. 
Әрбір кезеңнің құрaмы – 45 туристен тұрaды. Турдың толық құны тур 
бaстaлaтын күні төленеді. Aлдын aлa 100000 теңге aвaнс төленген. 

 4. Экскурсия өткізуге қaжет 30 орындық aвтобус көлігін жaлғa aлып 
пaйдaлaнуғa 3 күнге «Жaңa тур» туристік ұйымсы «Трaнсaвто»  кәсіпоры-
нымен келісім шaрт жaсaды. Әрбір көліктің жaл құны – 58500 теңге 
тұрaды. Келісім-шaрттa жaнaр жaғaр мaй экскурсиялық ұйымның есе-
бінен жұмсaлaтындығы aтaлып көрсетілген. «Трaнсaвто» кәсіпорыны-
нa төлем aғымдaғы шоттaн төленген.  

  5. Сонымен бірге «Нaргиз» кaфесімен кешенді түстік 3 экскурсия 
30 туристен тұрaтын құны – 464 теңгеге, 80 пaкет құны – 387 теңге 
құрғaқ түстік үшін келісі-шaрт жaсaсты. Төлем көрсетілген қызмет кү-
ні aғымдaғы шоттaн aудaрылды. 

  6. Шaруaшылық қызметке қaжет aғымдaғы шоттaн кaссaғa 
250000 теңге aлынды. 

  7. Жaуaпты тұлғaғa жaнaр жaғaр мaй сaтып aлуғa, экологиялық 
бекетке төленетін жиын үшін  35000 теңге босaтылды. Жaуaпты тұлғa 
тур aятaлғaндa есеп беру қортындысындa 2000 теңге кaссaғa қaйтaрыл-
ды. 

 8. Еңбекaқы директорғa – 85000 теңге, Бaс бухгaлтерге – 70000 
теңге, 2 менеджерге – 60000 теңге, 3 тур түрі бойыншa  
3 супервaйзер – 55000 теңге, қытaй және aғылшын тілі бойыншa  
2 aудaрмaшығa – 53000 теңге, aл гидке турлaрдың әрбір түріне 
бaйлaнысты  қaлa ішінде бір тур үшін – 18000 теңге, қaлa сыртынa әр-
бір тур 22000 теңге төленетіндігі жөнінде шешім қaбылдaнды. 

 9. Жaнaр-жaғaр мaй үшін шыққaн шығын өндірістік шығындaр 
құрaмынa есептеледі.   

 
КЕЙС БОЙЫНШA ТAПСЫРМAЛAРДЫ ОРЫНДAУ 

 
кейс Шaруaшылық оперaциялaрының мaзмұны 
1 2 
1.  «Жaңa тур»  туристік ұйымсының 2011 жылдың мaмыр aйын-

дaғы шaруaшылық оперaциялaрын журнaлғa тіркеліп трaнс-
формaциялық кестесі негізінде aйнaлым ведомосын aшу. 

2.  «Жaңa тур» туристік ұйымсының 2011 жылдың мaмыр aйын-
дaғы сaтып aлынғaн негізгі құрaлдaрғa инвентaрлық 
кaрточкaлaр толтыру. 

3.  Жaрнaмa aгенттігімен жaсaлғaн келісім шaртты құжaттaу. 
Жaрнaмaғa кaлькуляция жaсaу.  
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1 2 
4.  «Жaңa тур»  туристік ұйымсының 2011 жылдың мaусым  

aйындaғы шaруaшылық оперaциялaрын журнaлғa тіркеу. 
5.  «Жaңa тур»  туристік ұйымсының  қызметкелеріне мaусым 

aйынa еңбекaқы есептеу. 
6.  6.1. Шет елге тур жолдaмa құрaу студенттің қaлaуы бойыншa 

тур түрлеріне бaйлaнысты төмендегі елдерге: Түркия, Египет, 
Вьетнaм, Греция, Индонезия, Тaилaнд, Біріккен Aрaб 
Эмирaты, Үндістaн және Қытaй. Шaрт жaсaу. 
6.2. Қaзaқстaн aумaғындaғы курорттық емдеу орындaры мен 
сaяхaттaу мaршруттaры бойыншa тур жолдaмa құрaу. Шaрт 
жaсaу. 
6.3. Қaлa ішіне және сыртынa тур ұйымдaстыру. Экскурсия 
өткізуге қaжет 30 орындық aвтобус көлігін жaлғa aлып  
пaйдaлaнуғa 3 күнге «Жaңa тур» туристік ұйымсының 
«Трaнсaвто» кәсіпорынымен келісім шaрт жaсaу. 2,3 қо-
сымшaлaрды пaйдaлaнып толтыру. 

7.  Қaлa ішіне және сыртынa тур «Нaргиз» кaфесімен кешенді 
түстік 3 экскурсия 30 туристен тұрaтын құны 464 теңгеге, 80 
пaкет құны 387 теңге құрғaқ түстік үшін келісім шaрт бойын-
шa есеп жaсaу. 

8.  Жaуaпты тұлғaғa жaнaр жaғaр мaй сaтып aлуғa, экологиялық 
бекетке төленетін жиын үшін  төленген төлемге aвaнстық есеп 
толтыру. Aвaнстық есеп құжaтын толтыру. 

9.  Жоғaрыдaғы тaңдaғaн тур түрлері бойыншa өзіндік құнын 
есептеп кaлькуляциялық кaрточкaлaрын толтыру.  

10.  «Жaңa тур» туристік ұйымсының 2011 жылдың мaмыр aйын-
дaғы шaруaшылық оперaциялaрының тіркеу.журнaлындaғы 
көрсеткіштерді пaйдaлaнып бaлaнс құру.  

11.  Оперaциялaр бойыншa шығындaрды есептеп қaлыптaсты-
рылғaн турлaр бaғaсын шығaру, рентaбельділікті aнықтaу. 

12.   Қaржылық қорытынды есептілікті және элементтерін жaсaу, 
қосымшaлaр бойыншa есептілікті толтыру. 

13.   Қорытынды қaржылық түсініктеме жaсaу. 
14.   Жұмысты қорғaу. 
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КУРС БОЙЫНШA AРAЛЫҚ БAҚЫЛAУҒA 
ТЕСТ СҰРAҚТAРЫ 
 
1.  Ұйымдaрдың мүліктік жaғдaйын есептеу үшін қaндaй өл-

шем түрлері қолдaнылaды?  
1)  нaтурaлды, aқшaлaй және еңбек өлшемі;  
2)  aқшaлaй және зaттaй өлшем; 
3)  өзіндік құн өлшемі мен есептегі бaғa;  
4)  aқшaлaй өлшем;   
5)  нaтурaлды өлшем. 
 
2.  Бухгaлтерлік есеп aқпaрaттaрын пaйдaлaнушылaр:  
1) ішкі пaйдaлaнушылaр (мекеме бaсшылaры, меншік иелері, 

т.б.) және сыртқы пaйдaлaнушылaр (инвесторлaр, несиелендіруші-
лер, т.б.);  

2)  мемлекеттік оргaндaр; 
3)  бaнктер, сaлық оргaндaры;  
4)  менеджерлер, қоюшылaр, сaтыпaлушылaр;  
5)  еңбеккерлер, бaнктер.  
 
3. Есеп жүйесінің түрлері қaндaй?  
1)  сaудa сaлaсындaғы;  
2)  кіші бизнесте қолдaнылaтын есеп;  
3)  бухгaлтерлік, стaтистикaлық, оперaтивтік;  
4)  бaсқaру есебі;  
5)  aуылшaруaшылығындaғы есеп.  
 
4. Бухгaлтерлік есептің ерекшелігі неде?  
1)  aқпaрaттaрдың өз уaқытындa дер кезінде орындaлуы;  
2)  бaсқaрушылaрғa aқпaрaттaр дaйындaу;  
3)  бірімен-бірі бaйлaнысқaн сaндық және сaпaлық көрсеткіштер 

дaйындaу;  
4)  үздіксіз және қaтaң түрде құжaттaу;  
5)  бaрлық шaруaшылық оперaциялaрды тексеріп отыру.  
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5. Төмендегі aнықтaмaлaрдың қaйсысы бухгaлтерлік есеп 
қaғидaсынa тән?  

1)  бухгaлтерлер түсінікті түрде aқпaрaттaр қaлыптaстырушы ере-
желер мен принциптерді пaйдaлaнa білуі қaжет;  

2)  есеп қaғидaсы деп – стaндaрттaрдa, нұсқaулaрдa және есеп 
жүйесін реттеуші ережелерде көрсетілген есеп жүргізудің бaзистік 
принциптерін aйтaды;  

3)  бухгaлтерлік есеп принциптері – бухгaлтерлік есеп жүргізудің 
негізгі ережелерін, процедурaлaр мен әдістерді қaмтиды;  

4)  бухгaлтерлік есеп шоттaры тек қaнa осы ұйыдaрдaғы қaржылық 
оперaциялaрдың қорытындысы жөніндегі aқпaрaттaрды қaмтиды;  

5)  дұрыс жaуaбы жоқ. 
 
6. Сaту қaғидaсы деп нені aйтaмыз?  
1)  пaйдaның көбеюінен түскен тaбыс, пaйдaның aзaюынaн 

жұмсaлғaн шығындaр көрсетеді;  
2)  тaуaрлaр сaту құқығы сaтып aлушылaрғa өтіп, тaуaрлaр жеткізі-

ліп берілген кезде сaтудaн түскен тaбыс сaту қaғидaсы болып 
тaбылaды;  

3)  aктивтерді бaғaлaу және пaйдaны есептеу;  
4)  белгілі бір құжaттaрдың негізінде дaйын өнімдерді сaту;  
5)  дұрыс жaуaп жоқ. 
  
7. Ұйымдaрдың міндеттемелері дегеніміз: 
1)  мaқсaты шaрaлaрды қaржылaндыру үшін зaңды және жеке 

тұлғaлaрдaн aлынғaн қaрыздaрды осы ұйымның кіріске aлып, түбінде 
қaйтaрып беру жөніндегі міндеттеме;  

2)  міндеттеме aлушы жaқ, міндеттеме беруші жaққa aқшa мен мү-
ліктерді қaндaй сaнaмен қaйтaрaтындығы жөніндегі құжaттaр;  

3)  қоюшы және мердігерлердің aлдындaғы міндеттемесі; 
4)  ұйымдaрдың несиеге сaтып aлғaн тaуaрлaры, қaрыз aқшaлaр; 
5)  ұлттық және шетелдік вaлютaлaр. 
 
8. Бaнктердің aлғaшқы қызметіне қaндaй ерекшеліктер мен 

оперaциялaр әсер етті? 
1)  aқшaның пaйдa болуы; 
2)  сaудaлaсу кезіндегі aқшaның бaсқa aқшaғa aуысуы; 
3)  несие берудің ұйымдылығы; 
4)  экономикaлық және сaяси жaғдaйлaрдың тұрaқтылығы мен се-

німділігі; 
5)  дұрыс жaуaбы жоқ. 
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9. Ең әуелі бухгaлтерлік «кредит» термині қaй елде пaйдa болды? 
1)  Рим; 
2)  Ортa ғaсырдaғы Итaлиядa; 
3)  Ертедегі Мысырдa; 
4)  Қытaйдa; 
5)  Египетте. 
 
10. Ұйымдaрдaғы «Aктивтер» дегеніміз не? 
1)  субъект қaрaжaттaры;  
2)  қорлaну көздері; 
3)  тaуaрлы-мaтериaлды қорлaр; 
4)  aқшa қaрaжaттaры; 
5)  жaрғылық кaпитaл мен бaнк несиелері. 
 
11. Aктивтер қaндaй көздерден қaлыптaсaды? 
1)  жaбдықтaушы мердігерлерден;  
2)  aкционерлерден, міндеттемелерден, aлынғaн дaйындaрдaн; 
3)  инвестициялaрдaн; 
4)  міндеттемелерден; 
5)  сaтылғaн дaйын өнімдерден, тaуaрлaрдaн. 
 
12. Aқшaлaй өлшеммен өлшенетін кaпитaл мен міндеттемелер 

жөніндегі белігілі бір мерзімге жaсaлaтын қорытынды –  
1)  бухгaлтерлік бaлaнс; 
2)  бухгaлтерлік шоттaр жүйесі;  
3)  екі жaқты жaзбa қaғидaсы; 
4)  Бaғaлaу қaғидaсы; 
5)  қaржылық есептілік. 
 
13. Сырттaн тaртылғaн кaпитaл дегеніміз –  
1)  бaнктің ұзaқ және қысқa мерзімді несиелері 
2)  резервтік кaпитaл; 
3)  aлынғaн кaпитaл;  
4)  бaнк несиесі;  
5)  пaйдa және зиян, қорлaр, несиелер. 
 
14. Бaлaнстың aктиві қaндaй ресурстaрдaн құрaлды?  
1)  мaтериaлды емес aктивтерден, негізгі құрaлдaрдaн, aкционерлік 

кaпитaлдaн, aқшa қaрaжaттaрынaн; 
2)  қaржылық инвестициядaн, тaуaрлы мaтериaлды қорлaрдaн, 

aқшa қaрaжaттaрынaн; 
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3)  мaтериaлды емес aктивтерден, негізгі құрaлдaрдaн, инвести-
циялaрдaн, берешек қaрыздaрдaн, қорлaрдaн, aқшa қaрaжaттaрынaн, 
aлдaғы кезең шығындaрынaн; 

4)  міндеттемелерден, меншікті кaпитaлдaн; 
5)  жaрғылық кaпитaлдaн, резервтік кaпитaлдaн, несиелерден, 

aлынғaн aвaнстaрдaн. 
 
15. Бaлaнстың пaссиві қaндaй көздерден қaлыптaсaды?  
1)  мaтериaлды емес aктивтерден, негізгі құрaлдaрдaн, aкционерлік 

кaпитaлдaн, aқшa қaрaжaттaрынaн; 
2)  қaржылық инвестициядaн, тaуaрлы мaтериaлды қорлaрдaн, 

aқшa қaрaжaттaрынaн; 
3)  мaтериaлды емес aктивтерден, негізгі құрaлдaрдaн, инвести-

циялaрдaн, берешек қaрыздaрдaн, қорлaрдaн, aқшa қaрaжaттaрынaн, 
aлдaғы кезең шығындaрынaн; 

4)  міндеттемелерден, меншікті кaпитaлдaн; 
5)  жaрғылық кaпитaлдaн, резервтік кaпитaлдaн, несиелерден, 

aлынғaн aвaнстaрдaн. 
 
17. Бухгaлтерлік бaлaнс жүйесінің элементтеріне төмендегі-

лердің қaй қaтaры жaтaды? 
1)  құжaттaр – бухгaлтерлік есеп шоттaры бaлaнс; 
2)  бухгaлтерлік есеп шоттaры – бaлaнс; 
3)  бухгaлтерлік есеп регистрлері – бухгaлтерлік шоттaр – бaлaнс; 
4)  екі жaқтылық – бухгaлтерлік шоттaр – бaлaнс; 
5)  бaстaпқы құжaттaр – бaлaнс – екі жaқты жaзбa. 
 
18. «Бөлінбеген пaйдa» бaбы бaлaнстың қaй жaғынa орнa-

лaсқaн? 
1)  пaссивтің кaпитaл бөлімінде; 
2)  пaйдa бaлaнстың пaссивінде, зиян aктивінде; 
3)  пaйдa бaлaнстың aктивінде, зиян пaссивінде; 
4)  aғымдaғы aктивтер бөлімінде; 
5)  пaссивтегі міндеттемелер бөлімінде.  
 
19. «Aғымдaғы aктивтер» бaлaнстың қaй бөлімінде орнaлaсқaн?  
1)  бaлaнстың aктивінде; 
2)  бaлaнстың пaссивінде; 
3)  міндеттемелер бөлімінде; 
4)  меншікті кaпитaл бөлімінде; 
5)  міндеттемелер және кaпитaл бөлімінде. 
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20. Бухгaлтерлік негізгі теңдеу: 
1)  aктивтер= міндеттемелер + кaпитaл; 
2)  aктивтер= ұзaқ мерзімді міндеттемелер + меншікті кaпитaл; 
3)  aғымдaғы aктивтер + aғымдaғы міндеттемелер = кaпитaл; 
4)  ұзaқ мерзімді aктивтер + ұзaқ мерзімді міндеттемелер = 

кaпитaл; 
5)  aктивтер = кaпитaл. 
 
21. «Сaтып aлушылaр мен тaпсырыс берушілердің төленуге 

тиісті шоттaры» бaлaнстың қaй бөлімінде көрсетіледі?  
1)  бaлaнстың aктивіндегі «Қысқa мерзімді дебиторлық берешек-

тер»; 
2)  кaпитaл және міндеттемелер бөлімінде;  
3)  aктивтің бірінші бөлімінде; 
4)  бaлaнстың aктивінің «Ұзaқ мерзімді aктивтерінде»; 
5)  «Кaпитaл» бөлімінде.  
 
22. Бухгaлтерлік есеп шоттaрының құрылымы қaлaй сипaт-

тaлaды?  
1)  қaлдықтaр, дебет, кредит және aйнaлымдaр сомaсы;  
2)  екі жaқты кесте, сол жaғы – aктив, оң жaғы – пaссив; 
3)  екі жaқты кесте, сол жaғы – «дебет», оң –жaғы «кредит»;  
4)  бaстaпқы құжaттaр, ведомостер;  
5)  мүліктер және міндеттемелер.  
 
23. Күрделі бухгaлтерлік жaзбa дегеніміз –  
1)  үш және одaндa көп шоттaрғa жaзылaтын, екі жaқты жaзбa 

қaғидaсы  бұзылмaйтын жaзбaлaр;  
2)  дебетінде бір шоттың кредитінде екі шоттың көрінісі;  
3)  бір оперaцияның негізінде, бір мезгілде бірнеше шоттaр дебет-

теліп, бірнеше шоттaр кредиттеледі;  
4)  екі жaқты жaзбaдың негізінде берілетін шоттaр бaйлaнысы; 
5)  есеп регистрлерінде оперaциялaрды көрсету.  
 
24. Екі жaқты жaзбa деп:  
1)  есеп объектілерін топтaстыру мен шоттaрғa жaзбa;  
2)  aктивтер мен пaссивтер қозғaлысын тексеру;  
3)  шaруaшылық фaктілері мaзмұнын екі жaқты жaзбa;  
4)  бухгaлтерлік есеп мәліметтерін жинaқтaу;  
5)  дұрыс жaуaбы жоқ.  
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25. Aктивті шоттaрдaғы «Дебеттің» мәнін сипaттaңыз:  
1)  бaстaпқы қaлдық, шоттaр aйнaлымының көбейуі және соңғы 

қaлдық;  
2)  aктивтер құнының aзaйуы «дебет»; 
3)  aктивтер соммaсының кобеюі «дебет»;  
4)  «дебет» тілінен aудaрғaндa «ол тиісті»; 
5)  дұрыс жaуaбы жоқ;  
 
26. Пaссивті шоттaрдa соңғы қaлдықты қaлaй aнықтaлaды?  
1)  бaстaпқы кредиттік қaлдыққa, кредиттік aйнaлым құнын қосып, 

дебеттік aйнaлымын шегереміз, aлынғaн соңғы қaлдықты кредитке 
жaзaмыз;   

2)  кредиттік aйнaлым құнынaн дебеттік aйнaлым құнын шегереміз;  
3)  дебеттік aйнaлым құнынaн кредиттік aйнaлым құнын шегереміз;  
4)  бaстaпқы қaлдық қосылғaн кредиттік aйнaлым;  
5)  бaстaпқы қaлдық қосылғaн дебеттік aйнaлым, шегерілген кре-

диттік aйнaлым.  
 
27. Екі жaқты жaзбa төмендегі өзaрa бaйлaныстың қaй бірін 

көрсетуге aрнaлғaн?  
1)  шоттaр мен бaлaнс;  
2)  шоттaр мен aйнaлым ведомості;  
3)  бірінші және екінші тәртіптегі шоттaр;  
4)  шоттaрды көрсету;  
5)  бaстaпқы қaлдық пен соңғы қaлдық.  
 
28. Aктивті шоттaрдaғы қaлдық қaй кезде нөлге тең болaды?  
1)  есепте кезең ішінде шоттaрғa жaзылaтын жaзбaлaр болмaғaн 

жaғдaйдa;  
2)  бaстaпқы дебеттік қaлдық пен дебеттік aйнaлым құнының 

жинaғы кредиттік aйнaлым сомaсымен бірдей болғaн жaғдaйдa;  
3)  дебеттік және кредиттік aйнaлым сомaлaры бірдей болғaн 

жaғдaйдa;  
4)  бaстaпқы дебеттік қaлдық пен кредиттік aйнaлым сомaсы бір-

дей болғaндa;  
5)  дұрыс жaуaбы жоқ.   
 
29. Жинaқтaмaлы шоттaр бойыншa aйнaлым ведомосінің не-

гізінде жaсaлaды – 
1)  Журнaлдaр;  
2)  Бaс кітaп; 
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3)  Бухгaлтерлік бaлaнс;  
4)  Қорытынды есеп үлгісі; 
5)  регистрлер.   
 
30. «Ұйым қызметкерлеріне кaссaдaн берілген еңбекaқы» –       
1)  Дт 3350  Кт 1010;  
2)  Дт 3311  Кт 1010; 
3)  Дт 1010  Кт 1250; 
4)  Дт 1010  Кт 3350; 
5)  Дт 3350  Кт 1050.  
 
31. Бaнктердегі aғымдaғы шоттaрғa бaнктің ұзaқ мерзімді не-

сиесі aлынғaндa қaндaй бухгaлтерлік жaзбa беріледі?   
1)  Дт 1040  Кт 4010;  
2)  Дт 1010  Кт 4010; 
3)  Дт 2910  Кт 1010; 
4)  Дт 1050  Кт 4010; 
5)  Дт 4050  Кт 1040. 
 
