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Алғы сөз

Салықтар мемлекеттің пайда болғаннан бастап қоғамдағы 
экономикалық қатынастардың қажетті буындарының бірі жэне 
кез келген мемлекеттің өмір сүруінің қаржылық негізі болып 
табылады. Салықтарды оқып-үйрену қажеттілігі де нақты осыған 
байланысты негізделеді. Салықтар туралы ғылым қаржы 
гылымының мамандандырылған бөлімі ретінде ХУІІІ-ХІХ ғғ. 
бөлініп шықты. «Мемлекеттік табыс туралы ғылымның» дамуы 
негізінен ХІХғ. соңғы төртінші бөлігі мен ХХғ. Бас кезінде өріс 
алды. Сондықтан да, салықтық бақылауды оқып-үйрену кезінде 
тарихи жэне логикалық көзқарастар негізгі мәнге ие.

Бүгінде «Салықтық бақылау» тәжірибе жүзінде студент 
экономистердің барлығы жуық, әсіресе мемлекеттік қызметке 
жұмысқа түруға ынталы қаржыгерлер оқып-үйренетін негізгі оқу 
пәні болып табылады. Жоғарыда аталып өткендей, аталған пэн 
көптеген жалпы экономикалық жэне арнаулы оқу курстарымен 
тығыз байланысты.

Оқу пәнінің қүрылымы келесідей болып келеді: ең алдымен 
салықтардың қүрылуының теориялық негіздері, экономистердің 
«салық» деген үғымға байланысты көзқарастарының даму 
кезеңдері, сондай-ақ қандай да бір мемлекетте салықтық 
тетіктерді экономикалық проңестерді реттеуге қолдану 
мүмкіндігі қарастырылады.

Салық туралы ғылым қаржы ғылымының бір бөлімі. Қаржы 
мен мемлекет туралы ғылым -  салықтардың мэні мен салық салу 
механизмін үйренудің теориялық негізі.

Салықтарды оқытудың қажеттілігі жэне оны үйымдастыру. 
Ш аруашылық субъектілері мен халыққа салық салу жүйесінің 
оқытудағы тарихи жэне логикалық көзқарастар.

«Салықтық бақылау» оқу пэні ретінде және оның жалпы 
экономикалық және арнайы оқу курстарымен байланысты.

Оқыту пэнінің қүрылымы. Салық салудың теориялық және 
практикалық үрдісіне терең араласуы. Қазақстан 
Республикасындағы салықтар мен міндетті төлемдердің 
құқықтық негіздері. «Салықтық бақылау» пэнінің мақсаттары 
мен оларды мемлекеттік салық қызметіне мамандарды дайындау 
процесінде қолдану.

Студенттердің өзіндік жүмысы -  бүл студенттердің оқу 
қызметінің ерекше бір түрі. СӨЖ ойлау қабілеттерін



і.иіталандырады, берілген ғылымның материалдарын саналы 
жоие іерең меңгеруге септігін тигізеді. Ол әдебиетпен дұрыс 
жүмыс істеу, іздену және өз көзқарастарын айқындап, өз 
і.іңгайын қалыптастыруга жэрдемдеседі. Студенттің өзіндік 
'жүмысы тұлғаның қалыптасуына елеулі дәрежеде ықпал етеді.
I үлғаны қалыптастыра отырып өзіндік жұмыс студенттерге 

жүмыс жэне бос уақыттарын ұтымды ұйымдастыру 
тожірибелерін жинақтауга мүмкіндік береді.

Студенттердің өзіндік жұмысы оқу жоспарының эрбір пәні 
бойынша ұйымдастырылады. Жалпы өзіндік жұмысты студенттің 
озіндік жұмысы (СӨЖ) жэне оқытушының жетекшілігімен 
студенттің өзіндік жұмысына (ОБСӨЖ) жіктейді. Бұлар 
оқытудың кредиттік жүйесіндегі оқу процесін ұйымдастыруда 
пегізгі формаларының бірі болып табылады жэне аудиториядан 
тыс сабақтарды сипаттайды.

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) -  бұл студенттің 
оқытушының қатысуынсыз өз бетінше оқуга бөлінген, оқу- 
әдістемелік эдебиетпен жэне нұсқаумен қамтылган белгілі бір 
гақырыптар мен тапсырмалар бойынша жұмысы.

Студенттердің өзіндік жұмысын бақылау формасы бойынша 
жазбаша жэне ауызша болуы мүмкін. Жазбаша бақылау 
формасында оқушылардың өзіндік жұмысының нәтижелері 
конспект, реферат, баяндама, шығарма, кроссвордтар, эссе, есеп 
берулер, бақылау жұмысы және ғылыми мақала үлгісінде және 
т.б. рәсімделеді. Студенттердің озіндік жұмысының нәтижелерін 
ауызша бақылауында коллоквиум, конференңия, іскер ойындар 
жэне жеке сөйлесулер (собеседования) жэне т.б. үлгілермен 
рэсімделінуі мүмкін.

Пәнді игерудің мақсаты - «Салықтық бақылау» пэнін оқу 
нәтижесінде алынатын білімдер барлық жалпы кәсіптік жэне 
арнайы пәндерді оқу үшін, кәсіби қызметінде шешім қабылдау 
үшін қажет.