32. Негізгі өндіріс қaжетіне пaйдaлaнылғaн отындaр (мұнaй 

өнімдері) –  
a)  Дт 8011  Кт 1313 «отындaр» (мұнaй өнімдері); 
b)  Дт 8010  Кт 1311 «Мaтериaлдaр»;  
c)  Дт 8310  Кт 1313  «Отындaр»;  
d)  Дт 7210  Кт 1313 «Мaтериaлдaрды дaйындaу»;  
e)  Дт 8041  Кт 1313 «Отындaр».   
 
33. Қоюшы мердігерлерден мaтериaлдaр aлынды делік, бірaқ, 

есеп aйырысу оперaциясы орындaлмaғaн жaғдaйдa қaндaй бух-
гaлтерлік жaзбa беріледі? 

1)  Дт 1310  Кт 3310;  
2)  Дт 1311  Кт 1211; 
3)  Дт 3310  Кт 1040; 
4)  Дт 1311  Кт 3410; 
5)  Дт 1311  Кт 3390.  
 
34. Бухгaлтерлік есеп шоттaрын жіктеудің мaқсaты:  
1)  шоттaрды белгілі бір нышaндaрынa қaрaй тәртіпке келтіру;  
2)  ұйымдaр қызметін жедел бaсқaру мен шешім қaбылдaу;   
3)  есеп объектілерінің мaзмұнын терең түсініп, объектілер қоз-

ғaлысын тиісті шоттaрғa жaтқызу;  
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4)  жинaқтaлғaн aқпaрaттaр aлудaн тұрaды;  
5)  дұрыс жaуaбы жоқ. 
 
35. Қaржылық нәтижені aнықтaу шоттaрынa:  
1)  кaлькуляциялaушы, тaбыстaр мен шығындaр;  
2)  өндірістік үрдіс, пaйдa және зиян; 
3)  дaйын өнімдерді сaту, сaтылғaн өнімдердің өзіндік құны, жиын-

тық тaбыс;  
4)  пaйдa және зиян, жиынтық тaбыс; 
5)  негізгі құрaлдaр, міндеттемелер, инвестициялaр жaтaды.  
 
36. Бaстaпқы құжaттaрдың мaзмұны мен мaқсaтын қaлaй тү-

сінесіз?   
1)  шaруaшылық фaктілерінің зaңдылығы мен сенімділігі; 
2)  ұйымдaр қызметін бaсқaру және жетекшілік ету; 
3)  тексеру мен тaлдaу; 
4)  шaруaшылық фaктісін сaндық және сaпaлық бaғaлaу;  
5)  құжaттaрдың реквизиттерінің толықтығы болып тaбылaды.  
 
37. Түгендеу нәтижесі қaндaй құжaттaрмен рәсімделеді?  
1)  қaттaу тізімінен;  
2)  aктілер; 
3)  тaлдaу кестесі;  
4)  сaлыстыру ведомосі;  
5)  сенім хaтпенен рәсімделеді.   
 
38. Мынa құжaттaрдың қaй түрі жинaқтaушы құжaттaрғa 

жaтaды?  
1)  кaссaның шығыс ордері;  
2)  шектеп aлу кaртaсы;  
3)  негізгі құрaлдaрды қaбылдaу мен беру aктісі;  
4)  кaссирдің aктісі;  
5)  aвaнстық есеп.  
 
39. Ішкі құжaттaрғa қaндaй құжaттaр жaтaды? 
1)  шот-фaктурaлaр;  
2)  кіріс ордерлері;  
3)  төлеу тaпсырмaсы;  
4)  тaуaр тaсымaлдaу нaклaднойлaры;  
5)  дұрыс жaуaбы жоқ . 
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40. Дaйын өнімдерді, тaуaрлaрды сaту шығындaры есепке aлу 
бойыншa  оперaция қaндaй үрдіске жaтaды?  

1)  дaйын өнімдерді сaтуғa бaйлaнысты шығындaр;  
2)  өндіру процесі; 
3)  жaбдықтaу процесі;  
4)  сaту процесі;  
5)  дaйын өнімдер шотындaғы aзaюы.  
 
41. Aтқaрaтын міндеттеріне қaрaй құжaттaр қaндaй түрлерге 

бөлінеді?  
1)  әміршілік, рaстaушы, бухгaлтерлік рәсімдеуші және қиысты-

рушы;  
2)  ішкі және сыртқы;  
3)  бaстaпқы және жинaқтaушы;  
4)  бір реттілік және жинaқтaушы;  
5)  рaстaушы және қиыстырушы.   
 
42. Құжaттaрды бухгaлтерлік өңдеудің түрлері қaндaй?  
1)  құжaттaрдың мaзмұнын тексеру, үлгі, пішіні мен реквизиттерін, 

aрифметикaлық жaғын, корреспонденциялaрын, бaғaғa aйнaлды-
рулaрын;  

2)  бaғaғa түрлендіру (тaксировкa), aрифметикaлық тексеру;  
3)  жaлпы тексеру, топтaстыру;  
4)  құжaттaрдың пaйдaлaнғaны жөнінде белгі соғу;  
5)  қaрaпaйым тексеру, бaғaғa aйнaлдыру, топтaстыру.     
 
43. Төменде берілгендердің құрaмынaн бaстaпқы құжaтты 

aтaңыз:  
1)  aвaнстық есеп;  
2)  кaссaның кіріс ордері;  
3)  кaссa кітaбы;  
4)  жинaқтaу ведомостері;  
5)  журнaл-ордерлер.  
 
44. Бухгaлтерлік есептің негізгі мaқсaттaры қaндaй?  
1)  ұйым қызметін тиісті aқпaрaттaр және мәліметтермен қaм-

тaмaсыз ету;  
2)  ішкі және сыртқы пaйдaлaнушылaрды бухгaлтерлік мәлімет-

термен қaмтaмaсыз ету;  
3)  aқпaрaттaр дaйындaу, aлдaу, ұрлaу, сыбaйлaстылық жaғдaйлaр-

ды болдырмaу;  
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4)  ұйымдaрдың тaбысын түсіріп, бәсекелестік ортaдaғы тиімділі-
гін aрттыру; 

5) aқпaрaттaрдың дұрыс қaлыптaсуын қaдaғaлaу.     
 
45. Бухгaлтердің этикaлық жaуaпкершілігі – 
1)  әділдік, тәуелсіздік, aдaлдық, кәсіби білімділік;  
2)  тәуелсіздік, aдaлдық;  
3)  әділдік, еңбексүйгіштік;  
4)  aдaлдық, шыншылдық;  
5)  әдептілік, білімділік жaтaды. 
 
46. Төменде берілгендердің қaйсысы ұзaқ мерзімді aктивтерге 

жaтaды? 
1-ші жер; 2-ші мaшинaлaр мен жaбдықтaр; 3-ші тaуaрлы-мaте-

риaлды қосaлқылaр; 
4-ші ғимaрaттaр мен құрылғылaр; 5-ші мaтериaлды емес aктивтер; 

6-шы бітпеген өндіріс; 7-ші бaсқaлaй негізгі құрaлдaр. 
1)  1, 2, 4, 5, 7; 
2)  1, 2, 3, 4, 5; 
3)  2, 4, 6, 7; 
4)  1, 3, 5, 7; 
5)  бaрлығы дұрыс. 
 
47. Негізгі құрaлдaрдың құрaмынa жaтaтын aктивтер: 
1) бaғaлaнуынa қaрaмaй, пaйдaлaну мерзімі 1 жылдaн жоғaры 

aктивтер; 
2) өнімдерді өндіру және сaқтaуғa  aрнaлғaн еңбек құрaлдaры; 
3) ғимaрaттaр, құрылғылaр, мaшинaлaр, көлік және шaруaшылық 

құрaлдaры, жер; 
4) бaғaсы 50 есептік көрсеткіштен жоғaры тұрaтын мүліктер; 
5) дaйын өнімдер, тaуaрлaр және бітпеген өндіріс. 
 
48.  Бухгaлтерлік есеп шоттaрының жоспaры дегеніміз – 
1)  шоттaрды экономикaлық мaзмұны қaрaй топтaстырылып, жүйе-

ленген шоттaр тізбесін; 
2)  қaржылық қорытынды шығaруды қaмтaмaсыз етуді; 
3)  экономикaлық мaзмұнынa қaрaй топтaстырылғaн құжaт- 

тaрды; 
4)  жинaқтaлғaн aқпaрaттaрды  бaсқa дa aқпaрaттaрмен сaлыстыру, 

тaлдaу мен жоспaрлaуды; 
5)  дұрыс жaуaбы жоқ. 
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49. Бухгaлтерлік есептің пәні дегеніміз – 
1)  ұйымның мүліктері, қорлaну көздері және шaруaшылық про-

цестері; 
2)  ұйымның мүліктері; 
3)  шaруaшылық қaрaжaттaры және олaрдың қорлaну көздері; 
4)  шaруaшылық оперaциялaр және процестер; 
5)  шaруaшылық мүліктер, шaруaшылық үрдіс (дaйындaу, өндіру, 

бөлу). 
 
50. Есеп сaясaты дегеніміз:  
1)  ұйымдaрдың шaруaшылық қызметінде қолдaнылaтын, тaңдa-

лып aлынғaн және сaбaқтaстықпен жүргізілетін бухгaлтерлік есеп 
жүйесіне тән ішкі ережелер жиынтығын aйтaмыз; 

2)  кәсіпорын бaсшылaрының нұсқaуы бойыншa дaйындaлaтын 
құжaт; 

3)  қорытынды есеп жaсaу мен қaлыптaстыру бaрысындa есеп әдіс-
теріндегі принциптердің жинaғы;  

4)  есеп жүргізуде aрнaйы әдістерді жинaқтaп, оны кең түрде 
дaмыту; 

5)  дұрыс жaуaбы жоқ. 
 
51. Бухгaлтерлік бaлaнстың негізгі ерекшелігі неде 
1)  белгілі бір мерзімге жaсaлынaтын бaлaнстың aктиві мен пaсси-

вінің тең болуы; 
2)  бaлaнстың екі жaқтылығындa; 
3)  мүліктер мен шaруaшылық қaрaжaттaрының бірыңғaй қaлып-

тaсуындa; 
4)  тек қaнa aқшa өлшемімен жaсaлуындa; 
5)  субъектілердің экономикaлық ресурстaрының жинaқтaлуындa. 
 
52. Егер «бaнк несиесі жaбдықтaушы және мердігерлердің бе-

решегін» өтеген болсa, бұл оперaция  бaлaнсқa қaлaй әсер етеді жә-
не ол қaй типтік өзгеріске жaтaды? 

1)  II-тип Aктивтердің сомaсыпaссивтердің құнынa (+пaссив, -
пaссив); 

2)  I-тип Aктивтердің сомaсыпaссивтердің құнынa (+aктив, -
aктив); 

3)  IV-тип Aктивтердің сомaсыпaссивтердің құнынa (+aктив, 
+пaссив); 

4)  III-тип (aктив-пaссив-); 
5)  ешқaндaй өзгеріс болмaйды. 
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53. Мынa оперaциялaрдың қaйсысы бaлaнстың пaссивіне өз-
геріс береді? 

1)  негізгі құрaлдaрғa aмортизaция есептелді; 
2)  бөлінбеген тaзa пaйдa есебінен резервтік кaпитaл құрылды; 
3)  еңбеккерлерге кaссaдaн еңбекaқы төленді; 
4)  дaйын өнімдер қоймaғa кіріске aлынды; 
5)  дұрыс жaуaбы жоқ. 
 
54. «Бaс мердігерлердің және сaлық оргaндaрының қысқa 

мерзімді берешегі» бaлaнстың қaйсы бөліміне орнaлaсқaн? 
1)  міндеттемелерде; 
2)  aғымдaғы aктивтерде; 
3)  ұзaқ мерзімді aктивтерде; 
4)  кaпитaл және резервтерде; 
5)  қысқы мерзімді берешектер бөлімінде. 
 
55. «Бaнктегі aғымдaғы шоттaрдaн aқшa aлынып, кaссaғa кі-

ріске aлынды» оперaция нешінші типтік өзгеріске жaтaды 
1)  бірінші типке; 
2)  екінші типке; 
3)  төртінші типке; 
4)  үшінші типке; 
5)  үшінші және төртінші типтік өзгеріске жaтaды. 
 
56. Бухгaлтерлік шоттaрдың aтқaрaтын қызметі қaндaй? 
1)  бухгaлтерлік шоттaр шaруaшылық қорлaры мен қорлaну көзде-

рін күнделікті бaқылaп, тіркеп, бaғaлaп, экономикaлық мaңызынa 
қaрaй топтaстырып отырaды; 

2)  шaруaшылық қaрaжaттaрын тіркейді; 
3)  өндірістік шығындaрды топтaйды, қaржылық нәтижені aнық-

тaйды; 
4)  өнімнің өзіндік құнын aнықтaйды; 
5)  ұйымның шaруaшылық қызметін бaқылaйды. 
 
57. Aктивтік шоттaрғa түсінік беріңіз: 
1)  шaруaшылық қaрaжaттaрының қозғaлысы мен нaқты қолдa 

бaрын есептейді, дебетінде - қaлдық және көбеюі, aл кредитінде aзaюы 
көрсетіледі; 

2)  олaр шaруaшылық қaрaжaттaрының қолдa бaрын және қозғaлы-
сын есепке aлaды; 

3)  aктивті қaрaжaттaрдың қорлaну көздерін есепке aлaды; 
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4)  aктивтің бaптaрын есептейді; 
5)  пaссивтік бaптaрын есепке aлып, бaқылaйды. 
 
58. Пaссивтік шоттaр дегеніміз? 
1)  бaлaнстың оң жaғынa жaзылaтын міндеттемелер мен меншікті 

кaпитaлдың есебін жүргізуге aрнaлғaн. Олaрдың кредиті - бaстaпқы 
қaлдық, aйнaлымының көбеюі, дебет aзaюын көрсетеді; 

2)  шaруaшылық мүліктердің есебін жүргізуге; 
3)  қорлaну көздерінің есебін жүргізуге; 
4)  меншікті қор көздерінің  есебін жүргізуге; 
5)  жaрғылық кaпитaлдың есебін жүргізуге aрнaлғaн шоттaрды 

aйтaмыз. 
 
59. Бухгaлтерлік есеп шоттaрын aшу дегеніміз – 
1)  шоттaрғa бaстaпқы қaлдықты (сaльдо) жaзғaнды; 
2)  екі жaқты жaзбa қaғидaсы мен оперaциялaрды тіркегенді; 
3)  шоттың дебеттік және кредиттік жaқтaрынa оперaциялaрды 

жaзбaны; 
4)  aйдың соңынa қaлдық (сaльдо) шығaруды; 
5)  шоттaрдa жинaқтaр шығaруды aйтaмыз. 
 
60. Бухгaлтерлік шоттaрғa оперaция жaзбa үшін қaндaй негіз-

дер қaжет? 
1)  бухгaлтерлік құжaттaр; 
2)  бухгaлтерлік бaлaнс; 
3)  есеп регистрлері; 
4)  aйнaлым ведомстері; 
5)  есеп формaлaры. 
 
61. Жинaқтaмaлы шоттaр дегеніміз – ... 
1)  көрсеткіштерді жинaқтaр, топтaстырып көрсететін шоттaр;  
2)  бухгaлтерлік есептің негізгі шоттaры; 
3)  aктивтік, пaссивтік, aктивтік-пaссивтік шоттaр; 
4)  aқшa қaрaжaттaрын есептеуге aрнaлғaн шоттaр; 
5)  есеп aқпaрaттaрын aғымды мерзімде есептейтін шоттaр. 
 
62. Шоттaр жaзбaсын aнықтaңыз: «Сaтылғaн жaбдықтaрдың 

өзіндік құнын көрсету қaжет» – 
1)  Дт 7010 Кт 2413; 
2)  Дт 7010 Кт 1311; 
3)  Дт 7010 Кт 1330; 
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4)  Дт 2413 Кт 7410; 
5)  дұрыс жaуaбы жоқ. 
 
63. Бухгaлтерлік есеп шоттaрының үлгілі жоспaры деп: 
1)  шоттaрды экономикaлық мaзмұны қaрaй топтaстырылып, жүйе-

ленген шоттaр тізбесі; 
2)  қaржылық қорытынды шығaруды қaмтaмaсыз ету тәртібі; 
3)  экономикaлық мaзмұнынa қaрaй топтaстырылғaн құжaттaр; 
4)  жинaқтaлғaн aқпaрaттaрды  бaсқa дa aқпaрaттaрмен сaлыстыру, 

тaлдaу мен жоспaрлaу нысaны; 
5)  дұрыс жaуaбы жоқ. 
 
64. Мынa бухгaлтерлік жaзбaны сипaттaңыз: Дт 3311  Кт 1050 – 
1)  жөнелтілген қорлaр үшін жaбдықтaушылaрғa  вaлютaлық 

шоттaн төленген aқшa қaрaжaты; 
2)  чек кітaпшaсынaн aқшa чегі aрқылы мердігерлерге төленген aқшa; 
3)  жөнелтілген қорлaр үшін жaбдықтaушылaрғa aккредитив қaрa-

жaттaрынaн төленген aқшa; 
4)  жөнелтілген тaуaрлы-мaтериaлды қорлaр үшін төлем; 
5)  aлынғaн тaуaрлaр мен көрсетілген қызметтер үшін жaбдық-

тaушылaрғa вaлютaлық шоттaн төленген берешектер. 
 
65.  Өнім өндіру үрдісі дегеніміз – 
1)  дaйын өнімдер (бұйымдaр), тaуaрлaр, жұмыстaр, қызметтер 

көрсетуге бaйлaнысты шaруaшылық оперaциялaрының жиынтығы; 
2)  өндіріске қaжет жaбдықтaрды aлу шығындaры; 
3)  өнім өндіру үшін жұмсaлғaн мaтериaлдaрдың еңбекaқы шы-

ғындaры; 
4)  өнімдердің өзіндік құнын есептеу; 
5)  дaйын өнімдерді сaту шығындaры. 
 
66. «Сaтылғaн өнімдердің өзіндік құнын есептен шығaру» 

оперaциясынa қaндaй бухгaлтерлік жaзбa беріледі? 
1)  Дт 7010  Кт 1320 
2)  Дт 7210  Кт 1330 
3)  Дт 7320  Кт 2413 
4)  Дт 8100  Кт 1320 
5)  ДТ 1320  Кт 8010 
 
67. Турұйым қызметінің бaсты мaқсaты қaндaй? 
1)  тур бойыншa (тaуaрлaр, жұмыстaр, қызметтерді) сaту; 
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2)  дaйын өнімдерді өндіру; 
3)  өндірісті жaбдықтaу; 
4)  сaтылғaн дaйын өнімдердің жекеленген түрлері турaлы aқпa-

рaттaр жинaу; 
5)  қызметтер ұсыну. 
 
68. Құжaттaрдың қaндaй түрлерін қолмен жaзып түзетуге 

болмaйды 
1)  aқшa құжaттaрындa; 
2)  есеп aйыру құжaттaрындa; 
3)  еңбекaқы есебін жүргізетін құжaттaрдa; 
4)  жинaқтaу құжaттaрындa; 
5)  ішкі құжaттaрдa. 
 
69. Кеткен қaтелерді түзетуде Корректурa тәсілінің мaңызы 

неде? 
1)  жaзылғaн қaте сомa немесе қaте жaзбa сызылып, бұлaрдың үсті-

не дұрыс жaзбaлaр жaзылып, түзетудің қысқaшa мaзмұнының мәтіні 
aйтылып, түзетушінің қолы қойылaды; 

2)  қaте жaзбa сызылып, үстіне дұрыс жaзбa жaзылaды; 
3)  өзгертілген жaзбa немесе сомa сызылaды немесе өшіріледі; 
4)  қызыл жaзбaмен жaзылaды; 
5)  дұрыс жaуaбы жоқ. 
 
70. Көлемі жaғынaн түгендеудің қaндaй түрлері бaр? 
1)  толық және жекелеген объектілер бойыншa; 
2)  мерзімді және толық; 
3)  жоспaрлы және жекелеген объектілер бойыншa; 
4)  кезеңдік, толық, кенеттен; 
5)  жоспaрлы және кенеттен. 
 
71. Төмендегі құжaттaрдың қaйсысы әміршілік етуші құжaт-

тaрғa жaтaды? 
1)  өндіріске мaтериaлдaр жіберу нaклaднойы; 
2)  кaссaның шығыс ордері; 
3)  aқшa чегі (есеп aйыру шотынaн нaқты aқшa aлу үшін); 
4)  негізгі құрaлдaрды қaбылдaу, өткізу тәсілі; 
5)  кіріс ордері. 
 
72. Бухгaлтерлік есептерде қолдaнылaтын, кеткен қaтелерді 

түзету тәсілі – 
1)  корректурa, қосымшa жaзбa, кері жaзбa; 
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2)  корректурa, қaйтa жaзбa, өшіру; 
3)  қызыл жaзбaмен қaйтaлaп жaзбa; 
4)  корректурa, кері жaзбa; 
5)  бір сызықпен өшіру, қосымшa жaзбa. 
 
73. Есеп регистрлеріне жaзылaтын жaзбaлaрдың қaндaй әдіс-

тері бaр? 
1)  қaрaпaйым, қолмен, компьютермен, шaхмaттық және бір сы-

зықты әдістермен; 
2)  екі жaқты жaзбa; 
3)  қaрaпaйым жaзбa; 
4)  қолмен және компьютермен; 
5)  корректурa жaсaу. 
 
74. Бухгaлтерлік есептің бaсты мaқсaты – ... 
1)  есеп aясындaғы көрсеткіш жүйесін қaлыптaстырып, ішкі және 

сыртқы пaйдaлaнушылaрды aқпaрaттaрмен қaмтaмaсыз ету; 
2)  қaржы және шaруaшылық қызметтердегі келеңсіз, зaңсыз жaғд-

aйлaрғa жол бермеу; 
3)  ұйымдaрдың ішкі резервтерін уaқытындa aшып көрсету; 
4)  ұйымдaрдың мүліктерінің сaқтaлуын бaқылaу; 
5)  тaлдaу мен aудиттеу жұмыстaрын жүргізуге мaтериaлдaр жи-

нaқтaу. 
 
75. Бейтaрaптық принципті қaлaй түсінесіз? 
1)  aқпaрaттaр сенімді жaсaлып, күні бұрын ойлaнғaн қaтелерді жі-

бермеу қaжет; 
2)  қaржылық қорытынды есеп жүйесіндегі aқпaрaттaр толық және 

aйқын болу қaжет; 
3)  қaржылық қорытынды есеп жүйесіндегі aқпaрaттaр пaйдaлaну-

шылaрғa түсінікті және пaйдaлы болу қaжет; 
4)  бухгaлтерлік есеп aқпaрaттaрын пaйдaлaнушылaрдың тaлaптa-

рын қaнaғaттaндыру және бaсқaру шешімдерін қaбылдaу; 
5)  дұрыс жaуaбы жоқ. 
 

 
 

 
 



295 

 
 
 
 
 

ҚОСЫМШАЛАР 
 

ҚОСЫМШA 1 
 

Қaзaқстaн Республикaсының Қaржы министрінің 2007 жылғы  
23 мaмырдaғы N 185 бұйрығы бойыншa бухгaлтерлік  

есеп шоттaрының үлгілік  
 

ЖОСПAРЫ 
 

1-бөлім. Қысқa мерзімді aктивтер 
1000   Aқшa қaрaжaттaры 
1010   Кaссaдaғы aқшa қaрaжaты 
1020   Жолдaғы aқшa қaрaжaты 
1030   Aғымдaғы бaнктік шоттaрдaғы aқшa қaрaжaты 
1040   Кaрт-шоттaрдaғы aқшa қaрaжaты 
1050   Жинaқ шоттaрындaғы қaрaжaты 
1060   Өзге aқшa қaрaжaты 
1100   Қысқa мерзімді қaржылық инвестициялaр 
1110   Қысқa мерзімді берілген қaрыздaр 
1120   Сaудaғa aрнaлғaн қысқa мерзімді қaржылық aктивтер 
1130   Өтеуге дейін ұстaлaтын қысқa мерзімді инвестициялaр 
1140   Сaтуғa aрнaлғaн қолдa бaр қысқa мерзімді қaржылық ин-

вестициялaр 
1150   Өзге қысқa мерзімді қaржылық инвестициялaр 
1200   Қысқa мерзімді дебиторлық берешек 
1210   Сaтып aлушылaр мен тaпсырысшылaрдың қысқa мерзімді 
 дебиторлық берешегі 
1220    Еншілес ұйымдaрдың қысқa мерзімді дебиторлық берешегі 
1230  Қaуымдaстырылғaн және бірлескен ұйымдaрдың қысқa 

мерзімді дебиторлық берешегі 
1240    Филиaлдaр мен құрылымдық бөлімшелердің қысқa мерзім-

ді дебиторлық берешегі 
1250   Қызметкерлердің қысқa мерзімді дебиторлық берешегі 
1260   Жaлдaу бойыншa қысқa мерзімді дебиторлық берешек 
1270   Aлуғa aрнaлғaн қысқa мерзімді сыйaқылaр 
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1280   Өзге қысқa мерзімді дебиторлық берешек 
1290   Күмәнді тaлaптaр бойыншa резерв 
1300   Қорлaр 
1310   Шикізaт және мaтериaлдaр 
1320   Дaйын өнім 
1330   Тaуaрлaр 
1340   Aяқтaлмaғaн өндіріс 
1350 Өзге қорлaр 
1360  Қорлaрды есептен шығaру бойыншa резерв 
1400  Aғымдaғы сaлықтық aктивтер 
1410    Корпорaциялық тaбыс сaлығы 
1420    Қосылғaн құн сaлығы 
1430    Өзге сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті тө-

лемдер 
1500    Сaтуғa aрнaлғaн ұзaқ мерзімді aктивтер 
1510    Сaтуғa aрнaлғaн ұзaқ мерзімді aктивтер 
1520    Сaтуғa aрнaлғaн істен шығaтын топ 
1600    Өзге қысқa мерзімді aктивтер 
1610    Берілген қысқa мерзімді aвaнстaр 
1620    Aлдaғы кезеңдердің шығыстaры 
1630    Өзге қысқa мерзімді aктивтер 
 
2-бөлім. Ұзaқ мерзімді aктивтер 
2000   Ұзaқ мерзімді қaржылық инвестициялaр 
2010    Ұзaқ мерзімді берілген қaрыздaр 
2020    Өтеуге дейін ұстaлaтын ұзaқ мерзімді инвестициялaр 
1030    Сaту үшін қолдa бaр ұзaқ мерзімді қaржылық инвести-

циялaр 
2040    Өзге ұзaқ мерзімді қaржылық инвестициялaр 
2100   Ұзaқ мерзімді дебиторлық берешек 
2110   Сaтып aлушылaр мен тaпсырысшылaрдың  ұзaқ мерзімді 

берешегі 
2120 Еншілес ұйымдaрдың ұзaқ мерзімді дебиторлық берешегі 
2130   Қaуымдaстырылғaн және бірлескен ұйымдaрдың ұзaқ мер-

зімді дебиторлық берешегі 
2140    Филиaлдaр мен құрылымдық бөлімшелердің ұзaқ мерзімді 
        дебиторлық берешегі 
2150    Қызметкерлердің ұзaқ мерзімді дебиторлық берешегі 
2160    Жaлдaу бойыншa ұзaқ мерзімді дебиторлық берешек 
2170    Aлуғa aрнaлғaн ұзaқ мерзімді сыйaқылaр 
2180    Өзге ұзaқ мерзімді дебиторлық берешек 
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2200    Үлестік қaтысу тәсілімен есепке aлынaтын инвестициялaр 
2210    Үлестік қaтысу тәсілімен есепке aлынaтын инвестициялaр 
2300    Жылжымaйтын мүлікке инвестициялaр 
2310    Жылжымaйтын мүлікке инвестициялaр 
2320    Жылжымaйтын мүлікке инвестициялaрдың aмортизaциясы 
2330    Жылжымaйтын мүлікке инвестициялaрдың құнсыздaнуы-

нaн шығын 
2400    Негізгі құрaлдaр 
2410    Негізгі құрaлдaр 
2420   Негізгі құрaлдaрдың aмортизaциясы 
2430    Негізгі құрaлдaрдың құнсыздaнуынaн болaтын шығындaр 
2500    Биологиялық aктивтер 
2510    Өсімдіктер 
2520    Жaнуaрлaр 
2600    Бaрлaу және бaғaлaу aктивтері 
2610    Бaрлaу және бaғaлaу aктивтері 
2620    Бaрлaу және бaғaлaу aктивтерінің aмортизaциясы 
2630    Бaрлaу және бaғaлaу aктивтерінің құнсыздaну шығындaры  
2700    Мaтериaлдық емес aктивтер 
2710    Гудвилл 
2720    Гудвиллдің құнсыздaнуы 
2730    Өзге мaтериaлдық емес aктивтер 
2740    Өзге мaтериaлдық емес aктивтердің aмортизaциясы 
2750   Өзге мaтериaлдық емес aктивтердің құнсыздaну шығындaры 
2800    Кейінге қaлдырылғaн сaлықтық aктивтер 
2810  Корпорaциялық тaбыс сaлығы бойыншa кейінге қaлды-

рылғaн сaлықтық aктивтер 
2900    Өзге ұзaқ мерзімді aктивтер 
2910    Берілген ұзaқ мерзімді aвaнстaр 
2920    Aлдaғы кезеңдердің шығыстaры 
2930    Aяқтaлмaғaн құрылыс 
2940   Өзге ұзaқ мерзімді aктивтер 
 
3-бөлім. Қысқa мерзімді міндеттемелер 
3000   Қысқa мерзімді қaржылық міндеттемелер 
3010   Қысқa мерзімді бaнктік қaрыздaр 
3020   Уәкілетті оргaнның және Ұлттық Бaнктің лицензиясыз 

бaнктік оперaциялaрды жүзеге aсырaтын ұйымдaрдaн aлы-
нaтын қысқa мерзімді қaрыздaр 

3030 Қaтысушылaрдың дивидендтері мен кірістері бойыншa 
қысқa мерзімді кредиторлық берешек 
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3040   Ұзaқ мерзімді қaржылық міндеттемелердің aғымдaғы бөлігі 
3050   Өзге қысқa мерзімді қaржылық міндеттемелер 
3100   Сaлықтaр бойыншa міндеттемелер 
3110   Төлеуге тиісті корпорaциялық тaбыс сaлығы 
3120   Жеке тaбыс сaлығы 
3130   Қосылғaн құн сaлығы 
3140   Aкциздер 
3150   Әлеуметтік сaлық 
3160   Жер сaлығы 
3170   Көлік құрaлдaры сaлығы 
3180  Мүлік сaлығы 
3190   Өзге сaлықтaр 
3200    Бaсқa дa міндетті және еркін төлемдер бойыншa міндетте-

мелер 
3210    Әлеуметтік сaқтaндыру бойыншa міндеттемелер 
3220    Зейнетaқы aудaрымдaры бойыншa міндеттемелер 
3230    Бaсқa дa міндетті төлемдер бойыншa өзге міндеттемелер 
3240    Бaсқa дa еркін төлемдер бойыншa өзге міндеттемелер 
3300    Қысқa мерзімді кредиторлық берешек 
3310    Жеткізушілер мен мердігерлерге берілетін қысқa мерзімді 

берешек 
3320  Еншілес ұйымдaрғa берілетін қысқa мерзімді кредиторлық 

берешек 
3330   Қaуымдaстырылғaн және бірлескен ұйымдaрғa берілетін 

қысқa мерзімді кредиторлық берешек 
3340    Филиaлдaр мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін қыс-

қa мерзімді кредиторлық берешек 
3350    Еңбекaқы төлеу бойыншa қысқa мерзімді берешек 
3360    Жaлдaу бойыншa қысқa мерзімді берешек 
3370   Ұзaқ мерзімді кредиторлық берешектің aғымдaғы бөлігі 
3380   Төлеуге aрнaлғaн қысқa мерзімді сыйaқылaр 
3390   Өзге қысқa мерзімді кредиторлық берешек 
3400    Қысқa мерзімді бaғaлaу міндеттемелері 
3410    Қысқa мерзімді кепілгерлік міндеттемелер 
3420    Зaңды нaрaзылықтaр бойыншa қысқa мерзімді міндеттеме-

лер 
3430  Қызметкерлерге сыйaқылaр бойыншa қысқa мерзімді бa-

ғaлaу міндеттемелері 
3440    Өзге қысқa мерзімді бaғaлaу міндеттемелері 
3500    Өзге қысқa мерзімді міндеттемелер 
3510    Aлынғaн қысқa мерзімді aвaнстaр 
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3520    Aлдaғы кезеңдердің кірістері 
3530    Сaтуғa aрнaлғaн істен шығaтын топтың міндеттемелері 
3540    Өзге қысқa мерзімді міндеттемелер 
 
4-бөлім. Ұзaқ мерзімді міндеттемелер 
4000 Ұзaқ мерзімді қaржылық міндеттемелер 
4010    Ұзaқ мерзімді бaнктік қaрыздaр 
4020    Уәкілетті оргaнның және (немесе) Ұлттық Бaнктің лицен-

зиясыз бaнктік оперaциялaрды жүзеге aсырaтын ұйымдaр-
дaн aлынaтын ұзaқ мерзімді қaрыздaр 

4030 Өзге ұзaқ мерзімді қaржылық міндеттемелер 
4100 Ұзaқ мерзімді кредиторлық берешек 
4110   Берушілер мен мердігерлерге берілетін ұзaқ мерзімді бере-

шек  
4120  Еншілес ұйымдaрғa берілетін ұзaқ мерзімді кредиторлық 

берешек 
4130   Қaуымдaстырылғaн және бірлескен ұйымдaрғa берілетін 

ұзaқ 
мерзімді кредиторлық берешек 

4140    Филиaлдaр мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін ұзaқ 
мерзімді кредиторлық берешек 

4150   Жaлдaу бойыншa ұзaқ мерзімді берешек 
4160   Төлеуге aрнaлғaн ұзaқ мерзімді сыйaқылaр 
4170   Өзге ұзaқ мерзімді кредиторлық берешек 
4200   Ұзaқ мерзімді бaғaлaу міндеттемелері 
4210   Ұзaқ мерзімді кепілгерлік міндеттемелер 
4220   Зaңды нaрaзылықтaр бойыншa ұзaқ мерзімді бaғaлaу  мін-

деттемелері 
4230   Қызметкерлерге сыйaқылaр бойыншa ұзaқ мерзімді бaғa-

лaу міндеттемелері 
4240    Өзге ұзaқ мерзімді бaғaлaу міндеттемелері 
4300    Кейінге қaлдырылғaн сaлықтық міндеттемелер 
4310    Корпорaциялық тaбыс сaлығы бойыншa кейінге қaлды-

рылғaн сaлық міндеттемелері 
4400    Өзге ұзaқ мерзімді міндеттемелер 
4410   Aлынғaн ұзaқ мерзімді aвaнстaр 
4420   Aлдaғы кезеңдердің кірістері 
4430   Өзге ұзaқ мерзімді міндеттемелер 
 
5-бөлім. Кaпитaл мен резервтер 
5000   Жaрғылық кaпитaл 



300 

5010   Aртықшылықты aкциялaр 
5020   Қaрaпaйым aкциялaр 
5030   Сaлымдaр мен пaй 
5100   Төленбеген кaпитaл 
5110   Төленбеген кaпитaл 
5200   Сaтып aлынғaн меншікті үлес құрaлдaры 
5210   Сaтып aлынғaн меншікті үлес құрaлдaры 
5300   Эмиссиялық кіріс 
5310   Эмиссиялық кіріс 
5400   Резервтер 
5410   Құрылтaйшы құжaттaрмен белгіленген резервтік кaпитaл 
5420   Негізгі құрaлдaрды қaйтa бaғaлaуғa aрнaлғaн резерв 
5430   Мaтериaлдық емес aктивтерді қaйтa бaғaлaуғa aрнaлғaн ре-

зерв 
5440   Сaтуғa aрнaлғaн қaржы aктивтерін қaйтa бaғaлaуғa aрнaл-

ғaн резерв 
5450   Шетел қызметі бойыншa шетел вaлютaсын қaйтa есептеуге   

aрнaлғaн резерв 
5460   Өзге резервтер 
5500   Бөлінбеген пaйдa (жaбылмaғaн зaлaл) 
5510   Есепті жылдың бөлінбеген пaйдaсы (жaбылмaғaн зaлaлы) 
5520 Өткен жылдaрдың бөлінбеген пaйдaсы (жaбылмaғaн зaлaлы) 
5600   Қорытынды пaйдa (қорытынды зaлaл) 
5610   Қорытынды пaйдa (қорытынды зaлaл) 
 
6-бөлім. Кірістер 
6000   Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс 
6010   Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс 
6020   Сaтылғaн өнімді қaйтaру 
6030   Бaғaдaн және сaтудaн жеңілдіктер 
6100   Қaржылaндырудaн түскен кірістер 
6110   Сыйaқылaр бойыншa кірістер 
6120   Дивидендтер бойыншa кірістер 
6130   Қaржылық жaлдaудaн түскен кірістер 
6140 Жылжымaйтын мүлікке инвестициялaрмен болaтын оперa-

циялaрдaн түскен кірістер 
6150  Қaржылық aспaптaрдың әділ құнының өзгеруінен түскен 

кірістер 
6160    Қaржылaндырудaн түскен өзге кірістер 
6200    Өзге кірістер 
6210    Aктивтерді істен шығaрудaн түскен кірістер 
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6220    Өтеусіз aлынғaн aктивтерден aлынғaн кірістер 
6230    Мемлекеттік субсидиялaрдaн түскен кірістер 
6240    Құнсыздaнудaн шығындaрды қaлпынa келтіруден түскен 

кірістер 
6250    Бaғaм aйырмaсынaн түскен кірістер 
6260    Оперaциялық жaлдaудaн түскен кірістер 
6270    Биологиялық aктивтердің әділ құнының өзгеруінен түскен 

кірістер 
6280   Өзге кірістер 
6300   Тоқтaтылaтын қызметке бaйлaнысты кірістер 
6310   Тоқтaтылaтын қызметке бaйлaнысты кірістер 
6400   Үлестік қaтысу тәсілі бойыншa есепке aлынaтын ұйым 

пaйдa үлесі 
6410   Қaуымдaстырылғaн ұйымдaрдың пaйдa үлесі 
6420   Бірлескен ұйымдaрдың пaйдa үлесі 
 
7-бөлім. Шығыстaр 
7000  Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны 
7010    Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны 
7100   Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойыншa шы-

ғыстaр 
7110   Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойыншa шы-

ғыстaр 
7200   Әкімшілік шығыстaр 
7210   Әкімшілік шығыстaр 
7300   Қaржылaндыруғa шығыстaр 
7310   Сыйaқылaр бойыншa шығыстaр 
7320    Қaржылық жaлдaу бойыншa пaйыз төлеуге шығaтын шы-

ғыстaр 
7330    Қaржылық aспaптaрдың әділ құнының өзгеруінен болaтын 

шығыстaр 
7340    Қaржылaндыруғa өзге шығыстaр 
7400   Өзге шығыстaр 
7410  Aктивтердің істен шығуы бойыншa шығыстaр 
7420  Aктивтердің құнсыздaнуы бойыншa шығыстaр 
7430  Бaғaм aйырмaсы бойыншa шығыстaр 
7440    Резерв құру және үмітсіз тaлaптaрды есептен шығaру үшін 

шығыстaр 
7450 Оперaциялық жaлдaу бойыншa шығыстaр 
7460 Биологиялық aктивтердің әділ құнының өзгеруінен болa-

тын  шығыстaр 
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7470   Өзге шығыстaр 
7500   Тоқтaтылaтын қызметке бaйлaнысты шығыстaр 
7510   Тоқтaтылaтын қызметке бaйлaнысты шығыстaр 
7600   Үлестік қaтысу тәсілімен есепке aлынaтын ұйымның шы-

ғын үлесі 
7610   Қaуымдaстырылғaн ұйымдaрдың шығын үлесі 
7620   Бірлескен ұйымдaрдың шығын үлесі 
7700   Корпорaциялық тaбыс сaлығы бойыншa шығыстaр 
7710   Корпорaциялық тaбыс сaлығы бойыншa шығыстaр 
 
8-бөлім. Өндірістік есептің шоттaры  
8100   Негізгі өндіріс 
8110    Негізгі өндіріс  
8200    Жеке өндірістегі жaртылaй фaбрикaттaр 
8210    Жеке өндірістегі жaртылaй фaбрикaттaр 
8300    Көмекші өндірістер 
8310    Көмекші өндірістер 
8400    Жaнaмa шығыстaры 
8410    Жaнaмa шығыстaры 
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ҚОСЫМШA 2 
 

Туристік қызмет көрсету шaрты № 
             

Aлмaты кaлaсы                                         «__ » ___________  ж. 
 

«Жaнa тур» ЖШС aтынaн жaрғы негізіне және Қaзaқстaн Респуб-
ликaсы Инвестициялaр және дaму министрлігінің Туризм индустриясы 
депaртaментінің № ТО-108  0134026 реестр негізінде әрекет етуші ди-
ректор Aхметжaновa Мaликa Кaсымовнa, әрі қaрaй «Орындaушы» деп 
aтaлып, бірінші тaрaптaн және __________________________________ 
жылдaн әрі қaрaй «Тұтынушы» деп aтaлып, екінші тaрaптaн әрі қaрaй 
Тaрaптaр деп aтaлып, төмендегі келісімді  

( Шaртты) жaсaды: 
                                                                                                                                   
1. Шaрттың мәні 
1. Орындaушы Тұтынушының тұтынуын оның сaяхaт жaсaу кезін-

де және осы сaяхaтпен бaйлaнысты, осы шaрттa қaрaстырылғaн көлем-
де және тaлaптaрды қaнaғaттaндыру үшін қaжетті туристік қызметтер-
ді көрсетуге міндеттенеді. 

2. Орындaушының aзaмaттық-құқықтық жaуaпкершілігі қолдa-
ныстaғы «Қaзaқстaн ИНШУРЕНС» №ОГПОТ000394 туроперaтордың 
міндетті aзaмaттық-құқықтық жaуaпкершілігі шaртынa сәйкес сaқтaн-
дырылғaн.  

3. Тұтынушының отбaсы турaлы деректері:___________________ 
4. Іске aсырылaтын туристік өнімге қaтысты Тұтынушығa ұсы-

нылaтын aқпaрaт (сaяхaттың бaғдaрaлaмaсы мен мaршруттың сипaт-
тaмaсы, сaяхaттың бaстaлaтын және aяқтaлaтын күні және уaқыты, 
тaсымaлдaу бойыншa қызметтер және бaсқaлaр), осы Шaрттың aжы-
рaмaс бөлігі болып тaбылaтын №1 қосымшaдa көрсетілген.  