Игерілетін білім, істей алуы, дағдысы
Пэнді меңгеру нэтижесінде студент келесі құзыреттерді 

игеріп көрсетеді:
- білу және түсіну: салықтар мен салық салу жүйесінің қызмет 
етуінің теориялық аспектілерін, салықтардың барлық түрлері 
бойынша ерекшеліктерін, негізгі функцияларын, белгілерін білу;
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- білім мен түсінікті ңолдану: салықтардың және табыстардың 
салық салынатын түрлерін, шегерімдерді, қағидаларын, салық 
жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің: 
алымдардың, төлемақылардың, баждардың негізгі белгілерін 
айқындауды, салықтардың барлық түрлері бойынша қолдану 
аясы білуі жэне түсініп қолдана алуы;
- пайымдауларды қалыптастыру: Қазақстан Республикасында 
салықтар мен салық жүйесінің құрылуы мен тарихи дамуының 
кезеңдерін сараптау, еліміздегі салық реформаларының негізгі 
конңепңиялық бағыт-бағдарын, салық саясатының 
артықшылықтары мен кемшіліктерін жэне т.б. қалыптастыру;
- коммуникативті цабілеттер: ҚР салық салудың практикасын 
терең қарастырумен қатар, нақты салық түрлерінің практикалық 
есептелуін жетік үйрену, бюджет жүйесі арасында салықтар мен 
алымдардың бюджетаралық бөлінуі; салықтардың негізгі 
топтарының қалыптасуы мен оларды есептеу мен төлеу 
механизмінің ерекшеліктерін терең меңгеру;
- білім беру дагдылары мен оқу қабілеттері: салық салуды 
мемлекеттік реттеу саласындағы жаңа тэсілдерді жэне білімдерді 
дербес меңгеру, салық заңдарын жан-жақты оқып-үйренумен 
бірге салықтық тетіктердің салық төлеушілер мен жалпы ел 
экономикасына эсер етуін зерделеу, оқып-білу және т.б.
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Тақырып 1. Салық бақылауы және оны жүзеге асыру

Теориялық мәліметтер

1. Салық бақылауының экономикалық мазмұны
2. Салық бақылауының обьектілері мен субьектілері
3. Салық бақылауының жіктелуі
4. Салық бақылауының әдістері

1.1. Салық бақылауының экономикалық мазмұны
Салық бақылауы дегеніміз салық қызметі органдарының 

салық заңдарының орындалуын, жинақтаушы зейнетақы 
қорларына міндетті зейнетақы жарналарының жэне Мемлекеттік 
олеуметтік сақтандыру қорына элеуметтік аударымдардың толық 
жэне уақытылы аударылуын бақылауы.

Қазақстан Республикасының салық заңнамасы, 
орындалуын бақылау салық органдарына жүктелген Қазақстан 
Республикасының өзге де заңнамасы нормаларының 
орындалуына салық органдары жүзеге асыратын мемлекеттік 
бақылау салықтық бақылау болып табылады.

Салықтық бақылау:
1) салықтық тексеру нысанында;
2) мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарында жүзеге 

асырылады.
3. Салықтық бақылаудың осы нысандары шеңберінде:
1) салықтық міндеттеменің, әлеуметтік төлемдерді есептеу, ұстап 

қалу жэне аудару жөніндегі міндеттердің орындалуын есепке 
алу;

2) бақылау-кассамашиналарын қолдану тэртібінің сақталуын 
бақылау;

3) акцизделетін тауарларды, сондай-ақ авиациялық отынды, 
биоотынды жэне мазутты бақылау;

4) трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылау;
5) мемлекет меншігіне айналдырылган (түскен) мүлікті есепке 

алу, сақтау, бағалау, одан эрі пайдалану жэне өткізу тэртібінің 
сақталуын бақылау;

6) Қазақстан Республикасының салық заңнамасын орындауға 
багытталған функцияларды жүзеге асыру жөніндегі 
міндеттерді орындау бөлігінде уәкілетті мемлекеттік және 
жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау;
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7) тауарларга ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу тэртібінің 
сақталуын бақылау жүзеге асырылады.
Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары шеңберінде:

1) салық төлеушілерді салық органдарында тіркеу;
2) салықтық нысандарды қабылдау;
3) камералдық бақылау;
4) салықтық мониторинг;
5) салықтық зерттеп-қарау;
6) этил спиртін өндіруді жүзеге асыратын үйымдарда этил 

спиртінің есепке алынуын бақылау;
7) өтініш берушінің этил спирті мен алкоголь өнімдерінің, 

сондай-ақ темекі бүйымдарының өндірісі бойынша қызметке 
қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін анықтау да 
жүзеге асырылады.
Уәкілетті орган арнаулы мемлекеттік органдармен, Қазақстан 

Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери барлау 
органдарымен, қүқық қорғау органдарымен бірлесіп камералдық 
бақылау, салықтық тексеру жүргізудің ерекше тәртібін және 
өздеріне қатысты осындай тексеру жүргізілетін түлғалар тізбесін 
айқындайды.

Салықтық тексеру жүргізудің жалпы тэртібі Қазақстан 
Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес айқындалады.

Салықтық тексеруді жүргізу тэртібі мен мерзімдерінің 
ерекшеліктері осы Кодексте айқындалады.

Кеден органдары оз қүзыреті шегінде осы Кодекске, 
Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасына жэне 
(немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес 
Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 
тауарлардың откізілуімен байланысты салықтық бақылауды 
жүзеге асырады, мерзімінде орындалмаған салықтық 
міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін жэне 
төленуге салықтар бойынша мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын 
қолданады.