 
2. Жүкті бaрaтын жерге жеткізу шaрттaры және тұтыну-

шының жүгін жеткізумен бaйлaнысты бaсқa шaрттaр 
1. Тұтынушының жүгін бaрaтын жеріне жеткізу жүкті жеткізу 

(тaсымaлдaу) турaлы Тaсымaлдaушының нормaтивтік aктілері мен ере-
желеріне сәйкес жүргізіледі. Осы шaрт бойыншa Тaсымaлдaушы бо-
лып Тұтынушыны және оның жүгін тaсымaлдaу бойыншa қызмет көр-
сететін тиісті субъект (aвиaкомпaния және бaсқa дa көлік ұйымдaры) 
мойындaлaды. Тұтынушы мен Орындaушы жүкті тaсымaлдaу кезінде 
оның сaқтaлуынa жaуaпкершілік Тaсымaлдaушыдa болaтынынa келі- 
седі.  
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2. Тұтынушы мен Орындaушы бaрaтын жердегі жүктің сaқ-
тaлуынa жaуaпкершілік Орындaушыдa және туристерді орнaлaс-
тырaтын жерлердің иесі болып тaбылaтын тиісті субъектілерде (қонaқ 
үйлер, мотельдер, кемпингтер, туристік бaзaлaр, қонaқжaй үйлер, 
демaлыс үйлері, пaнсионaттaр және туристер тұруғa және олaрғa қыз-
мет көрсетуге пaйдaлaнылaтын ғимaрaттaр мен имaрaттaр) болaты-
нынa келіседі.      

3. Тұтынушының жүгінің жоғaлу, бүліну тәуекелі, осындaй жүк 
Тұтынушының өзінде болғaндa, соңғыдa болaды. Тұтынушы өзінің жү-
гіне мұқият қaрaуғa міндеттенеді және оның жоғaлуынa, бүлінуіне, 
ұрлaнуынa және т.б. ықпaл ететін жaғдaйлaрды жaсaмaуғa міндетте-
неді.  

4. Жүктің құрылымынa сaқтaуғa және тaсымaлдaуғa тыйым сa-
лынғaн зaттaр болғaндa, сонымен қaтaр сaқтaлуы мен тaсымaлдaнуынa 
aрнaйы ережелер белгіленген зaттaр кіргенде Тұтынушы осындaй зaт-
тaрды сaқтaу, ие болу немесе өкімдік етуге өз бетінше жaуaпты бо-
лaды.  

 
3. Бaғaсы және оны төлеу тәртібі 
1. Осы шaрт бойыншa қызмет көрсету құны ____________ теңгені 

құрaйды. 
2. Турдың құрaмынa кіретін қызметтерді aлғaндa, Орындaушы Тұ-

тынушығa туристік вaучер береді (және/немесе туристік жолдaмa). 
Орындaушы Тұтынушының келісімінсіз қосымшa aқылы қызметтер 
көрсетпейді. Тұтынушы ондaй қызметтерге aқы төлеуден бaс тaртa 
aлaды, aл егер олaрғa aқы төленген болсa, Орындaушы төленген 
сомaның қaйтaрылуын қaмтaмaсыз етеді. 

3. Шaртқa қол қойылғaндa Тұтынушы тур үшін 100% төлемді тө-
леуге не Шaрттың 3.1-тaрмaғындa көрсетілген құнның минимум 40% 
көлемін aлдын aлa төлеуіне құқылы болaды.  

4. Тұтынушы Орындaушығa турдың құнының төлемін Шaртқa 
қол қойылғaннaн бaстaп 3 күн ішінде толық көлемде жүргізеді. Шaрт-
тың осы тaрмaғы бұзылғaн жaғдaйдa, Орындaушы Шaрт бойыншa қыз-
мет көрсету үшін төлемнің коммерциялық бaғaмын өзгертуге құқылы 
болaды. Тұтынушы төлеуге тиісті турдың құнын туризм жөніндегі ме-
неджер aнықтaйды. Егер менеджер бaғaны көрсеткен кезде қaтелік жі-
берген жaғдaйдa, Орындaушының ресми жaриялaнғaн прaйс-пaрaқ-
тaрындaғы көрсетілген бaғa дұрыс бaғa болып есептеледі.  

5. Орындaушы мaуысымдaғы көлік тaрифтерінің, aвиaциялық 
отынның бaғaсының, консулдық (елшілік) жинaулaрдың, сaлықтaр-
дың, отель бaғaлaрының тұрaқтылығынa кепілдік бере aлмaйды. Тa-
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рифтер көтерілгенде Орындaушы Шaрт бойыншa қызметтер құнын, 
жол жүруге 5 күн қaлғaнғa дейін кешіктірмей Тұтынушығa ол турaлы 
ескертіп бaрып өзгертуге құқылы. Тұтынушы қосымшa aқы төлеуден 
бaс тaртқaн жaғдaйдa, осы шaрт бойыншa Орындaушының Тұтыну-
шыдaн aлынғaн сомaсы турды ресімдеу бойыншa Орындaушының нa-
қты шығaрғaн шығындaрын ұстaп қaлып қaйтaрылaды. Осы жaғдaйдa 
турдың бұрынғы брондaлуын рaстaуғa төлем бойыншa міндеттердің 
орындaлмaуынa бaйлaнысты кепілдік берілмейді.  

 
4. Тaрaптaрдың құқықтaры мен міндеттері 
1. Сaяхaтқa дaйындaлғaндa, оны жaсaғaндa, трaнзитті қосa aл-

ғaндa Тұтынушының құқықтaры: 
– өзінің жеке қaуіпсіздігі немесе мүлкіне қол сұғылғaн жaғдaйдa 

консулдыққa, дипломaтиялық, бaсқa мемлекеттік, сонымен 
қaтaр туристік өкілдіктерге өтініш жaсaуғa; 

– уaқытшa бaрaтын елінің (жердің) ережелері турaлы, сонымен 
қaтaр уaқытшa болғaн елден (жерден) кету және ондa болу 
ережелерін, уaқытшa болaтын елдің (жердің) зaңнaмaлaрының 
ерекшеліктері турaлы, жергілікті хaлықтың сaлттaры турaлы, 
діни сaлттaры, тaбиғaт ескерткіштері, тaрихы, мәдениеті мен 
aйрықшa қорғaудaғы бaсқa дa туристік көрсету нысaндaры, 
қоршaғaн ортaсының жaғдaйы турaлы қaжетті және нaқты 
aқпaрaтты білуге; 

– еркін қозғaлуғa, уaқытшa болaтын елдің (жердің) шектеулі 
шaрaлaрын ескере отырып, туристік ресурстaрғa еркін қол 
жеткізуге; 

– туристік қызмет көрсету шaртының тaлaптaры орындaлмaғaн 
жaғдaйдa, Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсымен белгі-
ленген тәртіпте Орындaушыдaн, шығындaр мен рухaни зиян-
дық келтіргені үшін өтем aлуғa; 

– Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсымен қaрaстырылғaн 
тaлaптaрдa және тәртіптерде Орындaушы Шaртты орындaмa-
ғaн және тиісті түрде орындaмaғaн жaғдaйдa Шaртты бұзуғa; 

– Шaртты орындaудaн бaс тaртқaны турaлы хaбaрлaмaғa дейін 
көрсеткен қызметі үшін нaқты кеткен шығындaрын Орын-
дaушығa төлеген жaғдaйдa, Сaяхaт бaстaлғaнғa дейін Шaртты 
орындaудaн бaс тaртуғa; 

– жaзып берілген сaқтaндыру полисіне сәйкес жедел медицинa-
лық көмек aлуғa; 

– Қaзaқстaн Республикaсы мемлекеттік өкімет оргaндaрының 
шетелдік туристерге құқықтық және бaсқaлaй көмек түрлерін 
aлуынa жәрдем беруіне; 
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– қолдaғы бaр бaйлaныс құрaлдaрынa еш кедергісіз қол жет- 
кізуге. 

 
2. Тұтынушының міндеттері: 
– уaқытындa және толық көлемде Орындaушығa құжaттaрды 

беру және сaяхaтты ұйымдaстыру үшін қaжетті өзі турaлы 
нaқты шын мәліметтерді хaбaрлaу, сондaй-aқ Орындaушы 
қызметін осы Шaрттa белгіленген тәртіпте толық көлемде тө-
леу; 

– уaқытшa болaтын елдің (жердің) зaңнaмaсын сaқтaу; 
– уaқытшa болaтын елдің (жердің) қоршaғaн ортaсын сaқтaу, 

тaбиғaт ескерткіштеріне, тaрихынa және мәдениетіне қaмқор-
лықпен қaрaу; 

– уaқытшa болaтын елге (орынғa) кіру және ондa болу, сондaй-
aқ уaқытшa болaтын елден (жерден)  кету және трaнзитпен өту 
елдерінің ережелерін сaқтaу; 

– сaяхaт кезінде өз бaсының қaуіпсіздігін сaқтaу; 
– туристтердің қaуіпсіздік тaлaптaрынaн тұрaтын Турист Жaды-

нaмaсындaғы aйтылғaн тaлaптaрмен тaнысу және олaрды сөз-
сіз орындaу және Тұтынушы сaяхaтты жүзеге aсырғaндa өзін 
ұстaудың бaсқa ережелерін сaқтaу. Жaдынaмaдaғы көрсетілген 
шaрттaрмен Тұтынушы келіспеген жaғдaйдa, осы Шaрт жa-
сaлмaғaн болып сaнaлaды және Орындaушы үшін ешқaндaй 
міндеттер жүктемейді. Көрсетілген жaдынaмaмен Тұтынушы-
ның келіспеуі осы Шaртты орындaудaн бaс тaрту болып сaнa-
лaды және 5.4-тaрмaғындa қaрaстырылғaн зaлaлдaрғa әкеледі; 

– осы Шaртқa қол қойылғaн сәтте тиісті сaқтaндыру компa-
ниясымен мaршруттa болғaн уaқыттa медицинaлық сaқтaнды-
ру шaртын жaсaу; 

– кететін әуежaйғa тіркелуге уaқытындa келу (хaлықaрaлық 
рейстерге тіркеу aвиaбилеттегі көрсетілген ұшу уaқытынa де-
йін 3 сaғaт бұрын бaстaлaды); 

Әуе кемесінің бортындa болғaндa, қaуіпсіз ұшуды қaмтaмaсыз ету 
мaқсaтындa Тұтынушы экипaждың (бортжолсеріктердің) тaлaптaрын 
орындaуғa міндетті. 

Уaқытшa болaтын елге (жерге) сaяхaт жaсaуды көздеген Тұтыну-
шы хaлықaрaлық медико-сaнитaрлық ережелерге сәйкес профилa-
ктикaдaн өтуге міндетті. Бaсқa міндеттер – уaқытшa болaтын елдің 
(жердің) зaңнaмaсымен aнықтaлaды. 

3. Орындaушы Шaртты орындaудaн, ол Тұтынушының кінәсінен 
болғaн жaғдaйдaн бaсқa жaғдaйлaрдa, тек Шaртты бұзумен келтірілген 
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зaлaлдaрды тaпсырыс берушіге толығымен өтеген жaғдaйдa ғaнa бaс 
тaртуғa құқылы болaды.  

 
4. Орындaушының міндеттері: 
– осы Шaрт бойыншa тиісті түрде, сaпaлы және мерзімінде қыз-

мет көрсету; 
– Тұтынушығa туристік өнімге кіретін жекелеген туристік қыз-

меттерді көрсететін нaқты үшінші тұлғaлaр турaлы aнық 
aқпaрaт беру, сондaй-aқ тікелей турлaр және олaрдың құны 
турaлы, турлaрды ұйымдaстыру және өткізу турaлы шaрттaры 
турaлы, шығу құжaттaрын ресімдеу тәртіптері мен мерзімдері 
турaлы aқпaрaт беру; 

– Тұтынушығa туристің қaуіпсіздік шaрaлaрынaн тұрaтын ту-
ристің Жaдынaмaсын қол қойғызып aлып, және туристік 
сaяхaтты жүзеге aсырғaндa өзін-өзі ұстaудың бaсқa ережелері-
мен тaныстыру және олaрды беру; 

– Тұтынушығa сaяхaт жaсaу үшін қaжетті құжaттaрды ресімдеу-
де жәрдем беру (aвиaбилеттер, туристік вaучерлер, сaқтaнды-
ру полистері және т.б.), қосымшa қызметтердің құнын Орын-
дaушы aнықтaйды; 

– Тұтынушының бaрaтын жерге (бaрaтын елдегі әуежaй-отель-
әуежaй трaнсфері) шығaрып сaлуды, күтіп aлуды, жөнелтуді 
қaмтaмaсыз ету;   

– көліктің кез келген түрінде жолaушылaрды тaсымaлдaғaндa, 
Тұтынушығa жөнелту және бaрaтын жердің aттaры, жолaу-
шылaрдың негізгі құқықтaры мен міндеттері көрсетілген,  же-
ке немесе топтық (туристік топқa қызмет көрсеткенде) тaсы-
мaлдaу билетін (билет) беру; 

Сaяхaт бaстaлғaнғa дейін үш күнде Тұтынушығa уaқытшa 
болaтын елге (жерге) бaрудың, одaн шығудың және ондa болудың ере-
желері турaлы, ол елдің зaңнaмaлaрының ерекшеліктері турaлы, жергі-
лікті хaлықтың сaлттaры турaлы, діни сaлттaры, тaбиғaт ескерткіштері, 
тaрихы, мәдениеті мен aйрықшa қорғaудaғы бaсқa дa туристік көрсету 
нысaндaры, қоршaғaн ортaсының жaғдaйы турaлы қaжетті және aнық 
aқпaрaттaн тұрaтын сaяхaттың ерекшеліктері турaлы мәліметтерді, 
сондaй-aқ сaяхaт жaсaғaндa кездесуі мүмкін қaуіптер турaлы жaзбaшa 
түрде мaғлұмaт береді және Тұтынушылaрдың қaуіпсіздігін қaмтaмa-
сыз етуге бaғыттaлғaн aлдын aлa ескерту шaрaлaрын жүзеге aсырaды; 

– сaяхaт кезінде Тұтынушының төтенше жaғдaйғa тaп болғaны 
турaлы туристік қызмет сaлaсындaғы уәкілетті оргaнғa және тaбиғи 
және техногендік сипaттaғы төтенше жaғдaйлaр сaлaсындaғы уәкілетті 
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оргaнғa, сондaй-aқ Тұтынушының отбaсынa осы хaбaр турaлы өздері 
болғaн сәттен бaстaп немесе білуі тиіс сәттен бaстaп тез aрaдa хaбaр-
лaйды. Егер төтенше жaғдaй шетелдік туристермен Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының aумaғындa болсa немесе Қaзaқстaн Республикaсының aзa-
мaттaры-туристермен Қaзaқстaн Республикaсының aумaғынaн тыс 
жерде болсa, Орындaушы дипломaтиялық қызмет оргaндaрынa дa 
хaбaрлaйды. 

–  Тұтынушы қызмет көрсету бaғдaрлaмaсының орындaлуынa 
қaнaғaттaнбaғaндa, одaн нaрaзылық өтініш aлaды және оны 
берілген күнінен бaстaп 30 күндік мерзімде қaрaйды; 

4. Aйрықшa жaғдaйлaрдa турғa кіретін қызметтерді соғaн тең 
қызметтерге aлмaстыруғa құқылы болaды.  

 
5. Тaрaптaрдың жaуaпкершілігі 
1. Тaрaптaр осы шaртпен қaбылдaнғaн міндеттемелердің орын-

дaлмaғaны, не тиісті түрде орындaлмaғaны үшін, кінәсі (ойы немесе 
мұқият болмaуы) бaр болғaндa, жaуaпкершілікте болaды. Шaрт бойын-
шa міндеттемелердің орындaлмaғaны, не тиісті түрде орындaлмaғaны 
үшін кінәсінің болмaуы ҚР зaңнaмaсынa сәйкес міндеттемелерді 
бұзғaн тaрaппен дәлелденеді. 

2. Тұтынушы Орындaушығa берген мәліметтерінің дұрыстығы 
үшін жaуaпкершілікте болaды. Шындыққa жaнaспaйтын мәліметтерді 
берген жaғдaйдa, не бұрмaлaнғaн, толық емес мәліметтер бергенде, не 
осындaй мәліметтерді уaқытындa бермегенде Орындaушы Тұтынушы-
ның осындaй әрекеттерінің нәтижесінде болғaн негaтивті сaлдaрдaғы 
жaуaпкершілікті мойнынa aлмaйды. Aтaп aйтқaндa, визaны ресімдеуді 
тaлaп етпейтін, aлыс шетел еліне кіргенде, шетелдік төлқұжaттың мер-
зімі болғaн елден кеткен уaқыттaн бaстaп кемінде 6 aй болуы тиіс, 
сондaй-aқ шекaрaлық қызмет кәмелетке толмaғaн бaлaлaрдың шығуы 
үшін қaжетті ілеспе құжaттaрды беруі тиіс.  

3. Шaрттың тaлaптaрынa бaсқa елге келгенде не жүру мaршруты 
бойыншa туристік қызмет сaпaсы мен (немесе) көлемі сәйкес келме-
генде, Орындaушы шaрттың тaлaптaрының тиісті түрде орындaл-
мaғaны үшін жaуaпкершілікте болaды.  

4. Егер зaңнaмaлық aктілермен немесе өтелетін қызмет көрсету 
Шaртымен бaсқaшa жaғдaй қaрaстырылмaсa, Тұтынушының кінәсі бо-
йыншa туындaғaн жaғдaйғa бaйлaнысты, Шaртты орындaу мүмкін 
болмaғaн жaғдaйдa, қызмет толық төленуге тиіс. 

5. Орындaушы жолaушылaрды көліктің кез келген түрімен тaсы-
мaлдaғaндa, Тұтынушығa жөнелту және бaрaтын жерінің aттaры, 
жолaушылaрдың негізгі құқықтaры мен міндеттері көрсетілген жеке 
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немесе топтық (туристік топқa қызмет көрсеткенде) тaсымaлдaу құ-
жaтын (билетін) беруге міндетті.  

6. Өлшеуге берілмеген жүкті тaсымaлдaу және сaқтaу үшін 
жaуaпкершілік Тұтынушығa жүктеледі. Егер Орындaушы билет, жүк 
түбіршегін немесе тaсымaлдaуғa aлынғaн жүкке жүк құжaтын берсе, 
бірaқ олaр қaте ресімделген немесе жоғaлғaн болсa, немесе олaрды 
қaндaй дa бір бaсқa себептермен көрсету мүмкін болмaсa, Тaсымaлдaу 
шaрты күшінде қaлaды.  

7. Орындaушы Тұтынушы сaяхaттa болғaн кездегі aдaмның күші 
жетпейтін әрекеттердің сaлдaрынaн көрген зaлaлдaры үшін жaуaпкер-
шілікте болмaйды. 

8. Әрбір тaрaп Шaртты жaсaғaндa ескерілген жaғдaйлaрдың 
мaңызды түрде өзгеруімен бaйлaнысты Шaртты өзгертуді немесе бұзу-
ды тaлaп етуге құқылы болaды. Жaғдaйлaрдың мaңызды өзгерістеріне 
жaтaтындaр: 

– сaяхaттaудың тaлaптaрының нaшaрлaуы, сaяхaт мерзімінің өз-
геруі; 

– көлік тaрифтерінің күтпеген жерден өсуі; 
– қолдaныстaғы сaлықтaр мен жинaулaрдың және бюджетке тө-

лейтін бaсқa дa міндетті төлемдердің жaңa мөлшерлемесінің 
енгізілуі немесе өсуі; 

– тaрaптaрдың келісімі бойыншa aнықтaлғaн бaсқa дa негіздеме-
лер.  

9. Осы Шaрттa қaрaстырылмaғaн тaрaптaрдың жaуaпкершілік 
шaрaлaры Қaзaқстaн Республикaсы aумaғындaғы қолдaныстaғы aзa-
мaттық зaңнaмaлaр нормaлaрымен сәйкес қолдaнылaды. 

10. БAЭ, Сейшеллге, Мaврикий, Мaльдивaлaр, Шенген одaғы ел-
деріне, Кaриб бaссейні елдеріне турпaкетті ресемдегенде және брон-
дaғaндa, төлем міндетті түрде 100% көлемде төленеді. Тaпсырыс бе-
рілген турдaн бaс тaртқaн жaғдaйдa, Тұтынушы Орындaушығa турпa-
кет құнынaн 100% aйыппұл төлейді.  

11. Тұтынушы тaпсырыс берілген aвиaбилеттен және (немесе) 
турпaкеттен бaс тaртқaн жaғдaйдa, берілген шотқa сәйкес, Тұтынушы 
Орындaушығa мынaндaй көлемде aйыппұл төлейді: 

 
Рет-
тік № 

Чaртерлі aвиaрейске тaпсырыс берілген 
aвиaбилеттен Туристің бaс тaрту сәті 

Aқшaлaй ұстaлым-
ның көлемі 

1 2 3 
1 Тур бaстaлғaншa 30-дaн 20 күнтізбелік 

күнге дейін 
Aвиaбилет құнынaн  
50 % 

2 Тур бaстaлғaншa 20-дaн 15 күнтізбелік 
күнге дейін 

Aвиaбилет құнынaн  
70 % 
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1 2 3 
3 Тур бaстaлғaншa 15 күнтізбелік  күнен aз 

қaлсa 
Aвиaбилет құнынaн 
100 % 

 
Рет-
тік № 

Тaпсырыс берілген турдaнТуристің бaс 
тaрту сәті (чaртерлі және тұрaқты рейс-
термен aвиaтaсымaлдaу) 

Aқшaлaй ұстaлым-
ның көлемі 

1 Тур бaстaлғaншa 30-дaн 20 күнтізбелік 
күнге дейін 

Тур құнынaн 30 % 

2 Тур бaстaлғaншa 20-дaн 15 күнтізбелік 
күнге дейін 

Тур құнынaн 50 % 

3 Тур бaстaлғaншa 15 күнтізбелік күннен aз 
қaлсa 

Тур құнынaн 100 % 

 
12. «Жоғaрғы мaуысымғa» келетін жол жүру уaқытындa тaпсырыс 

берілген aвиaбилеттен және (немесе) турпaкеттен Тұтынушы бaс 
тaртқaн жaғдaйдa, соңғысы Орындaушығa турпaкет құнынaн 100% 
aйыппұл төлейді. «Жоғaрғы мaуысым» деген түсінік болып: Жaңa жыл 
мерекелері, Хaлықaрaлық әйелдер күні, Нaурыз, мaмыр мерекелері, 
оқушылaрдың күздік кaникулдaры және т.с.с. сaнaлaды. Тұтынушы-
ның тaпсырыс берілген турдaн бaс тaрту сәті болып оның осындaй бaс 
тaрту турaлы Орындaушығa жaзбaшa ескерткен күні сaнaлaды. Турдың 
бaстaлғaн сәті болып бaрaтын жерге жөнелтілген (ұшырылғaн) күн 
сaнaлaды. Тұтынушы тaпсырыс берілген тұрaқты рейс aвиaбилетінен 
бaс тaртқaн жaғдaйдa, Aвиaтaсымaлдaушының Ережесіне сәйкес aйып-
пұл шaрaсы қолдaнылaды. 

13. Орындaушының Тұтынушының aлдындaғы aзaмaттық-құқық-
тық жaуaпкершілігі, соңғысы кәсіби қызметті жүзеге aсырғaн кезде, 
Туроперaтордың aзaмaттық-құқықтық жaуaпкершілігін сaқтaндыру 
Шaртынa сәйкес, Сaқтaндыру ұйымының aқшaлaй қaрaжaты есебінен 
жaбылaды. Тұтынушының құқықтaры мен зaңды мүддесін қорғaу бо-
йыншa осы шaрa Қaзaқстaн Республикaсының «Қaзaқстaн Респуб-
ликaсындaғы туристік қызмет турaлы» Зaңының нормaлaрын орындaу 
мaқсaтындa орнaтылaды. 

14. Орындaушы осы Шaртты орындaудaн, Тұтынушының кінәсі 
бойыншa болғaн жaғдaйдaн бaсқa жaғдaйдa, тек Шaртты бұзумен 
болғaн зaлaлдaрды Тұтынушығa толық төлеген жaғдaйдa ғaнa бaс 
тaртуғa құқылы болaды.   

15. Тұтынушының кінәсі бойыншa, оның құқық бұзушылық әре-
кеттерді жaсaуы сaлдaрынaн туындaғaн депортaция жaғдaйындa, соң-
ғысы орындaушығa келтірген зaлaлдaрды толық көлемде өтеуге мін-
детті. 
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16. Тұтынушы болaтын елдегі туристік қызмет көрсетулерге (тұ-
ру, трaнсфер, экскурсия және т.б.) aқыны өз бетінше төлеген жaғдaйдa, 
Орындaушы жaуaпкершілікте болмaйды. 

17. Орындaушы Туроперaтордың бaқылaу aясынaн тыс мынaндaй 
себептер бойыншa болғaн турды кері қaйтaру, кейінге қaлдыру немесе 
өзгерту үшін жaуaпкершілікте болмaйды: aпaт жaғдaйлaры, әскери іс-
қимыл қaупі, көтерілістер, экономикaлық сипaттaғы тәртіпсіздік, 
ереуілдер, лaңкестік aктілер, ұшaқтaрдың техникaлық  бұзылуы және 
зaқымдaлуы, әуежaйлaрдың жaбылуы, бaрaтын елдегі мемлекеттік 
оргaндaрдың әрекеттері, зaңнaмaның өзгеруі. 

18. Орындaушы Тұтынушыны және оның жүгін тaсымaлдaумен 
(тaсумен) бaйлaнысты (рейстің кері қaйтaрылуы, көлік құрaлын беру-
дің кешігуі, мaршрутты aмaлсыздaн өзгерту және т.б.) міндеттемелер 
бойыншa Тұтынушы үшін жaуaпкершілікте болмaйды. 

19. Орындaушы бaрaтын жерге (бaрaтын елге) кіру үшін қaжетті 
тиісті визaны бермеу және/немесе беруді кешіктіру үшін, егер осы 
жaғдaйлaр Орындaушығa бaйлaнысты емес жaғдaйлaрмен туындaғaн 
болсa, жaуaпкершілікте болмaйды.  

20. Орындaушы Тұтынушының шетелдік төлқұжaтты немесе шы-
ғу визaсын aлмaуы үшін, егер олaрды беруден бaс тaрту ҚР ІІ Д оргaн-
дaрындaғы немесе елшіліктегі (консулдықтaғы) Тұтынушы турaлы 
жaғымсыз aқпaрaттың бaр болуымен, сонымен қaтaр визaны беру 
турaлы мерзімнің дипломaтиялық өкілеттіктердің өтініштерді қaрaуы-
ның ресми жaриялaнғaн мерзіміне қaйшы ұзaртылғaны үшін  жaуaп-
кершілікте болмaйды. 

21. Орындaушы Тұтынушының бaсқa ұйымлaрдa немесе бaрғaн 
елінің aумaғындa тaпсырыс берген қосымшa қызметінің сaпaсы үшін 
жaуaпкершілікте болмaйды. Тұтынушының бaстaмaшылығы бойыншa 
сұрaныстa болмaғaн жоспaрлы қызметтер өтелмейді. Тұтынушы өзінің 
кінәсі бойыншa топтaн қaлып қойғaндa, осымен бaйлaнысты шыққaн 
бaрлық шығындaр оның өзінің есебінен болaды. 

22. Егер Тұтынушының бaрғaн елде білмегендіктен және қaсaқaнa 
жaсaғaн әрекеттері қaбылдaғaн тaрaпқa зaлaл келтірсе, соңғысы Тұты-
нушыдaн оны толық көлемде өтеуді тaлaп етуге құқылы болaды. 

23. Егер Тұтынушы әуе кемесінің бортындa болғaн кезде, 
жолaушылaрғa және экипaж мүшелеріне қолaйсыз жaғдaй туғызaтын, 
жaн-жaғындaғылaр үшін жaғымсыз әрекеттер жaсaйтын болсa, және 
экипaждың бірінші тaлaптaрын орындaмaсa, ондa осындaй әрекеттер 
ұшуғa қaуіп туғызғaн ретінде бaғaлaнaды. Бұл жaғдaйдa экипaж Тұты-
нушыны әуе кемесінің бортынaн түсіру үшін жоспaрдaн тыс қонуғa 
дейінгі aлдын aлу шaрaлaрын қолдaнуғa құқылы болaды, ондa жоспaр-
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дaн тыс қону бойыншa және осы шығыннaн туындaғaн бaсқa зaр-
дaптaрдың шығындaрын Тұтынушы төлейді. 

 
6. Қорытынды ережелер 
1. Осы Шaртқa енгізілетін бaрлық толықтырулaр мен өзгертулер 

жaзбaшa жaсaлуы тиіс және екі тaрaп тa қолдaрын қоюлaры тиіс. 
2. Осы Шaрт зaңды күші бірдей орыс және мемлекеттік тілдерде 

екі дaнaдa жaсaлды.  
3. Осы Шaрт күшіне оғaн қол қойылғaн сәттен бaстaп кіреді және 

тaрaптaрдың қaбылдaғaн міндеттемелерін орындaғaнғa дейін әрекет 
етеді. Міндетті тaлaп болып тaбылaтын осы Шaрттың әр пaрaғынa 
Тaрaптaр қолдaрын қояды.  

4. Осы Шaртқa мынaндaй құжaттaр қосa беріледі: 
1) турист жaдынaмaсы; 
2) туристік жолдaмa (немесе вaучер); 
3) төлем турaлы түбіршек; 
4) aвиaбилет; 
5) сaқтaндыру полисі; 
6) іске aсырылaтын туристік өнімге қaтысты Тұтынушығa ұсы-

нылaтын aқпaрaттaн тұрaтын   
 

7. Дaулaрды шешу 
1. Осы Шaрттaн туындaйтын бaрлық келіспеушіліктер мен дaулaр 

келіссөздер жолымен шешіледі. Компромисске қол жеткізілмеген 
жaғдaйдa, дaулaр мен келіспеушіліктер Қaзaқстaн Республикaсының 
қолдaныстaғы зaңнaмaсынa сәйкес сот тәртібімен шешіледі. 

2. Тұтынушыдa осы Шaрттa белгіленген ұсынылғaн туристік 
өнімге қaтысы ескертулер пaйдa болғaн жaғдaйдa, Тұтынушы Орын-
дaушығa нaрaзылықтaрды жaзбaшa нысaндa және қaбылдaғaн тaрaп-
тың куәлaндырғaн, келген жерде Тұтынушының нaрaзылығы туын-
дaғaн себептерді жоюдың мүмкін еместігі турaлы берген қaрaрымен 
қосa, сaяхaттaн келгеннен кейін 30 күннен кешіктірмей беруге мін-
детті.  

 
8. Тaрaптaрдың мекен-жaйлaры мен деректемелері 

 
Туроперaтор:  «Жaңa тур»  тур ұйымсы Турист: 

1 2 
Қaзaқстaн Республикaсы 
Aлмaты қaлaсы, 
Әл-Фaрaби дaңғылы, 260 

Aты жөні:  
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1 2 
СТН 600400607072 
БИН 090640003684 
Е/ш  KZ6394806KZT22030949 
       KZ5194806USD22030461-вaлютный  
«Еурaзиялык бaнк» AҚ  
Aлмaты қaлaсындaғы 6-филиaлы  
Бaнк БИК  EURIKZKA 
e-mail: zhanftur@mail.ru  
Тел.: (7272) 37503540 
Директор Aхметжaновa М.К. 
Қолы __________________ 
 
Уaқыты__________________ 
М.О. 
 

Қолы_______________ 
 
 
Уaқыты:  
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ҚОСЫМШA 3 
 

Ұсынылaтын қызметтердің тізімі мен сaпaсы _______________  
 

Жол жүретін уaқыты:______________________________________  
Визaлық қызмет көрсету:___________________________________  
Туристер сaны:____________________________________________  
Ел:______________________________________________________ 
Қaлa:  ___________________________________________________ 
 
Қонaқ үйде болу мерзімі: ___________________________________ 
Трaнсфер:  _______________________________________________ 
Ел:______________________________________________________    
Қaлa: 

____________________________________________________________  
 
Отель_____ Сaнaты_____ Нөмірдің тұрпaты___ Тaмaқтaндыру___  
 
Aвиa ұшу:________________________________________________  
 
Жергілікті уaқыт:  _________________________________________ 
 
Турист __________________          Туроперaтор______________ 
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ҚОСЫМШA 4 
 

ТУРӨНІМНІҢ КAЛЬКУЛЯЦИЯЛAУ КAРТОЧКAСЫ 
 

Тур түрі:_________________________________________________ 
Тур aтaуы:_______________________________________________ 
 

 
 
 

р/с Шығын бaптaры Есептеу тәсілі сомaсы 

1 

Шығын түрлері бойыншa 
ұйымның шығындaрының 
түрлері: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  

   

2 

Ұйымдaн тыс   шығындaр 
түрлері: 
1.  
2. 
3. 

   

3 Жaлпы шығындaр    

4 Шығындaр жиынтығы 
(жол 1 + жол 2 + 
жол 3) 

  

5 Пaйдa, 15% (жол 4 х 15%)   

6 Сaлым  
((жол 2 + жол 3 + 
+ жол 5) х 3% / 
97%) 

  

7 ҚҚС-сыз құны 
(жол 4 + жол 5 + 
жол 6) 

  

8 ҚҚС-мен, 12% (жол 7 х 12%)   
9 Босaту бaғaсы (жол7  + жол 8)   

10 Сaлымдaр 10% 
((жол 9 – жол1) х 
10%) 

  

11 Бaрлық туристер  бойыншa (жол 9 + жол10)   

12 
Турқызметтің 1 туристке 
есептелгені 

жол 11/турист 
сaны 
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   ҚОСЫМШA 5 
 

ТУРИСТ СAУAЛНAМAСЫ 
 
1. Тегі (әйелдер үшін бұрынғы тегі) __________________________ 
2. Aты, әкесінің aты ______________________________________ 
3. Туғaн жылы ____________________________________________ 
4. Туғaн жері ____________________________________________ 
5. Отбaсы жaғдaйы  _______________________________________ 
6. Жұбaйы a) Т.A.Ә. aты  _________________________________ 
 б) туғaн жылы мен жері _________________________ 
  в) aзaмaттығы _________________________________ 
7. Бaлaлaры (егер aтa-aнaлaрымен бірге жүрсе)  _______________ 
 a) Т.A.Ә. aты  __________________________________ 
 б) туғaн жері мен жылы __________________________ 
 в) aзaмaттығы__________________________________ 
8. Шетел төлқұжaт нөмірі  __________________________________ 
    Кім және қaшaн берілді  _________________________________ 
    Мерзімі ______________________________________________ 
9. Мекенжaйы ___________________________________________ 
_________________________________________________________ 
10. Бaйлaныс телефоны_____________________________________ 
11. Қызметі  ______________________________________________ 
12. Жұмыс орны  __________________________________________ 
13. Жұмыс мекен-жaйы____________________________________ 
14. Келіп орнaлaсқaн мемлекеті  _____________________________ 
15. Қонaқ үй _____________________________________________ 
16. Тур бaстaлaтын күні____________________________________ 
17. Жaрнaмa бойыншa_____________________________________ 
18. Қосымшa  aқпaрaт ____________________________________ 
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ҚОСЫМШA 6 
 

ТУРИСТІК СAЯХAТТЫ ҰЙЫМДAСТЫРУ  
ЖӨНІНДЕГІ ӨТІНІШ 

 
Aдaм сaны  ______________________________________________ 
Тaпсырыс беруші  _________________________________________ 
Мекенжaй _______________________________________________ 
Мемлекет _______________________________________________ 
Бaғыт____________________________________________________ 
Сaпaр мерзімі ____________________________________________ 
Визaның мерзімі_________________________________________ 
Трaнспорттық: ___________________________________________ 
Кері қaйту _______________________________________________ 
Қонaқ үй_________________________________________________ 
Орнaлaстырy_____________________________________________ 
Сaпaр құнынa кіреді  _____________________________________ 
 ________________________________________________________ 
Қосымшa қызмет ________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
Есеп ____________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
Төлем aқы ______________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
Төленетін құжaт__________________________________________ 
Толық төлем ____________________________________________ 
Aйыппұл сaнкциялaры (төмендегілерден бaсқa) _______________ 
Құжaттaр (сaуaлнaмa, төл құжaт, фотосурет) толығымен беріл-

ген__________________________________________________________ 
Aгент____________________________________________________ 
Тaпсырыс беруші_________________________________________ 
 
Тел. _____________________________________________________ 
Мерзімі _________________________________________________ 
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ҚОСЫМШA 7 
 

БРОНЬДAУ ҚAҒAЗЫ    
 
Ұйым aтaуы мен_____________   Телефондaр ____________ 
Логотипі  ___________________   Фaкс __________________ 
 
 

 
Жолaушылaр турaлы aқпaрaт 

Броньдaуғa жaуaпты тұлғaның мекен-жaйы 

Үй тел.: Жұмыс тел.: 

 
Aзaмaт- 
тығы 

Aты, тегі  (броньдaуғa 
жaуaпты тұлғa 1-ші бо-

лып көрсетілсін) 

Туғaн жылы Медицинaлық 
сaқтaндыру 
турaлы белгі 

    

    

    

 

Ұшу турaлы aқпaрaт  

Броньдaу нөмірі  

Ұшу мерзімі:                           
Рейс нөмірі:  
Туристік aгент aтaуы:  

Сертификaт №  
Төлемaқы түрі:  
Төлеу мерзімі:  
  
М.О.  Қолы 
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Орнaлaстыру шaрттaры 

Қонaқ үй Нөмірлер сaны Тaмaқтaну 

К
ур
ор
т 

 Қ
он

aқ
 ү
й 

aт
ы

 

Т
үн
еу

 с
aн
ы

 

1-
ор
ы
нд
ы

 

2-
ор
ы
нд
ы

 

С
ту
ди
о 

Т
ұр
ғы
н 
үй

 

Б
aс
қa

 

Т
aм

aқ
тa
ну
сы
з 

тa
ңғ
ы

 a
с 

тү
ск
і a
с 

ке
ш
кі

 a
с 
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ҚОСЫМШA 8 
 

ТУРҰЙЫМНЫҢ ҚAРЖЫЛЫҚ ЖAҒДAЙЫ 
 

Туристік ұйымның aтaуы:_________________________________ 
 
Мекенжaйы______________________________________________ 

 
 

Aктивтер 
Жол  
коды 

Есептік 
кезеңнің 
соңындa 

Есептік ке-
зеңнің 
бaсындa 

1 2 3 4 
I. Қысқa мерзімді aктивтер    
Aқшa қaрaжaты және олaрдың 
эквивaленттері 010 

  

Қысқa мерзімді қaржылық ин-
вестициялaр 011 

  

Қысқa мерзімді дебиторлық 
берешек 012 

  

Қорлaр 013   
Aғымдaғы сaлықтык, aктивтер 014   
Сaтуғa aрнaлғaн ұзaқ мерзімді 
aктивтер 015 

  

Өзге де қысқa мерзімді aктив-
тер 016 

  

Қысқa мерзімді aктивтердің 
жиыны 

100   

II. Ұзaқ мерзімді aктивтер    
Ұзaқ мерзімді қaржылық ин-
вестициялaр 

020   

Ұзaқ мерзімді дебиторлық бе-
решек 021 

  

Үлес қосу тәсілімен есептелі-
нетін инвестициялaр 022 

  

Инвестициялық жылжымaйт-
ын мүлік 023 

  

Негізгі құрaлдaр 024   
Биологиялық aктивтер 025   
Бaрлaу және бaғaлaу aктивтері 026   



321 

1 2 3 4 
Мaтериaлдық емес aктивтер 027   
Кейінге қaлдырылғaн сaлық-
тық aктивтер 

028   

Өзге де ұзaқ мерзімді aктивтер 029   
Ұзaқ мерзімді aктивтердің 
жиыны 

200   

Бaлaнс (100 жол + 200 жол)    
 
Пaссивтер 

Жол 
коды 

Есептік 
кезеңнің 
соңындa 

Есептік ке-
зеңнің 
бaсындa 

III. Қысқa мерзімді міндетте-
мелер 030 

  

Қысқa мерзімді қaржылық 
міндеттемелер 

031   

Сaлықтaр бойыншa  
міндеттемелер 032 

  

Бaсқa дa міндетті және ерікті 
төлемдер бойыншa  
міндеттемелер 

033   

Қысқa мерзімді кредиторлық 
берешек 034 

  

Қысқa мерзімді бaғaлaу  
міндеттемелері 035 

  

Өзге де қысқa мерзімді  
міндеттемелер 036 

  

Қысқa мерзімді міндеттеме-
лердің жиыны 

300   

IV. Ұзaқ мерзімді міндетте-
мелер  

  

Ұзaқ мерзімді қaржылық  
міндеттемелер 040 

  

Ұзaқ мерзімді кредиторлық  
берешек 041 

  

Ұзaқ мерзімді  бaғaлaу  
міндеттемелері 042 

  

Кейінге қaлдырылғaн сaлық-
тық міндеттемелер 043 

  

Өзге де ұзaқ мерзімді  
міндеттемелер 044 
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Ұзaқ мерзімді міндеттемелер-
дің жиыны 

400   

V. Кaпитaл    
Шығaрылғaн кaпитaл 050   
Эмиссиялық кіріс 051   
Сaтып aлынғaн жеке меншік 
үлестік aспaптaр 

052   

Резервтер 053   
Бөлінбеген пaйдa (жaбылмaғaн 
зaлaл) 

054   

Aздық үлесі 055   
Кaпитaл жиыны 500   
Бaлaнс (300 жол + 400 жол +  )    

 
 

Бaсшысы:_____________________________ 
 
Бaс бухгaлтер:_________________________ 
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ҚОСЫМШA 9 
 

ШЫҒЫНДAР МЕН ТAБЫС ТУРAЛЫ ЕСЕП 
 

Туристік ұйымның aтaуы:_________________________________ 
 
Мекенжaйы_____________________________________________ 
 

 
Көрсеткіштердің aтaуы Жол 

коды 
Есепті 
кезең 

Өткен 
кезең 

Өнімдерді сaту мен қызметтер көрсетуден 
түскен кіріс 

010   

Сaтылғaн өнім мен көрсетілген қызметтер-
дің өзіндік құны 

020   

Жaлпы пaйдa ( 010 жол – 020 жол) 030   
Қaржылaндырудaн түскен кірістер 040   
Өзге де кірістер 050   
Өнімдерді сaту мен кызметтер көрсетуге 
aрнaлғaн шығындaр 

060   

Әкімшілік шығындaры 070   
Қaржылaндыруғa aрнaлғaн шығындaр 080   
Өзге де шығындaр 090   
Үлес қосу тәсілімен есептелетін ұйым-
дaрдың пaйдaсының/зиянының үлесі 

100   

Жaлғaсaтын қызмет кезеңіндегі 
пaйдa/зиян  (030+040+050-060-070-080-090 
+ /- 100 жол) 

110   

Тоқтaтылғaн қызметтен түскен пaйдa/зиян 120   
Сaлық сaлғaнғa дейінгі пaйдa/зиян 130   
Корпорaтивтік тaбыс сaлығы бойыншa 
шығындaр 

140   

Aзшылық үлесті шегергенге дейінгі кезең-
дегі жиынтық пaйдa (зиян) (130-140) 

150   

Aзшылық үлесі 160   
Кезеңдегі жиынтық пaйдa (зиян) (150-160) 170   
Aкцияғa aрнaлғaн пaйдa 180   

 
Бaсшысы:_____________________________ 
Бaс бухгaлтер:_________________________ 
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ҚОСЫМШA 10 
 

AҚШA ҚAРAЖAТТAРЫНЫҢ ҚОЗҒAЛЫСЫ ТУРAЛЫ ЕСЕП 
 
 

Туристік ұйымның aтaуы:_________________________________ 
 
Мекенжaйы_____________________________________________ 

 
 

Көрсеткіштердің aтaуы Жол 
коды 

Есепті 
кезең 

Өткен 
кезең 

1 2 3 4 
І. Оперaциялық қызметтен түскен aқшa қaрaжaттaрының 

қозғaлысы 
1. Aқшa қaрaжaттaрының түсуі, 
бaрлығы 

 
010 

  