1.2.Салық бақылауының обьектілері мен субьектілері
Салық бақылауының обьектісі болып -  заңды жэне жеке 

түлғалар, яғни салық төлеушілер табылады.
Түлга - жеке түлға жэне заңды түлға болып бөлінеді.
Жеке түлға - Қазақстан Республикасының азаматы, шет 

мемлекеттің азаматы, азаматтығы жоқ адам.
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Заңды түлға - Қазақстан Республикасының немесе шет 
мсмлекеттің заңдарына сәйкес құрылған үйым (шетелдік заңды 
іүлға) немесе кэсіпорын. Ш ет мемлекеттің заңдарына сәйкес 
құрылған компания, ұйым немесе басқа да корпораңиялық 
к;үралым. Салық кодексінің мақсаттары үшін олар қүрылған шет 
мемлекеттің заңды түлғасы мэртебесіне ие ме, жоқ па - оған 
қарамастан дербес заңды түлғалар ретінде қарастырылады.

Салық бақылауының субьектісі болып -  салық қызметі 
органдары табылады.

Салық обьектісі -  салық есептелетін база, яғни салық не 
үшін төленетінін қарастырады, мэселен: табыс, мүлік, тауар, 
мүра, жер жэне т.б. Осы аталғандардан салық төленеді.

Салық субьектісі -  заңды немесе жеке түлға, яғни салықты 
төлеушілерді атаймыз.

1.3. Салық бақылауының жіктелуі
Сачъщ баңылауын жүзеге асыру кезінде бірнеше т ощ а  

бөлінеді:
1. Алдын-ала бақылау - салық қызметі органдары салық

заңдарының орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына 
міндетті зейнетақы жарналарының жэне Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорына элеуметтік аударымдардың толық жэне
уақытылы аударылуына алдын-ала бақылау жасайды, яғни
мерзімінен бүрын есепке алады.

2. Ағымдағы бақылау - салық қызметі органдары салық
заңдарының орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына 
міндетті зейнетақы жарналарының жэне Мемлекеттік элеуметтік 
сақтандыру қорына элеуметтік аударымдардың толық жэне
уақытылы аударылуына ағымдағы кезеңде бақылау жасайды.

3. Кейінгі бақылау - салық қызметі органдары салық
заңдарының орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына 
міндетті зейнетақы жарналарының жэне Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың толық жэне
уақытылы аударылуын белгілі бір мерзімінен кейін бақылау 
жасайды. Жоспар бойынша орындалу барысын қадағалайды.

1.4. Салық бақылауының әдістері
Салық бақылауының бірнеше әдістері бар:
® Қадағалау;
• Тексеру;
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•  Зерттеу;
•  Талдау;
® Ревизия.
Салық бақылауы мына бағыттарда жүзеге асырылады:

1) салық төлеушілерді тіркеу есебі;
2) салық салу объектілері мен салық салуға байланысты 
объектілерді есепке алу;
3) бюджетке түсімдерді есепке алу;
4) қосылған құн салығын төлеушілерді есепке алу;
5) салық тексерістері;
6) камералдық бақылау;
7) салық төлеушілердің қаржы-шаруашылық қызметінің 
мониторингі;
8) фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану 
ережелері;
9) акңизделетін тауарлардың кейбір түрлерін таңбалау жэне 
акциздік постыларды белгілеу;
10) мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті есепке алу, 
бағалау жэне сату тэртібін сақтауды, сондай-ақ мемлекет 
меншігіне айналдырылған мүліктің толық жэне уақытылы 
берілуін тексеру;
11) уэкілетті органдарға бақылау жасау.

Кеден органдары өз қүзыреті шегінде Қазақстан 
Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлардың отуімен 
байланысты төленуге тиіс салықты жэне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдерді алу жөніндегі салық бақылауын осы 
Кодекске жэне Қазақстан Республикасының кеден заңдарына 
сэйкес жүзеге асырады.

Есептерді шешуге арналған мысалдар 

Мысал №1
Компанияда еңбекақы 75845теңге болганда, жеке табыс салық 
сомасын жэне қолына алатын жалақы сомасын есептеңіз? 
Жауабы: (75845-7585(10%МЗЖ)-18660тг(2013 жылгы ЕТЖ) х  
10%:ЖТС=4960теңге
Қолына алатын жалацьісы 75845-7585-4960=63300тг
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М і і і с і і л  № 2

I і і п і і к с и  Е» ЖШС-де мотоциклдер, мотороллерлер, 
митошаиалар, двигательінің қуаты 55кВт-дан аспайтын көлемі 
іііагып кемелер бар. Көлік құралы салығын табыңыз?
>К(іуабы: КС=(1 х 1731)=1731тг

Мысал №3
Жскс 1'үлғалардың (агайынды екі адамның) ортақ үлестік 
меііпіігінде түрғын үй бар. Ағасына үйдің 60%, ал інісіне 40%
і иесілі. Жалпы үйдің қүны 1 200 000 теңгені қүрайды. Мүлік 
пілығын және қалған соманы кім төлейді?
Жчуабы: Мү.чік сачыгы=500+200 000 х  0,08=660 тенге 
Қилган соманы: (660-396 = 264 тенге) -  інісі төлейді 
60% 40%

ІУІысал №4
«Лрай» ЖШС заңды түлғаның балансында двигатель көлемі -  
IК00 см3, пайдалану мерзімі 7 жыл болған, ТМД елдерінде 
шығарылған жеңіл автомобиль бар. Көлік қүралы салығын, 1500- 
2000см3 аралығындағы томенгі шектеуліктен артығы қанша және 
бюджетке толенетін барлық сомасын есептеңіз?
Жауабьі: 1. Ссшъщ = 3 х  1731=5193 тенге

-  салъщ мөлшерлемесі 
/ 731- 2013 жылгы айлъщ есептік көрсеткіш
2. (1500-2000 см3) аралыгындагы төменгі шектеуліктен артыгы 
300 см3 = (1800-1500) цүрайды. Сальщ=300х 3=900 тенге
3. бюджетке төленетін барлъщ салъщ сомасы:
(5193+900) х  0,3=1827,9
0,3 пайдалану мерзімі 6 жылдан 20 жылга дейінгі түзету 
коэффициенті