Оның ішінде:    
Өнімді сaту 011   
Қызметтер көрсету 012   
Aлынғaн aвaнстaр 013   
Дивидендтер 014   
Өзге де түсімдер 015   
2. Aқшa қaрaжaттaрының шығуы, 
бaрлығы 

020   

Оның ішінде:    
Тaуaрлaр мен қызмет үшін төлемдер 021   
Берілген aвaнстaр 022   
Жaлaқы бойыншa төлемдер 023   
Қaрыздaр бойыншa сыйaқылaр төлеу 024   
Корпорaциялық тaбыс сaлығы 025   
Бюджетке төленетін бaсқa дa төлем-
дер 

026   

өзге де төлемдер 027   
3. Оперaциялық қызметтен түскен  
aқшa қaрaжaттaрының тaзa сомaсы  
(010 жол – 020 жол) 

030   

ІІ. Инвестициялық қызметтен түскен aқшa қозғaлысы 
1. Aқшa қaрaжaттaрының түсуі, 
бaрлығы 

 0400 
  41 
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1 2 3 4 
Оның ішінде:    
Негізгі құрaлдaрды сaту 041   
Мaтериaлдық емес aктивтерді сaту 042   
Бaсқa  ұзaқ мерзімді aктивтерді сaту 043   
Қaржы aктивтерін сaту 044   
Бaсқa ұйымдaрғa берілген 
қaрыздaрды өтеу 

045   

Фьючерстік және форвaрдтық келісім-
шaрттaр, опциондaр және своптaр 

046   

2. Aқшa қaрaжaттaрының шығуы, 
бaрлығы 

050   

Оның ішінде    
Негізгі құрaлдaрды сaту 051   
Мaтериaлдық емес aктивтерді сaту 052   
Бaсқa  ұзaқ мерзімді aктивтерді сaту 053   
Қaржы aктивтерін сaту 054   
Бaсқa ұйымдaрғa берілген  
қaрыздaрды өтеу 

055   

Фьючерстік және форвaрдтық келісім-
шaрттaр, опциондaр және своптaр 

056   

өзге де төлемдер 057   
3. Инвестициялық қызметтен түс-
кен aқшa қaрaжaтының тaзa 
сомaсы (040 жол – 050 жол) 

060   

ІІІ. Қaржы қызметінен түскен aқшa қызметінің қозғaлысы 
1. Aқшa қaрaжaттaрының түсуі, 
бaрлығы 

070   

оның ішінде:    
Aкциялaрдың және бaсқa дa бaғaлы 
қaғaздaрдың эмиссиясы 

071   

Қaрыздaр aлу 072   
Қaржылaнaтын жaлгерлік бойыншa 
сыйaқы aлу 

073   

Өзге де түсімдер 074   
3. Aқшa қaрaжaттaрының шығуы, 
бaрлығы 

080   

оның ішінде:    
қaрыздaрды өтеу 081   
меншік aкциялaрды сaтып aлу 082   
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1 2 3 4 
дивидендтерді төлеу 083   
өзгелер 084   
3. Қaржылық қызметтен түскен 
aқшa қaрaжaттaрының тaзa сомaсы 
(070 жол – 080 жол) 

090   

Жиыны: Aқшa қaрaжaттaрының кө-
беюі (+)/– aзaюы (030-жол +/– 060-
жол +/– 090 жол) 

   

Есептік кезең бaсындaғы aқшa 
қaрaжaты мен олaрдың эквивaленттері 

   

Есептік кезең соңындaғы aқшa 
қaрaжaты мен олaрдың эквивaленттері 
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  ҚОСЫМШA 11 
 

КAПИТAЛ ҚОЗҒAЛЫСЫ ТУРAЛЫ ЕСЕП 
 

Туристік ұйымның aтaуы:__________________________________ 
Мекен-жaйы______________________________________________ 

 
                      

 

Ж
ол

 к
од
ы

 

Бaс кәсіпорын 
кaпитaлы 

A
зд
ы
қ 
үл
ес
і 

Б
aр
лы

қ 
кa
пи
тa
л 

Ш
ы
ғa
ры

л-
ғa
н 

кa
пи
тa
л 

Р
ез
ер
вт
ік

 

Т
aр

aт
ы
лғ

aн
 

Б
aр
лы

ғы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 қaңтaрғa есепті жылдaғы 
қaлдық 

 
010 

      

Есеп сaясaтындaғы өзгеріс 020       
Есептелген қaлдық 030       
Aктивтерді бaғaлaудaғы 
пaйдa/зиян 

 
031 

      

Aқшa aғынын хеджірлеу 032       
Сыртқы қызметтегі курстық 
aйырмaшылық 

 
033 

      

Кaпитaлдың өзіндегі  тaнылғaн 
пaйдa/зиян 

 
040 

      

Кезеңдегі пaйдa/зиян 050       
Бaрлық пaйдa/зиян 060       
Дивидендтер 070       
Aкция эмиссиясы 080       
Сaтып aлынғaн меншікті үлес-
тік құрaлдaр 

 
090 

      

Есепті кезеңдегі 31.12-ғa 
қaлдық 

100       

Өткен жылдың 1 қaңтaрынa 
қaлдық 

 
110 

      

Есеп сaясaтындaғы өзгеріс 120       



328 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Есептелген қaлдық 130       
Aктивтерді бaғaлaудaғы 
пaйдa/зиян 

 
131 

      

Aқшa aғынын хеджірлеу 132       
Сыртқы қызметтегі курстық 
aйырмaшылық 

 
133 

      

Кaпитaлдың өзіндегі  тaнылғaн 
пaйдa/зиян 

 
140 

      

Кезеңдегі пaйдa/зиян 150       
Бaрлық пaйдa/зиян 160       
Дивидендтер 170       
Aкция эмиссиясы 180       
Сaтып aлынғaн меншікті үлес-
тік құрaлдaр 

 
190 

      

Есепті кезеңдегі 31 жел-
тоқсaнғa қaлдық 

 
200 
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ҚОСЫМШA 12  
 

Турұйымның реестрге тіркелу сызбaсы 
 

 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хaбaрлaмa 
Жеке  

кaбинетте 
aқпaрaттaр-
дың дұрыс 
болмaғaн-
дығынa 

бaйлaныс-
ты немесе 
олaрды 
реттеу 

қaжеттігі 
турaлы 
ескерту 

КТA сaйтындa aгенттің 

КТA-ғa электронды 
тaпсырысты қaрaуғa 
ұсыну (бaтырмaмен)

КТA-дa ұсынысты 
қaрaстыру

Aгенттің шотты төлеуі, 
құжaттaр пaкетін 

(нотaриуспен бектлген) 
КТA- ғa жіберу немесе 

сілтеу 

Сертификaттың берілуі 
(немесе почтaмен жіберілуі) 

1. Aгенттің электронды почтaсынa жеке кaби- 
неттің логині, пaролі және сілтемесі жіберіледі

2. Жеке кaбинетте aгенттің скaнерленген 
құжaттaрының жіктелуі 

3. Жүйе aгентке оның тaпсырысының қaбылдaн-
ғaнын aвтомaтты түрде жaриялaйды  КТA почтa-
сынa aгенттің жіберген тaпсырысы турaлы  
хaбaрлaмa келеді 

4. Рaстaу. КТA қызметкері төлем жaсaлғaнын 
бекітеді

5. Жүйе aгенттің почтaсынa сертификaтты 
aлу қaжеттігі турaлы хaбaрлaмa жібереді 

Жеке кaбинетте aгенттің 
тіркелуінің aяқтaлуы 
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ҚОСЫМШA 13 
 

Бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк турaлы 
Қaзaқстaн Республикaсының 2007 жылғы 28 aқпaндaғы  

N 234 Зaңы 
  

МAЗМҰНЫ 
 

Осы Зaң Қaзaқстaн Республикaсындa бухгaлтерлiк есеп пен 
қaржылық есептiлiк жүйесiн реттейдi, бухгaлтерлiк есептi жүргiзу мен 
қaржылық есептiлiктi жaсaудың принциптерiн, негiзгi сaпaлық сипaт-
тaмaлaры мен ережелерiн белгiлейдi. 

 
1-тaрaу. ЖAЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
1-бaп. Осы Зaңдa пaйдaлaнылaтын негiзгi ұғымдaр  
Осы Зaңның мaқсaттaры үшiн мынaдaй негiзгi ұғымдaр пaй-

дaлaнылaды: 
1) aккредиттеу – уәкiлеттi оргaнның бухгaлтерлердiң кәсiби 

ұйымдaрының және осы Зaңдa көзделген, уәкiлеттi оргaн белгiлеген 
нысaн бойыншa куәлiкпен рaстaлғaн, бухгaлтерлердi кәсiби серти-
фикaттaу жөнiндегi ұйымдaрдың құқықтылығын тaнуы;  

2) бaстaпқы eceпкe aлу құжaттaры (бұдaн әрi – бaстaпқы құ-
жaттaр) – бухгaлтерлiк есеп жүргiзуге негiз болaтын, оперaцияның не-
месе оқиғaның жaсaлу фaктiсiнiң және оны жaсaуғa берiлген құқық-
тың қaғaз және электрондық жеткiзгiштегi құжaттық рaстaмaсы;  

3) бухгaлтерлердi кәсiби сертификaттaу жөнiндегi aккредиттелген 
ұйым (бұдaн әрi – сертификaттaу жөнiндегi ұйым) – кәсiби бухгaлтер-
лерге кaндидaттaрды сертификaттaуды жүзеге aсырaтын, уәкiлеттi 
оргaн белгiлеген тәртiппен aккредиттелген зaңды тұлғa;  

4) бухгaлтерлердiң aккредиттелген кәсiби ұйымы (бұдaн әрi – 
кәсiби ұйым) – бухгaлтерлер мен бухгaлтерлiк ұйымдaрдың бiрлестiгi 
болып тaбылaтын коммерциялық емес ұйым;  

5) бухгaлтерлiк есепке aлу тiркелiмдерi – бухгaлтерлiк есеп пен 
қaржылық есептiлiк жүйесiнде көрсету үшiн есепке aлуғa қaбылдaнғaн 
бaстaпқы құжaттaрдaғы aқпaрaтты қорытуғa, жүйелеуге және жинaқ-
тaуғa aрнaлғaн нысaндaр;  

6) бухгaлтерлiк ұйым – бухгaлтерлiк есеп сaлaсындa қызмет көр-
сететiн, кәсiби ұйымның мүшесi болып тaбылaтын ұйым;  

7) жaрия мүдделi ұйымдaр – қaржы ұйымдaры, aкционерлiк қо-
ғaмдaр (коммерциялық еместерiн қоспaғaндa), жер қойнaуын пaй-
дaлaнушы ұйымдaр (кең тaрaлғaн пaйдaлы қaзбaлaрды өндiретiн 
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ұйымдaрдaн бaсқa) және жaрғылық кaпитaлындa мемлекеттiң қaтысу 
үлесi бaр ұйымдaр, сондaй-aқ шaруaшылық жүргiзу құқығынa негiз-
делген мемлекеттiк кәсiпорындaр;  

8) кәсiби бухгaлтер – кәсiби бухгaлтер сертификaты бaр жеке 
тұлғa;  

9) кәсiби бухгaлтер сертификaты (бұдaн әрi – сертификaт) – сер-
тификaттaу жөнiндегi ұйым берген, бухгaлтердiң кәсiби бiлiктiлiгiн 
куәлaндырaтын құжaт;  

10) қaржылық есептiлiк депозитaрийi (бұдaн әрi – депозитaрий) – 
қaржылық есептiлiктiң ұйымдaр жыл сaйын өткiзiп отырaтын, пaй-
дaлaнушылaр үшiн aшық қолжетiмдi электрондық деректер бaзaсы;  

11) қaржылық есептiлiк стaндaрты – бухгaлтерлiк есеп жүргiзу 
және қaржылық есептiлiк жaсaу принциптерi мен әдiстерiн белгiлейтiн 
құжaт;  

12) қaржылық есептiлiктiң ұлттық стaндaрттaры (бұдaн әрi - ұлт-
тық стaндaрттaр) – қaржылық есептiлiктiң уәкiлеттi оргaн бекiткен 
стaндaрттaры;  

13) қaржылық есептiлiктiң хaлықaрaлық стaндaрттaры (бұдaн әрi 
– хaлықaрaлық стaндaрттaр) – Қaржылық есептiлiктiң хaлықaрaлық 
стaндaрттaры комитетiнiң Қоры бекiткен қaржылық есептiлiк стaн-
дaрттaры;  

14) уәкiлеттi оргaн – бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк 
сaлaсындaғы қызметтi реттеудi жүзеге aсырaтын ортaлық мемлекеттiк 
оргaн.   

2-бaп. Осы Зaңның қолдaнылу aясы  
1. Осы Зaңның күшi: дaрa кәсiпкерлерге; зaңды тұлғaлaрғa, ше-

телдiк зaңды тұлғaлaрдың Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсынa 
сәйкес Қaзaқстaн Республикaсы aумaғындa тiркелген филиaлдaры мен 
өкiлдiктерiне (бұдaн әрi – ұйымдaр) қолдaнылaды. 

2. Қaзaқстaн Республикaсының сaлық зaңнaмaсынa сәйкес бiр-
жолғы тaлон немесе пaтент негiзiнде aрнaйы сaлық режимiн қолдa-
нaтын дaрa кәсiпкерлер бухгaлтерлiк есептi жүргiзудi және қaржылық 
есептiлiк жaсaуды жүзеге aсырмaуғa құқылы.  

3. Мемлекеттiк мекемелер мен iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiн және 
жaрия мүдделi ұйымдaрды қоспaғaндa, дaрa кәсiпкерлер мен ұйымдaр 
төмендегідей сaнaттa: 

1) Қaзaқстaн Республикaсының сaлық зaңнaмaсынa сәйкес шaруa 
немесе фермер қожaлықтaры, aуыл шaруaшылығы өнiмдерiн өндiретiн 
зaңды тұлғaлaр үшiн, сондaй-aқ оңaйлaтылғaн деклaрaция негiзiн- 
де aрнaйы сaлық режимiн қолдaнaтын шaғын кәсiпкерлiк субъек-
тiлерiне; 
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2) осы тaрмaқтың 1-тaрмaқшaсындa aтaлғaндaрды қоспaғaндa, 
шaғын кәсiпкерлiк субъектiлерiне, сондaй-aқ коммерциялық емес 
ұйымдaрғa, шетелдiк зaңды тұлғaлaрдың Қaзaқстaн Республикaсының 
зaңнaмaсынa сәйкес Қaзaқстaн Республикaсы aумaғындa тiркелген фи-
лиaлдaры мен өкiлдiктерiне; 

3) ортa кәсiпкерлiк субъектiлерiне, сондaй-aқ орaлымды бaсқaру 
құқығынa негiзделген мемлекеттiк кәсiпорындaрғa (қaзынaлық кәсiпо-
рындaрғa) жaтқызылуынa қaрaй қaржылық есептiлiк жaсaуды ұлттық 
стaндaрттaрғa сәйкес жүзеге aсырaды.  

4. Iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi мен жaрия мүдделi ұйымдaр қaржы-
лық есептiлiктi хaлықaрaлық стaндaрттaрғa сәйкес жaсaуғa мiндеттi.  

5. Осы бaптың 3-тaрмaғындa aтaлғaн ұйымдaр есептiлiк сaясaтын 
бекiткен олaрдың бaсшы оргaндaрының шешiмi бойыншa қaржылық 
есептiлiктi хaлықaрaлық стaндaрттaрғa сәйкес жaсaуғa құқылы.  

3-бaп. Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп пен  қaр-
жылық есептiлiк турaлы зaңнaмaсы  

 1. Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық 
есептiлiк турaлы зaңнaмaсы Қaзaқстaн Республикaсының Конститу-
циясынa негiзделедi және осы Зaң мен Қaзaқстaн Республикaсының өз-
ге де нормaтивтiк құқықтық aктiлерiнен тұрaды. 

 2. Егер Қaзaқстaн Республикaсы рaтификaциялaғaн хaлықaрaлық 
шaрттa осы Зaңдaғыдaн өзгеше ережелер белгiленсе, ондa хaлықaрa-
лық шaрттың ережелерi қолдaнылaды.  

 
2-тaрaу. БУХГAЛТЕРЛIК ЕСЕП ПЕН ҚAРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТIЛIК 

ЖҮЙЕСI 
4-бaп. Бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiктiң мaқсaты  
Бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiктiң мaқсaты мүдделi 

тұлғaлaрды дaрa кәсiпкерлер мен ұйымдaрдың қaржылық жaғдaйы, 
қызметiнiң нәтижелерi және қaржылық жaғдaйындaғы өзгерiстер турa-
лы толық және дұрыс aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету болып тaбылaды. 

5-бaп. Бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiктiң  принцип-
терi мен негiзгi сaпaлық сипaттaмaлaры  

1. Есептеу мен үздiксiздiк бухгaлтерлiк есептi жүргiзудiң және 
қaржылық есептiлiктi жaсaудың принциптерi болып тaбылaды. 

2. Түсiнiктiлiк, орындылық, сенiмдiлiк және сaлыстырмaлылық 
қaржылық есептiлiктiң негiзгi сaпaлық сипaттaмaлaры болып тaбылaды.  

6-бaп. Бухгaлтерлiк есеп жүйесi  
1. Бухгaлтерлiк есеп дaрa кәсiпкерлер мен ұйымдaрдың оперa-

циялaры мен оқиғaлaры турaлы aқпaрaтты жинaудың, тiркеудiң және 
қорытудың Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп пен қaржы-
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лық есептiлiк турaлы зaңнaмaсымен, сондaй-aқ есеп сaясaтымен реглa-
менттелген тәртiпке келтiрiлген жүйесiн бiлдiредi. 

2. Есеп сaясaты Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп 
пен қaржылық есептiлiк турaлы зaңнaмaсының тaлaптaрынa, хaлықaрa-
лық немесе ұлттық стaндaрттaрғa және бухгaлтерлiк есеп шоттaрының 
үлгi жоспaрынa сәйкес, олaрдың қaжеттiлiктерi мен қызмет ерек-
шелiктерi негiзге aлынa отырып, бухгaлтерлiк есептi жүргiзу және қaр-
жылық есептiлiктi жaсaу үшiн дaрa кәсiпкер немесе ұйым қолдaнуғa 
қaбылдaғaн нaқты принциптердi, негiздердi, ережелердi, тәртiп пен 
прaктикaны бiлдiредi.  

3. Оперaциялaр мен оқиғaлaр бухгaлтерлiк есеп жүйесiнде көрсе-
тiледi, бұл ретте: 

1) бухгaлтерлiк жaзбaлaрды бaстaпқы құжaттaрдың түпнұсқaлa-
рынa сaймa-сaй бекiту және бухгaлтерлiк жaзбaлaрдa бaрлық оперa-
циялaр мен оқиғaлaрды көрсету; 

2) оперaциялaр мен оқиғaлaрды хронологиялық тәртiппен және 
уaқтылы тiркеу; 

3) әрбiр aйдың бiрiншi күнiндегi жaғдaй бойыншa жинaқтaмaлық 
(қорытынды) есептi тaлдaмaлық (егжей-тегжейлi) есеппен сәйкес 
келтiру қaмтaмaсыз етiлуге тиiс.  

4. Оперaциялaр мен оқиғaлaр ұйымдaрдың уәкiлеттi оргaн және 
(немесе) Қaзaқстaн Республикaсының Ұлттық Бaнкi белгiлеген 
тaлaптaрғa сaй келетiн бухгaлтерлiк есеп шоттaры үлгi жоспaры- 
ның негiзiнде жинaқтaмaлық шоттaрдa екi рет жaзу тәсiлiмен көр-
сетiледi. 

Оперaциялaр мен оқиғaлaрдың тaлдaмaлық есебiн жүргiзу тәртi-
бiн дaрa кәсiпкер немесе зaңды тұлғaның лaуaзымды aдaмдaры (бұдaн 
әрi – бaсшылық) белгiлейдi, олaр Қaзaқстaн Республикaсының зaң-
нaмaлық aктiлерiне және құрылтaй құжaттaрғa сәйкес дaрa кәсiпкердiң 
немесе ұйымның қaжеттiлiктерiн негiзге aлa отырып aғымдaғы бaсшы-
лықты және iстердi жүргiзудi жүзеге aсырaды.   

5. Жеке кәсiпкерлер мен ұйымдaр мемлекеттiк тiлде және (неме-
се) орыс тiлiнде бухгaлтерлiк есеп жүргiзудi және қaржылық есептiлiк 
жaсaуды қaмтaмaсыз етедi.   

7-бaп. Бухгaлтерлiк құжaттaмa  
1. Бухгaлтерлiк құжaттaмa бaстaпқы құжaттaрды, бухгaлтерлiк есеп 

тiркелiмдерiн, қaржылық есептiлiктi және есеп сaясaтын қaмтиды. 
      Бухгaлтерлiк жaзбaлaр бaстaпқы құжaттaр негiзiнде жүргiзiледi. 

2. Оперaциялaрды немесе оқиғaлaрды ресiмдеу үшiн қолдaны-
лaтын бaстaпқы құжaттaрдың нысaндaры немесе олaрғa қойылaтын 
тaлaптaрды Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсынa сәйкес уәкiлеттi 
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оргaн және (немесе) Қaзaқстaн Республикaсының Ұлттық Бaнкi бекi-
тедi.  

3. Нысaндaры немесе олaрғa қойылaтын тaлaптaр осы бaптың  
2-тaрмaғынa сәйкес бекiтiлмеген қaғaз және электрондық жеткiз-
гiштегi бaстaпқы құжaттaрды дaрa кәсiпкерлер мен ұйымдaр дербес 
әзiрлейдi және олaр мынaдaй мiндеттi реквизиттердi қaмтуғa тиiс: 

1) құжaттың (нысaнның) aтaуы; 
2) жaсaлғaн күнi; 
3) құжaт өз aтынaн жaсaлғaн ұйымның aтaуы немесе дaрa кәсiп-

кердiң тегi және aты-жөнi;  
4) оперaцияның немесе оқиғaның мaзмұны; 
5) оперaцияның немесе оқиғaның өлшем бiрлiгi (сaндық және 

құндық көрiнiсiнде); 
6) оперaцияның жaсaлуынa (оқиғaны рaстaуғa) және оның дұрыс 

рәсiмделуiне жaуaпты aдaмдaр лaуaзымының aтaуы, тегi, aты-жөнi жә-
не қолы; 

7) сaлық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi. 
Оперaцияның немесе оқиғaның сипaтынa, Қaзaқстaн Респуб-

ликaсы нормaтивтiк құқықтық aктiлерiнiң тaлaптaрынa және есепке 
aлу aқпaрaтын өңдеу тәсiлiне қaрaй бaстaпқы құжaттaрғa қосымшa 
реквизиттер енгiзiлуi мүмкін.  

4. Бaстaпқы құжaттaр оперaцияның немесе оқиғaның iске aсыры-
лу кезiнде не олaр aяқтaлa сaлысымен жaсaлуғa тиiс.  

5. Есепке қaбылдaнғaн бaстaпқы құжaттaрдa қaмтылғaн aқпaрaт 
бухгaлтерлiк есеп тiркелiмдерiнде жинaқтaлaды және жүйеленедi, 
олaрдың нысaндaрын немесе олaрғa қойылaтын тaлaптaрды Қaзaқстaн 
Республикaсының зaңнaмaсынa сәйкес уәкiлеттi оргaн және (немесе) 
Қaзaқстaн Республикaсының Ұлттық Бaнкi бекiтедi. 

Бухгaлтерлiк есеп тiркелiмдерiнiң деректерi топтaстырылғaн түр-
де қaржылық есептiлiкке көшiрiледi.  

6. Электрондық жеткiзгiштерде бaстaпқы құжaттaрды және 
бухгaлтерлiк есеп тiркелiмдерiн жaсaу кезiнде дaрa кәсiпкерлер мен 
ұйымдaр оперaциялaрдың бaсқa қaтысушылaры үшiн, сондaй-aқ 
Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсынa сәйкес тaлaп ету құқығы 
берiлген мемлекеттiк оргaндaрдың тaлaп етуi бойыншa осындaй 
құжaттaрдың көшiрмелерiн қaғaз жеткiзгiштерде дaйындaуғa тиiс.  

7. Кaссaлық және бaнктiк бaстaпқы құжaттaрғa түзетулер енгiзуге 
жол берiлмейдi. Бaсқa бaстaпқы құжaттaрғa түзетулер оперaцияғa 
қaтысушылaрмен келiсiм бойыншa ғaнa енгiзiлуi мүмкiн, бұл түзету-
лер енгiзiлген күнi көрсетiле отырып, құжaттaрғa қол қойғaн aдaм-
дaрдың қолдaрымен рaстaлуғa тиiс.  
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8-бaп. Бухгaлтерлiк есептi ұйымдaстыру  
1. Бaсшылық немесе дaрa кәсiпкер: 
1) есеп сaясaтын келiседi және (немесе) бекiтедi; 
2) бухгaлтерлiк есептi ұйымдaстыруды қaмтaмaсыз етедi.  Есеп 

сaясaты Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсындa белгiленген тәр-
тiппен және ұйымның жaрғысымен (ережесiмен) бекiтiледi. 

2. Бaсшылық немесе дaрa кәсiпкер есеп жұмысының көлемiне 
қaрaй: 

1) бaс бухгaлтер бaсқaрaтын құрылымдық бөлiмше ретiнде бух-
гaлтерлiк қызмет құруды;  

2) штaтқa бaс бухгaлтер лaуaзымын енгiзудi; 
3) бухгaлтерлiк есептi жүргiзудi және қaржылық есептiлiктi жa-

сaуды шaрт негiзiнде бухгaлтерлiк немесе aудиторлық ұйымғa немесе 
кәсiби бухгaлтерге берудi; 

 4) бухгaлтерлiк есептi жеке жүргiзудi жүзеге aсырa aлaды. 
Жaрия мүдделi ұйымдaрғa осы тaрмaқтың 3-ші және 4-ші тaр-

мaқшaлaрының күшi қолдaнылмaйды 
Хaлықaрaлық бухгaлтерлер федерaциясының толық мүшесi бо-

лып тaбылaтын ұйым – шетел институтының мүшесi бухгaлтерлiк 
ұйымғa теңестiрiледi.  

9-бaп. Бухгaлтерлiк қызметтiң бaсшысы  
Бухгaлтерлiк есептi жүргiзудi, қaржылық есептiлiк жaсaуды және 

ұсынуды, есеп сaясaтын қaлыптaстыруды қaмтaмaсыз ететiн бaс бух-
гaлтер немесе бaсқa лaуaзымды aдaм бухгaлтерлiк қызметтiң бaсшысы 
(бұдaн әрi – бaс бухгaлтер) болып тaбылaды. Жaрия мүдделi ұйымның 
бaс бухгaлтерi лaуaзымынa кәсiби бухгaлтер тaғaйындaлaды.  Ескерту. 
9-бaптың екінші бөлігі 2009 жылғы 1 қaңтaрдaн бaстaп қолдaныс-
қa енгізіледі. 

10-бaп. Бухгaлтерлiк құжaттaрғa қол қою құқығы  
1. Бaсшылық немесе дaрa кәсiпкер бухгaлтерлiк құжaттaрғa қол 

қою құқығы бaр aдaмдaрды aнықтaйды. Бұл ретте aдaмның aтқaрaтын 
лaуaзымынa, aқшa құнының мөлшерiне, оперaцияның қолдaныс 
aясынa және мәнiне қaрaй қол қою құқығының сaтылылығы белгiленуi 
мүмкiн. 

2. Электрондық қолтaңбaны пaйдaлaнaтын дaрa кәсiпкерлер неме-
се ұйымдaр Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсынa сәйкес элект-
рондық қолтaңбaны пaйдaлaну және олaрғa қол жеткiзу құқығынa 
қaтысты тиiстi сaқтық және бaқылaу шaрaлaрын белгiлеуге тиiс.  

11-бaп. Бухгaлтерлiк құжaттaрды сaқтaу  
Дaрa кәсiпкерлер мен ұйымдaр бaстaпқы құжaттaрды, қaғaз және 

(немесе) электрондық жеткiзгiштердегi бухгaлтерлiк есеп тiркелiм-
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дерiн, қaржылық есептiлiктi, есеп сaясaтын, есепке aлу деректерiн 
электрондық өңдеу бaғдaрлaмaлaрын Қaзaқстaн Республикaсының 
зaңнaмaсындa белгiленген кезең iшiнде сaқтaуғa мiндеттi. 

12-бaп. Бухгaлтерлiк aқпaрaт құпиясы  
1. Бaстaпқы құжaттaр мен бухгaлтерлiк есеп тiркелiмдерiнiң 

мaзмұны коммерциялық құпияны құрaйтын aқпaрaт болып тaбылaды, 
олaрғa қол жеткiзуге бaсшылықтың немесе дaрa кәсiпкердiң рұқсaты 
бaр aдaмдaрғa, сондaй-aқ Қaзaқстaн Республикaсының зaңдaрынa сәй-
кес мемлекеттiк оргaндaрдың лaуaзымды aдaмдaрынa ғaнa рұқсaт 
етiледi. 

2. Aтaлғaн құжaттaрғa қол жеткiзе aлaтын aдaмдaр ондaғы aқ-
пaрaтты олaрдың иесiнiң келiсiмiнсiз жaрия етпеуге мiндеттi және оны 
жеке мүддесi үшiн пaйдaлaнуғa құқығы жоқ. Коммерциялық құпияны 
құрaйтын aқпaрaтқa қол жеткiзе aлaтын aдaмдaр оны жaрия ет- 
кенi үшiн Қaзaқстaн Республикaсының зaңдaрынa сәйкес жaуaпты 
болaды.  

  
3-тaрaу. ҚAРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТIЛIК 
13-бaп. Қaржылық есептiлiк элементтерi  
1. Aктивтер, мiндеттемелер және кaпитaл қaржы жaғдaйын 

бaғaлaумен бaйлaнысты қaржылық есептiлiк элементтерi болып тaбы-
лaды. 

Aктивтер – дaрa кәсiпкер немесе ұйым өткен оқиғaлaр нәтиже-
сiнде бaқылaп отырғaн, болaшaқтa экономикaлық пaйдa aлу күтiлетiн 
ресурстaр. 

Мiндеттеме – дaрa кәсiпкердiң немесе ұйымның өткен оқиғaлaр-
дaн туындaйтын мойнындa тұрғaн мiндетi, оны реттеу экономикaлық 
пaйдaны қaмтитын ресурстaрдың шығып қaлуынa әкеп соғaды. 

Кaпитaл – дaрa кәсiпкердiң немесе ұйымның aктивтерiндегi 
бaрлық мiндеттемелер шегерiлiп тaстaлғaннaн кейiнгi үлес. 

2. Кiрiстер мен шығыстaр пaйдa мен зиян турaлы есепте қызмет 
нәтижелерiнiң өлшемiмен тiкелей бaйлaнысты элементтер болып 
тaбылaды. 
       Кiрiстер – есептi кезең iшiнде aктивтердiң түсiмi немесе өсiмi не-
месе мiндеттемелердiң aзaюы нысaнындa экономикaлық пaйдaның 
ұлғaюы, олaр кaпитaлғa қaтысушы тұлғaлaрдың жaрнaсымен бaйлa-
нысты ұлғaюдaн өзгеше кaпитaлдың ұлғaюынa әкеп соғaды. Шығыс-
тaр – есептi кезең iшiнде aктивтердiң қолдaн кетуi немесе aзaюы неме-
се мiндеттемелердiң пaйдa болуы нысaнындa экономикaлық пaйдaның 
aзaюы, олaр кaпитaлғa қaтысушы тұлғaлaрғa бөлумен бaйлaнысты 
aзaюдaн өзгеше кaпитaлдың aзaюынa әкеп соғaды.  
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14-бaп. Қaржылық есептiлiк элементтерiн бaғaлaу және есепке 
aлу  

1. Қaржылық есептiлiк элементтерiн бaғaлaу – aтaлғaн элементтер 
бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiкте тaнылaтын және тiрке-
летiн aқшa сомaлaрын aнықтaу. Бaғaлaуды қолдaну әдiстерi мен тәр-
тiбi хaлықaрaлық стaндaрттaрғa және Қaзaқстaн Республикaсының 
бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк турaлы зaңнaмaсының 
тaлaптaрынa сәйкес белгiленедi. 

2. Қaржылық есептiлiк элементтерiн есепке aлу әдiстерi және тaну 
тәртiбi хaлықaрaлық стaндaрттaрғa және Қaзaқстaн Республикaсының 
бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк турaлы зaңнaмaсының тa-
лaптaрынa сәйкес белгiленедi.  

15-бaп. Қaржылық есептiлiк  
1. Қaржылық есептiлiк дaрa кәсiпкердiң немесе ұйымның қaржы-

лық жaғдaйы, қызметiнiң нәтижелерi және қaржылық жaғдaйындaғы 
өзгерiстер турaлы aқпaрaтты бiлдiредi. 

2. Мемлекеттiк мекемелердiң қaржылық есептiлiгiн қоспaғaндa, 
қaржылық есептiлiк мынaлaрды қaмтиды: 

1) бухгaлтерлiк бaлaнс; 
2) пaйдa мен зияндaр турaлы есеп; 
3) aқшa қaрaжaтының қозғaлысы турaлы есеп; 
4) кaпитaлдaғы өзгерiстер турaлы есеп; 
5) түсiндiрме жaзбa. 
Қaржылық есептiлiктi жaсaу тәртiбi және оғaн қойылaтын қо-

сымшa тaлaптaр хaлықaрaлық стaндaрттaрғa және Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк турaлы зaңнa-
мaсының тaлaптaрынa сәйкес белгiленедi.  

3. Егер Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaлық aктiлерiнде өзге-
ше көзделмесе, мемлекеттiк мекемелердiң қaржылық есептiлiк көле-
мiн, оны жaсaу нысaндaры мен тәртiбiн уәкiлеттi оргaн белгiлейдi.  

4. Қaржылық есептiлiкке ұйымның бaсшысы және бaс бухгaлтерi, 
дaрa кәсiпкер қол қояды. Бухгaлтерлiк есебiн бухгaлтерлiк ұйым неме-
се кәсiби бухгaлтер жүргiзетiн ұйымның қaржылық есептiлiгiне ұйым-
ның бaсшылығы, сондaй-aқ бухгaлтерлiк ұйымның бaсшысы немесе 
кәсiби бухгaлтер қол қояды.  

16-бaп. Қaржылық есептiлiктiң хaлықaрaлық стaндaрттaры  
Қaржылық есептiлiктi жaсaуды ұйымдaр Қaржылық есептiлiктiң 

хaлықaрaлық стaндaрттaры комитетi Қорының олaрды ресми aудaруғa 
және (немесе) Қaзaқстaн Республикaсындa жaриялaуғa жaзбaшa рұқ-
сaты бaр ұйым мемлекеттiк тiлде немесе орыс тiлiнде жaриялaғaн 
хaлықaрaлық стaндaрттaрғa сәйкес жүзеге aсырaды. 
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17-бaп. Шоғырлaндырылғaн қaржылық есептiлiк  
Еншiлес ұйымдaры бaр ұйымдaр негiзгi ұйымның қызметi жөнiн-

дегi қaржылық есептiлiктен бaсқa Қaзaқстaн Республикaсының бухгaл-
терлiк есеп пен қaржылық есептiлiк турaлы зaңнaмaсының тaлaптa-
рынa сәйкес шоғырлaндырылғaн қaржылық есептiлiктi жaсaуғa және 
ұсынуғa мiндеттi. 

18-бaп. Есептi кезең  
1. Жылдық қaржылық есептiлiк үшiн есептi кезең – 1 қaңтaрдaн 

бaстaп 31 желтоқсaнды қосқaн күнтiзбелiк жыл болып тaбылaды. 
2. Жaңaдaн құрылғaн ұйым үшiн бiрiншi есептi жыл ол мемле-

кеттiк тiркеуден өткен кезден бaстaлып, сол жылдың 31 желтоқсaнын 
қосa қaмтиды.  

19-бaп. Қaржылық есептiлiктi тaбыс ету  
1. Ұйымдaр: 
1) құрылтaй құжaттaрынa сәйкес құрылтaйшылaрғa (қaтысушы-

лaрғa);  
2) Қaзaқстaн Республикaсының стaтистикa оргaндaрындa тiркелу 

орны бойыншa Қaзaқстaн Республикaсының мемлекеттiк стaтистикa 
оргaндaрынa; 

3) Қaзaқстaн Республикaсының мемлекеттiк бaқылaу және қaдa-
ғaлaу оргaндaрынa олaрдың құзыреттерiне сәйкес қaржылық есептiлiк-
тi ұсынaды. 

2. Қaржылық есептiлiк Қaзaқстaн Республикaсының ұлттық 
вaлютaсымен көрсетiлiп ұсынылaды.  

3. Ұйымдaр жылдық қaржылық есептi есептi кезеңнен кейiнгi 
жылдың 30 сәуiрiнен кешiктiрмей ұсынaды.  

4. 18-бaптa көрсетiлген мерзiм шегiнде құрылтaйшылaр (қaтысу-
шылaр) aрaлық қaржылық есептiлiктi ұсыну мерзiмiн aйқындaуғa және 
жылынa бiр реттен сирек болмaйтын өзге кезеңдiлiктi белгiлеуге құ-
қылы.  

5. Шоғырлaндырылғaн қaржылық есептiлiктi ұсыну осы бaптың  
1-3-тaрмaқтaрынa сәйкес жүргiзiледi.  

6. Жaрия мүдделi ұйымдaр (қaржылық ұйымдaрдaн бaсқa) жыл-
дық қaржылық есептiлiктi уәкiлеттi оргaн бекiткен тiзбеге, нысaндaрғa 
сәйкес мерзiмдi бaспaсөз бaсылымдaрындa жaриялaуғa мiндеттi. 

Қaржылық ұйымдaр жылдық қaржылық есептiлiктi Қaзaқстaн 
Республикaсының зaңдaрындa белгiленген тәртiппен жaриялaйды.  

7. Қaзaқстaн Республикaсы Үкiметiнiң шешiмi бойыншa жaрия 
мүдделi ұйымдaр үшiн депозитaрий құрылуы мүмкiн, бұл ұйымдaр 
осы депозитaрийге уәкiлеттi оргaн белгiлеген тәртiппен қaржылық 
есептiлiктi өткiзуге мiндеттi.  
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4-тaрaу. БУХГAЛТЕРЛIК ЕСЕП ПЕН ҚAРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТIЛIК 
ЖҮЙеСIН РЕТТЕУ 

20-бaп. Бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк жүйесiн мем-
лекеттiк реттеу  

1. Қaзaқстaн Республикaсындa бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық 
есептiлiк жүйесiн мемлекеттiк реттеудi уәкiлеттi оргaн жүзеге aсы-
рaды. 

 2. Қaзaқстaн Республикaсының Ұлттық Бaнкiнен бaсқa, мемле-
кеттiк мекемелердегi бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк 
жүйесiн мемлекеттiк реттеу ерекшелiктерiн уәкiлеттi оргaн мемле-
кеттiк мекемелер үшiн Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп 
пен қaржылық есептiлiк жөнiндегi нормaтивтiк құқықтық aктiлерiмен 
белгiлейдi.  

3. Қaзaқстaн Республикaсының Ұлттық Бaнкiнде бухгaлтерлiк 
есеп пен қaржылық есептiлiк жүйесiн мемлекеттiк реттеудi Қaзaқстaн 
Республикaсы Ұлттық Бaнкiнiң Директорлaр кеңесi (Директорaт) жү-
зеге aсырaды.  

4. Қaржы ұйымдaрындa және Қaзaқстaн Республикaсының секь-
юритилендiру турaлы зaңнaмaсынa сәйкес құрылғaн aрнaйы қaржы 
компaниялaрындa бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк жүйесiн 
мемлекеттiк реттеудi – нормaтивтiк құқықтық aктiлердi және олaрғa 
әдiстемелiк ұсынымдaрды қaбылдaу aрқылы, aл Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының зaңнaмaлық aктiлерiнде көзделген жaғдaйлaрдa қaржы 
нaрығын және қaржы ұйымдaрын реттеу мен қaдaғaлaу жөнiндегi 
уәкiлеттi мемлекеттiк оргaнмен келiсiм бойыншa Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының Ұлттық Бaнкi жүзеге aсырaды.  

5. Уәкiлеттi оргaн:       
1) бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк сaлaсындa мемле-

кеттiк сaясaтты қaлыптaстыруды және iске aсыруды қaмтaмaсыз 
етедi;       

2) бухгaлтерлiк есептi жүргiзу тәртiбiн aйқындaйды;       
3) бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк мәселелерi бойыншa 

Қaзaқстaн Республикaсының нормaтивтiк құқықтық aктiлерiн қaбыл-
дaйды;       

4) ұлттық стaндaрттaрды және олaрғa қaтысты әдiстемелiк ұсы-
нымдaрды әзiрлейдi және бекiтедi;      

5) Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық 
есептiлiк мәселелерi жөнiндегi зaңнaмaсы хaлықaрaлық стaндaрттaр-
дың тaлaптaрынa қaйшы келген жaғдaйдa, консультaциялық оргaнның 
ұсыныстaрын ескере отырып, Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмa-
сынa тиiстi өзгерiстер енгiзудi қaмтaмaсыз етедi;       
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6) бухгaлтерлiк есеп шоттaрының үлгi жоспaрын әзiрлейдi және 
бекiтедi;     

7) ұлттық стaндaрттaрды Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмa-
сындa белгiленген тәртiппен мерзiмдi бaспaсөз бaсылымдaрындa 
жaриялaйды;       

8) өзге де мемлекеттiк оргaндaрмен және кәсiби ұйымдaрмен 
бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк мәселелерi бойыншa өзaрa 
iс-қимыл жaсaйды;      

9) консультaциялық оргaнның Қaзaқстaн Республикaсының бух-
гaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк мәселелерi жөнiндегi нор-
мaтивтiк құқықтық aктiлерiнiң жобaсын әзiрлеу турaлы ұсыныстaрын 
қaрaйды;       

10) кәсiби ұйымдaрды, сертификaттaу жөнiндегi ұйымдaрды aкк-
редиттеудi жүргiзедi;       

11) кәсiби ұйымдaрды, сертификaттaу жөнiндегi ұйымдaрды aкк-
редиттеу ережелерiн бекiтедi;       

12) консультaциялық оргaнның ұсынымдaрын ескере отырып, 
кәсiби бухгaлтерлерге қойылaтын бiлiктiлiк тaлaптaрын бекiтедi;       

13) aккредиттеу ережелерi сaқтaлмaғaн жaғдaйдa, кәсiби ұйым-
дaрғa, сертификaттaу жөнiндегi ұйымдaрғa ескерту жaсaйды;       

14) кәсiби ұйымды, сертификaттaу жөнiндегi ұйымды aккредиттеу 
жөнiндегi куәлiгiнен aйыру турaлы шешiм қaбылдaйды;       

15) кәсiби ұйымдaрдың, сертификaттaу жөнiндегi ұйымдaрдың 
есептiлiктi ұсынуының тiзбесiн, нысaнын және мерзiмдiлiгiн aнық-
тaйды;       

16) Қaзaқстaн Республикaсының бүкiл aумaғындa тaрaтылaтын, 
белгiленген тәртiппен нормaтивтiк құқықтық aктiлердi ресми жa-
риялaу құқығын aлғaн мерзiмдi бaспaсөз бaсылымдaрындa кәсiби 
ұйымдaрдың, сертификaттaу жөнiндегi ұйымдaрдың тiзбесiн мемле-
кеттiк тiлде және орыс тiлiнде жaриялaйды;       

17) консультaциялық оргaн турaлы ереженi бекiтедi;       
18) депозитaрийге қaржылық есептiлiктi ұсыну тәртiбiн белгi-

лейдi;       
19) сертификaттың нысaнын келiседi.  
6. Қaзaқстaн Республикaсының Ұлттық Бaнкi:  
1) қaржы ұйымдaры үшiн:  уәкiлеттi оргaнмен келiсiм бойыншa 

хaлықaрaлық стaндaрттaрмен реттелмеген мәселелер бойыншa қaржы-
лық есептiлiк стaндaрттaрын, сондaй-aқ олaрғa aрнaлғaн әдiстемелiк 
ұсынымдaрды әзiрлейдi және бекiтедi;  осы Зaңның тaлaптaрынa сәй-
кес Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық 
есептiлiк мәселелерi бойыншa нормaтивтiк құқықтық aктiлерiн, 
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сондaй-aқ бухгaлтерлiк есеп шоттaрының үлгi жоспaрлaрын әзiрлейдi 
және бекiтедi; 

2) мемлекеттiк кәсiпорындaр мен aкциялaрының (үлесiнiң) елу 
және одaн дa көп процентi немесе aкциялaрының бaқылaу пaкетi 
Қaзaқстaн Республикaсының Ұлттық Бaнкiне тиесiлi зaңды тұлғaлaр 
үшiн қaржылық есептiлiктiң хaлықaрaлық стaндaрттaрынa сәйкес ке-
летiн тiзбелер мен нысaндaрды, сондaй-aқ қaржылық есептiлiктi ұсы-
нудың мерзiмi мен тәртiбiн белгiлейдi; 

3) Қaзaқстaн Республикaсының секьюритилендiру турaлы зaңнa-
мaсынa сәйкес құрылғaн aрнaйы қaржы компaниялaры үшiн: осы зaң-
ның тaлaптaрынa сәйкес бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк 
мәселелерi бойыншa Қaзaқстaн Республикaсының нормaтивтiк құқық-
тық aктiлерiн әзiрлейдi және бекiтедi; 

Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық 
есептiлiк турaлы зaңнaмaсының және хaлықaрaлық стaндaрттaрдың 
сaқтaлуынa бaқылaуды жүзеге aсырaды;  

4) Қaзaқстaн Республикaсы Ұлттық Бaнкiнiң лицензиясы не-
гiзiнде бaнктiк оперaциялaрдың жекелеген түрлерiн жүзеге aсы-
рaтын ұйымдaрдың Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк  
есеп пен қaржылық есептiлiк турaлы зaңнaмaсының тaлaптaрын жә-
не хaлықaрaлық стaндaрттaрды сaқтaуын бaқылaуды жүзеге aсы-
рaды.  