ІУІысал №5
Автобустың 20 орны бар. Көлік қүралдар салығы бойынша салық 
мөлшерін есептеңіз?
Жауабы: Сальщ = 14 х 173Іт г = 24234 тенге 

Мысал №6
Жеке түлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің қүны -
3 300 000 теңге. Мүлік салығын табыңыз?
Жауабы: Мүлік салыгы =2 300+300 000 х  0,15=2750 тенге
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Семинарлық сабактарға арналған тапсырмалар

Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нұсқаның нөміріне 
сәйкес 1 мысалдан таңдау (нұсқа нөмірі тапсырманың соңғы 
санына сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жұмысы түрінде 
ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барльщ тацырыптар бойынша
тапсьірмалар осы нүсцамага цатысты орындачады)

Есептерді шығару
1 есеп.
Меншік қүқығында салық салу объектілері бар жеке түлғалар 
жэне меншік, шаруашылық жүрғізу немесе оралымды басқару 
қүқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, олардың 
қүрылымдық бөлімшелері көлік қүралдары салығын төлеушілер 
болып табылады.
Жеке түлғаның жеңіл автокөліғінің қозғалтқыш көлемі - 2500смЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

2 есеп.
«Сайыпқыран» мекемесінің 2019 жылғы 1 қаңтарындағы 
жағдайы бойынша балансында Шымкент қаласында тіркелғен 
келесідей транспорт қүралдары бар:

Салық салу объектісі Қозғалтқыш көлемі Саны,
(қуаты), ат күші бірлік

Жеңіл автокөліктер 180 5
Жүк автокөліктері 240 3

250 1

Наурыз айының ортасында 180 ат. к. тең жүк автомобилі есептен 
шығарылды, сатылды.
Тапсырма: Бір жылғы көлік салығының соммасын анықтау.

3 есеп.
Есепті кезеңінде «Алуа» кәсіпорыны сатудан 48.000 мың теңғе 
түсім алған (ққс-ын қоса есептеғенде). Сатып алушылардан 
алдын-ала төлем түріндегі алынған сома -10.000 мың тг. Есепті 
кезеңде кэсіпорын:
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-24.000 мың тг-ге өндірістік қажеттіліктер үшін 
материалдық ресурстар алды, ққс ішінде. Оның 12,000 мың тг-сі 
төленді (ҚҚС-мен).

-18.000 тг.-ге қүрал-жабдық алган, оның ішінде ҚҚС 
есептелінген. Ол күрал-жабдықтарға төленген жэне есепке 
жатқызылған.

Тапсырма: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын есептеу керек

4 есеп.
«Магнолия» кәсіпорнындағы дайын өнім сатудан түскен түсім
2.525.000 тг. (ҚҚС-сыз). Шын мәніндегі өткізілген өнімнің 
озіндік қүны 1.880.000 тг., оның ішіндегі өкілдік шығындар
40.000 тг. қүрайды, ал еңбекақы шығындары -  640.,000 тг. 

Тапсырма: анықтау керек:
1. Келісім шарттың қаржылық нэтижесі
2. Салық салу мақсатындағы пайда
3. Бюджеттерге бөлінген түрдегі пайдаға салынатын салық 
сомасы
4. Пайдағы салық төлеу көзі

5 есеп.
Жер және мүлік иесінің анасы «Күміс алқа» алқасымен 
марапатталған.

- Жер телімінің көлемі -  Зга
- Мүлік қүны -  15.000.000 тг.

Тапсырма:
1. Жер жэне мүлік салығының төлеу мерзімдері
2.Ж ер жэне мүлік салығының сомасын есептеу

6 есеп.
Ағымдағы жылдан бастап мүлік салығы бойынша тұрғын үй мен 
саяжай қүрылысының бір квадрат метрінің базалык құны 30.000- 
нан 60.000-ға дайін көтерілген. Нэтижесінде 2019 жыл үшін 
есептелген мүлік салығы алдыңғы жылдың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда жоғары болады.

Салық салу мақсатындағы пәтердің қүны 2018ж.
2.000.ОООтг. болды (бір квадрат метрінің базалық қүны 30 
мың.тг.), ал 2019ж. 4.000.000тг. (бір квадрат метрінің базалық 
қүны 60 мың.тг.).



Тапсырма: 2018-2019жж. мүлікке салынатын салықтың 
құнын анықтау керек

7 есеп.
Қазақстан Республикасында 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
шығарылған (жасалған немесе құрастырылған) немесе Қазақстан 
Республикасының аумағына 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
әкелінген, қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден 
жоғары женіл автомобильдер үшін салықты есептеу айлық 
есептік көрсеткіштермен белгіленген мөлшерлемелер бойынша 
жүргізіледі. 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап мұндай жеңіл 
автокөліктерге салық салу жаңа мөлшерлемелермен жүргізіледі. 
Атап айтқанда....
- 3000-3200см3
- 3500-4000?
- 5000-нан жоғары - ?

8 есеп.
Меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар 
және меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
құқығында салық салу объектілері бар заңды тұлғалар, олардың 
құрылымдық бөлімшелері көлік құралдары салығын төлеушілер 
болып табылады.

Жеңіл автокөліктің қозғалтқыш көлемі -11 ООсмЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

9 есеп.
Салық төлеушілер салық салу объектілерін, эрбір көлік құралы 
бойынша салық ставкасын және түзету коэффиңиенттерін негізге 
ала отырып, салық сомасын дербес есептейді.

25-орындықты автобустың көлік салығы қанша болады?

10 есеп.
Қазақстан Республикасының аумағында меншік, шаруашылық 
жүргізу немесе оралымды басқару құқығында салық салу 
объектісі бар жеке жэне заңды тұлғалар; ҚР аумағында меншік 
құқығында салық салу объектісі бар дара кәсіпкерлер; конңессия 
шартына сэйкес концессия объектісі болып табылатын салық 
салу объектісін иеленуге, пайдалануға құқығы бар концессионер 
тұлғалар мүлік салығын төлеушілер болып табылады.
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Қүиы 10.500.000 теңге тұратын үй-жайы үшін жеке түлға 
ыііііма салық төлейді?

Оқы іушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

I . Тақырыпқа жазбаша шолу жасау (1-2 бет жүмыс жазу)
«Салықтардың экономикалық табиғаты» тақырыбына 
глоссарий дайындау 

I ҚР салық жүйесіндегі принциптерді атаңыз жэне салық салу 
'шементтеріне не жатады 

I Тақырып аясында презентация дайындау (25-30 слайд)
5. Ііасқа мемлекеттердің салық жүйесі бойынша салыстырмалы 

талдау жасау 
(). Тест тапсырмаларын қүрастыру (10 тапсырма)
7. Салық саласыидағы кеңес беру органының жүмыс аясын 

оипаттау
8. Салықтар туралы түрлі бағыттағы есептер қүрастыру
{). Салық жүйесінде өткізілген реформаларға сипаттама беру 
10. ҚР салық саясатының артықшылықтары мен кемшіліктеріне 

баға беру

Студенттің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

Тпкырып бойынша келесі сүрақтарды студент өз бетінше 
оқып үйренуі керек:
1. Салықтардың экономикалык мэні және маңызы
2.Салық салу механизмі
3.Салық қызметінің қүрылымы мен мәртебесі
4.Салық қызметінің органдарының негізгі міндеттері
5. Салық қызметі органдарының мынадай қүқықтары
6.Салық төлеушілердің міндеттері
7. Салық төлеушілердің қүқықтары
8. Салық саясатының типтері
9. Салық саясатының мақсаттары
10. Салық саясатының міндеттері
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Тііқмрып 2. Салық төлеушілерді тіркеу есебі

Теориялық мэліметтер

I < 'илық гөлеушілердің тіркеу есебіне тұруы
2. (а л ы қ  төлеушілерді мемлекеттік тізілімінен шығарып 

тастау
Ьапкгердің немесе банк операңияларының жекелеген 
гүрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың міндеттері

I. Салық төлеушінің тіркеу есебін жүзеге асыру кезіндегі 
жауапкершілігі

2.1. Салық төлеушілердің тіркеу есебіне түруы
Салық төлеушілерді тіркеу есебі салық төлеуші салық 

оргапдарында салық толеушілерді мемлекеттік тіркеу рәсімінен 
откеннен кейін жүзеге асырылады.

Бүл ретте салық төлеушіні мемлекеттік тіркеу салық 
юлеушіні тіркеу есебіне алғаш рет қою болып табылады.
Салық төлеуші:

1) заңды түлға, оның қүрылымдық бөлімшелері, сондай-ақ 
Қачақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын шетелдік 
заңцы түлға үшін:
• заңды түлғаның, оның қүрылымдық бөлімшесінің орналасқан 

орны бойынша;
• қызметті жүзеге асыру орны бойынша;
• салық салу объектілері мен салық салуға байланысты 

объектілердің орналасқан жэне (немесе) тіркеу орны 
бойынша;

2) жеке түлга, соның ішінде жеке кәсіпкер үшін:
• резидентке - тұрғылыкты жері бойынша;
• резидент емеске келген орны бойынша;
• салық салу объектілерінің, салық салуға байланысты 

объектілердің орналасқан жэне (немесе) тіркеу орны 
бойынша;

• кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру орны бойынша салық 
органдарында тіркеу есебіне түруға міндетті.

Салық органы жеке тұлғаларды салық салу объектілерінің 
орналасқан жері бойынша тіркеу есебін салық салу объектілерін 
есепке алуды жэне (немесе) тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті 
органдар беретін мәліметтер негізінде жүргізеді. Осы баптың
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мақсаты үшін мыналар:
1) жылжымайтын мүлік (жер) үшін - олардың нақты 

орналасқан жері;
2) көлік қүралдары үшін - көлік қүралдарының мемлекеттік 

тіркелген жері, ал ондай жок болған жағдайда - мүлік иесінің 
орналасқан (түрғылықты) жері салық салу объектісінің 
орналасқан жері болып танылады.

Қүрылымдық бөлімшені тіркеу есебіне қою кезінде есепке 
қою туралы өтініште осы қүрылымдық бөлімшені қүрған салық 
төлеуші заңды түлғаның тіркеу нөмірі көрсетіледі.

Салық толеуші салық органына тіркеу туралы өтінішті 
тіркеу есебіне қою орны бойынша:
• тіркеу есебіне қою үшін тіркеу есебіне қою туралы талаптар 

туындаған күннен бастап он жүмыс күні ішінде;
• тіркеу деректерінің өзгерістерін енгізу үшін осындай 

өзгерістер туындаған кезден бастап он жүмыс күні ішінде 
беруғе міндетті.

Тіркеуге алу есебі салық төлеушіге бүрын берілген тіркеу 
нөмірі өзгертілмей жүргізіледі.