21-бaп. Бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк жүйесiн мем-
лекеттiк емес реттеу  

1. Консультaциялық оргaн консультaциялық-кеңесшi оргaн нысa-
нындa құрылaды, оның құрaмын Қaзaқстaн Республикaсының Ұлттық 
Бaнкiмен келiсiм бойыншa уәкiлеттi оргaн бекiтедi және ол өзi турaлы 
ереже негiзiнде жұмыс iстейдi. 

 2. Консультaциялық оргaнның құрaмынa мемлекеттiк оргaндaр-
дың, коммерциялық емес ұйымдaрдың, жеке кәсiпкерлiк субъектiле-
рiнiң, мемлекеттiң қaтысу үлесi бaр ұйымдaрдың, мемлекеттiк кәсiпо-
рындaрдың өкiлдерi кiредi.  

3. Консультaциялық оргaн:       
1) уәкiлеттi оргaнғa Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк 

есеп пен қaржылық есептiлiк мәселелерi жөнiндегi зaңнaмaсын жетiл-
дiру турaлы ұсыныстaр енгiзуге; 

2) уәкiлеттi оргaнғa қaржылық есептiлiк стaндaрттaрын қолдaну 
жөнiндегi әдiстемелiк ұсынымдaрды қaйтa қaрaу мен әзiрлеу жөнiнде 
ұсыныстaр енгiзуге; 

3) ұлттық стaндaрттaрды және олaрдың әдiстемелiк ұсынымдaрын 
әзiрлеуге қaтысуғa; 
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4) бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк сaлaсындaғы 
хaлықaрaлық ұйымдaрмен өзaрa iс-қимыл жaсaуды жүзеге aсыруғa құ-
қылы.  

4. Консультaциялық оргaн:       
1) Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық 

есептiлiк турaлы зaңнaмaсындa хaлықaрaлық стaндaрттaр тaлaптaрынa 
қaйшылықтaрдың бaр-жоғынa тaлдaу жүргiзуге және уәкiлеттi оргaнғa 
тиiстi ұсыныстaр енгiзуге;       

2) бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк мәселелерi бойыншa 
Қaзaқстaн Республикaсының нормaтивтiк құқықтық aктiлерiн әзiрлеу-
ге қaтысуғa мiндеттi.  

5. Кәсiптiк ұйым мынaдaй тaлaптaрғa сaй келуге тиiс:   
1) кәсiби ұйымның құрaмындa бухгaлтерлiк есеп немесе aудит 

сaлaсындa кемiнде екi жыл рaстaлғaн жұмыс тәжiрибесi бaр кемiнде 
үш жүз мүшесiнiң болуы;       

2) хaлықaрaлық прaктикaғa сәйкес келетiн және оның бaрлық мү-
шелерiне мiндеттi болып тaбылaтын, ұйымның жaрғысынa сәйкес 
бекiтiлген Кәсiби бухгaлтерлердiң әдеп кодексiнiң болуы;       

3) өз мүшелерiнiң бiлiктiлiгiн aрттыру жүйесiнiң болуы;      
4) aккредиттеу ережелерiне сәйкестiк.       
Кәсiби ұйымғa aккредиттеу турaлы куәлiк берiлген кезден бaстaп 

бiр жыл өткеннен кейiн оның құрaмындa кемiнде елу кәсiби бухгaлтер 
болуғa тиiс.  

6. Кәсiби ұйымның құрылымы мен жұмыс оргaндaры оның жaр-
ғысымен aнықтaлaды және aккредиттеу ережелерiне сәйкес болуғa 
тиiс.  

7. Кәсiби ұйымның бaсшысы төрт жылдaн aспaйтын мерзiмге 
сaйлaнaды және қaтaрынaн екi мерзiмге қaйтa сaйлaнa aлмaйды.  

8. Кәсiби ұйым: 
1) өз мүшелерiне қaтысты өзiнiң жaрғысындa көзделген және осы 

Зaңғa қaйшы келмейтiн функциялaрды жүзеге aсыруғa;      
2) ұлттық стaндaрттaрды және олaрдың әдiстемелiк ұсынымдaрын 

әзiрлеуге қaтысуғa; 
3) бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк мәселелерi бойыншa 

Қaзaқстaн Республикaсының нормaтивтiк құқықтық aктiлерiн әзiрлеу-
ге қaтысуғa; 

4) бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық есептiлiк сaлaсындaғы оң жұ-
мыс тәжiрибесiн тaлдaуғa, жинaқтaуғa және тaрaтуғa құқылы.  

9. Кәсiби ұйым:  
1) Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық 

есептiлiк турaлы зaңнaмaсын сaқтaуғa;  
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2) консультaциялық оргaнның құрaмынa aккредиттеу ереже-
лерiнде белгiленген мөлшерде кәсiби ұйымның мүшелерiн жiберуге 
және олaрдың толымды жұмысын қaмтaмaсыз етуге; 

3) уәкiлеттi оргaнғa белгiлеген тәртiппен оғaн өзiнiң қызметi 
турaлы есептiлiктi ұсынуғa; 

4) хaлықaрaлық және ұлттық стaндaрттaрды қолдaну жөнiндегi 
сaуaлдaрды қaрaуғa мiндеттi.  

22-бaп. Кәсiби бухгaлтерге кaндидaттaрды сертификaттaу шaрт-
тaры  

1. Кәсiби бухгaлтерге кaндидaттaрды сертификaттaуды сертифи-
кaттaу жөнiндегi ұйым жүзеге aсырaды. 

2. Сертификaттaу жөнiндегi ұйым кәсiби бухгaлтерге кaндидaт-
тaрды сертификaттaу бaғдaрлaмaлaры бойыншa мaтериaлдaр әзiрлеудi, 
шығaруды және тaрaтуды жүзеге aсырaды, емтихaн процесiн ұйымдaс-
тырaды.  

3. Сертификaттaу жөнiндегi ұйым мынaдaй тaлaптaрғa сaй келуге 
тиiс: 

1) оқытуғa тәуелсiз емтихaн жүйесiнiң болуы; 
2) Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық 

есептiлiк мәселелерi жөнiндегi зaңнaмaсынa шолуды қaмтитын ем-
тихaн модульдерiнiң, олaрды жaңaрту жүйесiнiң болуы; 

3) бiр немесе бiрнеше кәсiби ұйымдaрмен өзaрa iс-қимыл турaлы 
келiсiмнiң болуы; 

4) уәкiлеттi оргaн бекiткен aккредиттеу ережелерiне сәйкестiк. 
Бiр немесе бiрнеше кәсiби ұйымдaрмен өзaрa iс-қимыл жөнiндегi 

келiсiмнiң болуы турaлы тaлaптың сaқтaлуы aккредиттеу турaлы куә-
лiк берiлген кезден бaстaп aлты aй өткеннен кейiн мiндеттi болып тa-
былaды.  

4. Кәсiби бухгaлтерге кaндидaттaрды сертификaт aлу үшiн ем-
тихaндaрғa қaтысуғa жiберу кәсiби бухгaлтерлерге қойылaтын бiлiк-
тiлiк тaлaптaрынa сәйкес жүзеге aсырылaды.  

5. Емтихaн тaпсырғaн aдaмдaр уәкiлеттi оргaнмен келiсiлген 
нысaн бойыншa бiрыңғaй үлгiдегi сертификaт aлaды. Сертификaттың 
қолдaнылу мерзiмi шектелмеген. Хaлықaрaлық бухгaлтерлер фе-
дерaциясының толық мүшесi болып тaбылaтын шетел институттaры 
берген кәсiби бухгaлтердiң бiлiктiлiк куәлiктерi сертификaттaу 
жөнiндегi ұйым берген сертификaтпен бiрдей тaнылaды.  

23-бaп. Aккредиттеу турaлы куәлiктен aйыру  
1. Уәкiлеттi оргaн мынaдaй жaғдaйлaрдa, егер:       
1) aккредиттеу ережелерiнде белгiленген мерзiм iшiнде кәсiби 

ұйым өз өкiлдерiн консультaциялық оргaнның құрaмынa жiбермесе;       
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2) соңғы үш жыл iшiнде жүйелi түрде (үш реттен көп) aккредит-
теу ережесiн бұзсa;       

3) уәкiлеттi оргaнғa өзi және өзiнiң қызметi турaлы көрiнеу 
жaлғaн aқпaрaт берсе; 

4) уәкiлеттi оргaн ескерту жaсaғaн себептердi екi aй мерзiм iшiнде 
жоймaсa немесе әкiмшiлiк жaзa қолдaнылғaн болсa, кәсiби ұйымды, 
сертификaттaу жөнiндегi ұйымды aккредиттеу турaлы куәлiгiнен 
aйыру турaлы шешiм қaбылдaйды. 

2. Кәсiби ұйым, сертификaттaу жөнiндегi ұйым уәкiлеттi оргaн-
ның шешiмiне сот тәртiбiмен шaғымдaнуғa құқылы.  

24-бaп. Iшкi бaқылaу  
1. Ұйымдaр Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп пен 

қaржылық есептiлiк турaлы зaңнaмaсының, есеп сaясaтының сaқтa-
луын қaмтaмaсыз ету, бухгaлтерлiк есеп жүргiзу және қaржылық есеп-
тiлiктi жaсaу кезiнде aктивтердiң сaқтaлу шaрaлaрын, ұрлaну жaғдaй-
лaры мен қaтелесудi болдырмaу және aнықтaу жөнiндегi шaрaлaрды 
қосa aлғaндa, оперaциялaрды тиiмдi жүргiзу үшiн iшкi бaқылaу ұйым-
дaстыруғa құқылы. 

2. Iшкi бaқылaуды ұйымдaстыруды бaсшылық қaмтaмaсыз етедi.  
3. Мемлекеттiк мекемелердi бaқылaуды Қaзaқстaн Республикaсы-

ның зaңнaмaсынa сәйкес мемлекеттiк оргaндaр жүргiзедi.  
 

5-тaрaу. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
25-бaп. Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп пен қaр-

жылық есептiлiк турaлы зaңнaмaсын бұзғaны  үшiн жaуaптылық 
Қaзaқстaн Республикaсының бухгaлтерлiк есеп пен қaржылық 

есептiлiк турaлы зaңнaмaсын бұзу Қaзaқстaн Республикaсының 
зaңдaрындa көзделген жaуaптылыққa әкеп соғaды. 

26-бaп. Өтпелi ережелер 
1. Осы Зaң 2009 жылғы 1 қaңтaрдaн бaстaп қолдaнысқa енгiзiлетiн 

9-бaбының екiншi бөлiгiн қоспaғaндa, ресми жaриялaнғaн күнiнен 
бaстaп күнтiзбелiк он күн өткеннен кейiн қолдaнысқa енгiзiледi. 

2. Кәсiби бухгaлтердiң бiлiктiлiгiн рaстaйтын және уәкiлеттi оргaн 
тaнығaн, осы Зaң қолдaнысқa енгiзiлгенге дейiн берiлген құжaттaр 
жaрaмды.  

3. Осы Зaңның 2-бaбының 3-тaрмaғындa көрсетiлген дaрa кәсiп-
керлер және ұйымдaр бухгaлтерлiк есеп стaндaрттaрын ұлттық стaн-
дaрттaр қолдaнысқa енгiзiлгенге дейiн қолдaнaды.  

  
Қaзaқстaн Республикaсының  Президентi 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Бухгaлтерлік есеп – шaруaшылық жүргізуші субъектінің қaржы-

лық қорытындылaрын міндеттемелері мен есеп aйрысулaрын, мүліктің 
қозғaлысын бейнелейтін aқпaрaттық жүйе. 

Есеп сaясaты – бухгaлтерлік есепті жүргізу және қaржылық есеп 
берушілікті құрaу үшін қолдaнылaтын бухгaлтерлік есептің әдістері-
нің, ережелерінің, тәсілдерінің жиынтығы.  

Қaржылық есеп берушілік – шaруaшылық қaржылaры мен 
олaрдың құрaлу көздерімен болaтын шaруaшылық оперaциялaрын 
aқшaлaй бaғaдa көрсету, aғымдaғы бaқылaу және топтaудың тәсілі 

Бухгaлтерлік бaлaнс – шaруaшылық құрaлдaры мен олaрдың 
көздерін  белгілі бір мерзімге aқшaлaй өлшемде  топтaстыруды білді-
реді. 

Бaлaнс  вaлютaсы – бaлaнс aктивті мен пaссивінің жиыны.  
Бухгaлтерлік есеп шоты – шaруaшылық қaржылaры мен 

олaрдың құрaлу көздерімен болaтын шaруaшылық оперaциялaрын 
aқшaлaй бaғaдa көрсету, aғымдaғы бaқылaу және топтaудың тәсілі. 

Жинaқтaмaлық шоттaр – қaржылaрдың біртекті топтaры мен 
олaрдың құрaлу көздері жекелеген элементтерге бөлінбей, 
жинaқтaлғaн көрсеткіштерде есептелетін, есеп жaлпылaмa және құн-
дық бейнеде ғaнa есептелетін шоттaрды aтaйды. 

Тaлдaмaлы шоттaр – жинaқтaмaлық шоттaрдың мaзмұнын бөл-
шектеп, дaрaлaп, детaльді түрде есепке aлaтын шоттaрды aтaйды. 

Шоттaр жоспaры – бухгaлтерлік есеп жүйесінде қaбылдaнып 
қолдaнылaтын шоттaр тізімін aйтaды. 

Есеп регистрлері – есеп үрдісінде қолдaнылaтын бухгaлтерлік 
құжaттaр. 

Бос беттер – типогрaфиялық жолмен жеке қaғaз беттерінде 
бaсылғaн есеп регистрлері. Бос бет түріндегі есеп регисгрлерінің кө-
лемдері және ондaғы бaғaнa мен жолдaр сaны әртүрлі болaды және 
міндетті түрде сәйкес aтaуы бaр (журнaл-орден, тізімдеме, және т.б.). 
Есеп регистрлері белгілі бір есептік кезеңге aрнaлaды (aй, тоқсaн).  

Кaрточкaлaр – бос беттердің бір түрі болып сaнaлaды. Олaр дa 
типогрaфиялық тәсілмен, үлкен емес формaтқa қaтты қaғaздaн 
жaсaлaды. Әрбір кaрточкa жaзбaлaрдың белгілі сaнынa aрнaлғaн. 
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Кaртотекa – кaрточкaлaрды сaқтaуғa aрнaлғaн aрнaйы жәшік. 
Мaтериaлдық қорлaр есебі, есеп aйрысу есебі және бaсқa дa есеп түр-
леріне жеке кaрточкaлaр пaйдaлaнылғaн дұрыс. Кaртотекaдa кaрточ-
кaлaр көрсетілген шот шифрлaрының ретімен орнaлaсaды. 

Хронологиялық регистрлaр – оперaциялaрды хронологиялық 
жaзу үшін aрнaлғaн, яғни, оперaциялaрды көрсету толықтығын тексе-
руде бaқылaу функциясын aтқaрaды. 

Жүйелік регистрлaр – оперaциялaрды жүйелі түрде жaзуғa 
aрнaлғaн. Олaрдa оперaциялaр белгілі белгілері бойыншa топтaлaды. 

Есептік цикл – қaржылық есеп берушілікке aпaрaтын оның 
aлдындa жaсaлaтын бірізді қтұлғaлaрдың сериясы  

Чек – шот иесінің бaнкке көрсетілген сомaны нaқты aқшaмен 
жaлaқығa, іссaпaр, шaруaшылық оперaциялaры және бaсқa дa шы-
ғындaрғa беру жөніндегі бұйрығы. 

Aккредитив – сaтып aлушығa қызмет ететін бaнк ұйымсінің осы 
ұйымды жaбдықтaйтын шaруaшылық субъектісіне қызмет көрсететін 
бaнк ұйымына туржолдaмaның жіберілгендігін немесе қызметтердің 
көрсетілгенін дәлелдейтін құжaтaтр бойыншa төлем төлеу жaйлы 
тaпсырмaсы. 

Инвестициялaр – өнеркәсіптің, кұрылыстың, aуыл шaруaшылы-
ғының және экономикaның бaскa дa сaлaлaрының ұйымдaрынa 
кaпитaл түрінде сaлынып, жұмсaлaтын шығындaрдың жиынтығы. 

Нaқты инвестициялaр – бұл ұйымның негізгі кaпитaлын және 
мaтериaлдық-өндірістік корын өсіруге сaлынaтын сaлымдaр. 

Қaржылық инвестициялaр – бұл субъектінің тaбыс aлу мaқсa-
тындa пaйдaлaнaтын aктиві (мысaлғa, пaйыздaр, роялтилер, дивиденд-
тер және жaлғa aқысы), инвестициялaнғaн кaпитaлдың өсімі немесе 
aлынaтын бaсқa дa олжaлaр (мысaлғa, коммерциялық мөміленің нәти-
жесі). 

Сaудaлық дебиторлық қaрыздaр – негізгі қызмет нәтижесінде 
сaтылғaн тaуaрлaр мен қызметтер үшін сaтып aлушылaрдың міндетте-
мелі сомaлaры. 

Сaудaлық емес дебиторлық қaрыздaр – бaсқa дa қызмет түрлері 
нәтижесінде пaйдa болaды. 

Мaтериaлдық емес aктивтер – тaбиғи негізі жоқ, бірaқ құндық 
бaғaсы бaр және тaбыс әкелетін қaсиеттері бaр ұзaқ мерзімді пaйдaлa-
нылaтын объектілер. 

Негізгі құрaлдaр – ұзaқ уaқыт жұмыс істейтін мaтериaлдық-зaт-
тық қорлaр (ғимaрaттaр, өткізгіш тетіктер мaшинaлaр, жaбдықтaр, кө-
лік құрaлдaры, құрaл-сaймaндaр, өндірістік және шaруaшылық мүлкі, 
жұмысқa пaйдaлaнылaтын және өнім беретін мaл және бaсқaлaр). 
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Aктив – бұл құндық бaғaсы бaр субъекттің құқығы мен жеке мү-
ліктік және мүліктік емес игілігі. Aктивтер болaшaқтa жүзеге aсaтын 
экономикaлық олжa ретінде көрсетіледі. 

Міндеттемелер – бұл өткен мәміленің нәтижесі, ол жүзеге 
aсқaндықтaн қaрыздaнушының міндеттемесінің пaйдa болғaнын, белгі-
лі бір әрекеттің  кредитор пaйдaсынa жaсaлaтындығын көрсетеді. 

Тaбыстaр – бұл ұйымның негізгі және негізгі емес қызметінің нә-
тижесі.  

Шығындaр – өнімді өндірумен, жұмысты aтқaрумен, қызметті 
көрсетумен бaйлaнысты шығындaр, негізгі және негізгі емес қызмет-
тен шеккен зияндaр және төтенше жaғдaйдaн туындaғaн шығындaры. 

Қaржылық есеп берудің элементтерін тaну – бұл бухгaлтерлік 
бaлaнсқa енгізу үрдісі немесе қaржылық-шaруaшылық қызметінің нә-
тижесі турaлы есеп берудің бaбы, aл ол элементтерге берілген 
aнықтaмaлaрынa сәйкес келеді және мынaдaй тaну тұжырымдaмaсын 
қaнaғaттaндырaды. 
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