Салық органы тіркеуге алу есебіне қоюды салық 
төлеушінің өтініші берілген кезден бастап екі жүмыс күні ішінде 

' жүзеге асырады.
Салық төлеушінің қалауы бойынша салық органы уәкілетті 

мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша тіркеуге алу 
есебіне қойылғандық туралы растайды.

Салық төлеушінің куәлігінде көрсетілген тіркеу деректері 
өзгерген жағдайда, салық органы белгіленген тэртіппен және 
мерзімдерде, салық төлеушінің бүрынғы тіркеу номірі сақталған 
және салық төлеушінің бүрын берілген куәлігі жойылған 
жағдайда, салық төлеушінің деректері өзгертілген куэлігін беруді 
жүзеге асырады.

Жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға орналасқан жерін, 
қызметін жүзеге асыратын орнын, түрғылықты жерін, келген 
жерін немесе салық салу обьектілерінің орналасқан жэне тіркеу 
орнын өзгерткен жағдайда, салық төлеуші өзі тіркеу есебінде 
түрған салық органына он жүмыс күні ішінде есептен шығару 
туралы отініш беруге және салық төлеушінің бүрын берілген 
тіркеу номерін көрсете отырып, жаңадан орналасқан жері, 
қызметін жүзеге асыратын орны, түрғылықты жері, келген жері 
немесе салық салу обьектілерінің орналасқан жері жэне тіркеу



орпы бойынша тіркеу есебіне тұруға міндетті.
Салық салу объектілерінің есебін жүргізу тәртібін уәкілетті 

мемлекеттік орган белгілейді.

2.2.Салық төлеушілерді мемлекеттік тізілімінен шығарып 
тастау

Салық төлеушіні салық төлеушілердің мемлекеттік 
іічілімінен шығарып тастау салык міндеттемелерінің 
іоқтатылуына байланысты уәкілетті органдар беретін мэліметтер 
бойынша жэне салық төлеушінің немесе оның өкілінің есептен 
1111 >і гару туралы өтінішімен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының Салық төлеушілерінің 
мемлекеттік тізілімінен:

1) Резидент еместерді шығару. Қазақстан Республикасында 
сапық салу объектілеріне жэне салық міндеттемелерін орындауға 
(меншік, жерді пайдалану, шаруашылық жүргізу немесе 
оралымды басқару қүқығы) қатысты Салық кодексінде 
белгіленген қүқық тоқтатылғанда жүзеге асырылады;

2) Резидент емес жеке түлғаларды шығару, банктегі шоты 
жабылған жағдайда жүзеге асырылады;

3) Жоғарыда аталғандардан басқа, мемлекеттік тіркелуге 
жататын резидент еместерді шығару, Қазақстан Республикасынан 
кеткен жэне осындай резидент емес Қазақстан 
1'еспубликасындағы салық міндеттемелерін орындаған жағдайда 
жүзеге асырылады.

Салық төлеушіні Қазақстан Республикасы Салық 
төлеушілерінің мемлекеттік тізілімінен шартгы түрде шығарып 
тастау салық төлеуші эрекетсіз заңды түлға белғілеріне сэйкес 
жэне салық берешегі болмаған жағдайда тіркеу нөмірі сақтала 
отырып жүргізіледі.

Осы аталғанның мақсатында әрекетсіз заңды тұлға болып 
корпораңиялық табыс салығы туралы деклараңияны Салық 
кодексінде белғіленген оларды беру мерзімінен бір жыл өткеннен 
кейін бермеген заңды түлға танылады, бүған аталған 
деклараңияларды беру жөніндеғі талаптар колданылмайтын 
салық төлеушілер қосылмайды.

2.3.Банктердің немесе банк операцияларының жекелеген 
і үрлерін жүзеге асыратын үйымдардың міндеттері

Банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін
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жүзеге асыратын үйымдар:
1) салық төлеушіге резидент еместердің жинақ шоттарынан 

және (немесе) шетелдік корреспондент-банктердің 
корреспонденттік шоттарынан басқа банк шоттарын ашу кезінде, 
салық төлеушінің тіркелу нөмірін ескеру, салық төлеуші заңды 
түлгаға жэне жеке кәсіпкерге аталған шоттардың ашылғандығы 
туралы салық органдарын үш жүмыс күні ішінде хабардар ету;

2) вексельді жэне банк соның негізінде қолма-қол ақшаны 
қабылдау мен беру жүргізетін төлем қүжаттарын қоспағанда, 
төлем қүжаттарында салық төлеушінің тіркеу нөмірін қоймай, 
резидент еместердің шоттарынан жэне (немесе) шетелдік 
корреспондент-банктердің корреспонденттік шоттарынан басқа 
банк шоттары бойынша операңияларды жүргізбеуге;

3) төлем қүжаттарын өңдеу кезінде салық толеушінің тіркеу 
нөмірін тіркеу нөмірінің қүрылымына (қалыптастыру 
алгоритміне) сәйкес корсетуінің дүрыстығын бақылауға;

4) клиентке қойылатын талаптардың бэрін қанағаттандыру 
үшін клиенттің банктеғі ақшасы жеткілікті болған жағдайда, 
салық төлеушінің банк шотынан салық жэне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған төлем 
тапсырмаларын бірінші кезектегі тэртіппен орындауға міндетті.

5) Белгіленген мерзімде енгізілмеген салық жэне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер сомаларын, өсімпүлдар мен 
айыппүлдарды алуға арналған салық орғандарының инкассалық 
өкімдерін осындай тэртіппен салық органдары нүсқамаларын 
алған күннен бастап бір операңиялық күннен кешіктірмей 
орындауға міндетті.

Банктегі ақша клиентке қойылатын талаптардың бэрін 
қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болған жағдайда банк ақшаны 
алып қоюды мынадай кезектілікпен жүргізеді:

• бірінші кезекте өмірге және денсаулыққа келтірілген 
зиян туралы талаптарды, сондай-ақ алименттер бойынша 
талаптарды қанағаттандыруды көздейтін атқарушылық қүжаттар 
бойынша;

• екінші кезекте клиенттің жинақтаушы зейнетақы 
қорларына міндетті зейнетақы жарналарын аудару жөніндегі 
міндеттемелері бойынша, сондай-ақ жүмыстан босаған кездегі 
жәрдемақы жэне еңбек шарты бойынша, оның ішінде келісім- 
шарт бойынша жүмыс істейтін адамдардың ақысын толеу, 
авторлық шарт бойынша сыйақыны төлеу жөніндегі есептеулер
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үпііп ақшаны алып қоюды көздейтін атқарушы қүжаттар 
Стііынша;

• үшінші кезекте клиенттід бюджет алдындағы 
м і і ідеттемелері бойынша жүргізіледі.

5) салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
толсмдер сомаларын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаіі.інашылыгының шотына салық төлеушінің банк шотынан 
мқшаны есептен шығару бойынша операциялар жасалған күні 
нударуға;

6) нүсқамасы болған ретте, тексерілетін заңды түлға мен 
жеке кәсіпкерлердің банк шоттары бойынша жасалатын 
омсрацияларды, осы шоттарда ақша бар-жоқтығын тексеруге 
салық органдары қызметкерлерін жіберуге;

7) осы Кодексте көзделген жагдайларда салық органының 
шешімі бойынша және Қазақстан Республикасының заң 
«ктілерінде белгіленген тэртіппен салық төлеуші заңды түлға мен 
жеке кәсіпкердің банк шоттарындағы салық берешегін отеу 
жөніндегі операциялардан басқа барлық шығыс операцияларын 
тоқтата түруға;

8) банк қарыз алушының берешегін есептен шығарған кезде 
салық толеушіде міндеттемелерін есептен шығару нэтижесінде 
кіріс пайда болғаны туралы қарыз алушы-салық төлеуші 
тіркелғен жер бойынша салық органын бір ай ішінде хабардар
стуге;

9) уэкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша 
салық агенттері тіркелген орны бойынша салық органдарына есеп
беруге;

10) салық органдарының жүргізген жазбаша сауал салуы 
иегізінде жеке кэсіпкерлердің ағымдағы шоттарындағы, заңды 
тұлғалардың банк шоттарындағы ақшаның қалдығы жэне 
қозғалысы жоніндегі мәліметтерді салық органдарына үсынуға 
міндетті.

Резидент емес ж еке ж әне заңды тұлгаларды сачыц 
органдарында мемлекеттік тіркеу ерекшеліктері

Резидент емес жеке түлғалар Қазақстан Республикасына 
келген немесе кәсіпкерлік қызметті бастаған күннен бастап он 
жүмыс күні ішінде салық органында мемлекеттік тіркеуден өтуге 
міндетті.

Қалған резидент емес жеке түлғалар Қазақстан 
Республикасының резиденттігін алған кезден бастап салық
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органында мемлекеттік тіркеуден өтуге міндетті.
Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме 

құрмай жүзеге асыратын резидент емес заңды түлғалар Қазақстан 
Республикасындағы қызметін жүзеге асыруды бастаған күннен 
бастап отыз жүмыс күні ішінде салық органында мемлекеттік 
тіркеуден өтуге міндетті.

Қазақстан Республикасындагы қызметін түрақты мекеме 
арқылы жүзеге асырушы резидент емес заңды тұлғалар Қазақстан 
Республикасының эділет органдарында есепті тіркеуден өткен 
күннен бастап, бірақ қызметін жүзеге асыру басталғаннан бастап 
отыз жұмыс күнінен кешіктірмей, салық органында он жұмыс 
күні ішінде мемлекеттік тіркеуден өтуге міндетті.

Қазақстан Республикасында салық салынатын объектілерді 
иеленуші резидент еместер Қазақстан Республикасында салық 
салынатын объектіні алған кезден бастап отыз жұмыс күні ішінде 
салық органында мемлекеттік тіркеуден өтуге міндетті.

Қызметі резидент емес заңды тұлғаның тұрақты мекемесі 
ретінде қаралатын, соның ішінде резидент емес жеке немесе 
заңды тұлға тиісті келісімғе (шартқа, келісім-шартқа) қол қойған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде тіркеу туралы немесе 
аталған келісім болмаған жағдайда осындай қызметі нақты 
басталған күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық төлеуші 
ретінде мемлекеттік тіркеуден өту мақсатында салық органына 
өтініш табыс етуге міндетті.

Қазақстан Республикасында резидент еместің қызметін 
жүзеге асыруын бастау күні мына күндердің бірі:

1) келісім-шартты (шартты, келісімді):
• Қазақстан Республикасындағы жұмысты (қызмет 

көрсетуді) орындауға;
® Қазақстан Республикасында оның атынан іс-эрекет

жасауға өкілеттік беруге;
• өткізу мақсатымен Қазақстан Республикасында 

тауарларды сатып алуға;
• Қазақстан Республикасында (жай серіктестікке 

қатысуға) бірлескен қызметті жүзеге асыруға;
• Қазақстан Республикасында қызметті жүзеге асыру 

мақсатында жұмысты (қызмет көрсетуді) сатып алуға жасасқан 
күні;

2) Қазақстан Республикасында жеке тұлғамен бірінші жеке 
еңбек шартын немесе азаматтық-құқықтық сипаттағы өзге де
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іиарі жасасқан күн жоғарыда көрсетілген келісім-шарттың 
іилііитарын орындау үшін қызметкердің Қазақстан 
Гіч иубликасына келу күні болған кезде айқындалады. Бүл ретте 
I іипқстан Республикасында резидент еместің қызметін жүзеге 
пп.іруды бастау күні осында көрсетілген алғашқы күндердің 
оіріие қарағанда ерте болмауға тиіс.

Осы тармақтың бірнеше шарттары болған жағдайда 
Қіпақстан Республикасында қызметті жүзеге асыру күні деп 
мталған келісім-шарттардың (шарттардың, келісімдердің) 
оіріпшісі жасалған күн танылады.

Қазақстан Республикасындағы табыс көздерінен табыс алу 
миқсатымен Қазақстан Республикасына келетін, резидент еместер 
қычметінің басталуы туралы өтінішті Қазақстан Республикасына 
кслген күнінен бастап он жүмыс күні ішінде салық органына 
габыс етуге міндетті.

2.4.Салық төлеушінің тіркеу есебін жүзеге асыру кезіндегі 
жауапкершілігі

Салық тәлеуші жауапты болады, егер:
• Қазақстан Республикасының заңдарына сэйкес салық 

төлеушінің мемлекеттік тіркеуден өту мерзімін бүзғаны үшін;
• салық төлеушінің тіркеу нөмірін беру мен тіркеу есебіне қою 

кезінде табыс етілетін мэліметтердің растығы;
• салық есептілігінде салық төлеушінің тіркеу нөмірін қоюдың 

дүрыстығы;
• Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген өзге 

де жағдайларда.
Уәкілетті органдардың салъщ төлеушілерді тіркеуді 

жүзеге асыру кезіндегі өзара іс-әрекеті
Салық төлеушілерді тіркеу есебін жүзеге асыру кезінде 

салық қызметі органдары мынадай:
1) заңды түлғаларды мемлекеттік тіркеуді, қайта тіркеуді 

жэне таратуды жүзеге асыратын;
2) статистика жүргізетін;
3) салық салумен байланысты объектілерді жэне салық салу 

объектілерін есепке алуды жэне (немесе) тіркеуді жүзеге 
асыратын;

4) лицензиялар, куэліктер немесе рүқсат беру мен тіркеу 
сипатындағы өзге де қүжаттарды беретін;

5) жеке түлғаларды Қазақстан Республикасындағы
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тұрғылықты жері бойынша тіркеуді жүргізетін;
6) азаматтық хал актілерін тіркеуді жүзеге асыратын;
7) нотариаттық іс-әрекеттер жасауды жүзеге асыратын;
8) қорғаншылық пен қамқоршылықты жүзеге асыратын 

уәкілетті органдармен;
9) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін басқа да 

уэкілетті органдармен өзара іс-әрекет жасайды.
Салъщ қызметі органдары тіркеу есебін ж үзеге асыратын 

кездегі уәкілетті органдардыц міндеттері
Жоғарыда аталған уэкілетті мемлекеттік орган белгілейтін 

тэртіпке сәйкес тиісті мэліметтерді енгізу кезінен бастап он 
жүмыс күні ішінде салық салу объектілері мен салық салумен 
байланысты объектілері бар салық төлеушілер туралы 
мэліметтерді өзінің орналасқан жері бойынша салық қызметі 
органдарына табыс етуге міндетті.

Салық салу объектілерін, басқа да міндетті төлемдер 
алынатын объектілерді есепке алуды және (немесе) тіркеуді 
жүзеге асыратын уәкілетті органдар салық төлеушілер, сондай-ақ 
салық салу объектілері, басқа да міндетті төлемдер алынатын 
объектілер туралы мәліметтерді олардың есепке алынған жэне 
(немесе) тіркелген орны бойынша салық қызметі органдарына 
уәкілетті мемлекеттік орган белгілейтін мерзім мен нысанда 
табыс етуге міндетті.

Лиңензиялар, куэліктер немесе рүқсат ету мен тіркеу 
сипатындағы өзге де қүжаттарды беретін уэкілетті органдар 
олардың берілген (кері қайтарып алынған немесе тоқтатылған) 
кезінен бастап он жүмыс күні ішінде лиңензия, куэлік немесе 
рүқсат ету мен тіркеу сипатындағы өзге де қүжаттар берілген 
(кері қайтарып алынған немесе тоқтатылған) салық төлеушілер 
туралы мэліметтерді өзінің орналасқан жері бойынша салық 
қызметі органдарына табыс етуге міндетті. Бюджетке міндетті 
төлемдер жинауды, салық салу объектілерінің жэне салық салуға 
байланысты объектілердің есебін жэне мемлекеттік тіркеуді 
жүзеге асырушы уэкілетті органдар берілетін мэліметтерде салық 
төлеушінің тіркеу нөмірін көрсетуге тиіс.
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Есептерді шешуге арналған мысалдар

Мысал №1
I цбскақы 75845теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын жэне 
қолына алатын жалақы сомасын есептеңіз?
Жауабы: (75845-7585(10%МЗЖ)-18660тг(2013 жылгы ЕТЖ) х  
10%оЖТС=4960теңге
Қолына алатын жалацысы 75845-7585-4960=63300тг 

ІМысал №2
«Алмалы» кәсіпорнының қызметкері Р.Егеновтың жалақысы 125
000 теңгені құрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы үшін 
сцбекақы бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. элеуметтік 
салық базасын, аударымды, салық сомасын есептеңіз? 2012 
жылғы әлеуметтік аударым коэффиңиенті- 5% .
Жауабы:

■ ЖТС=(125000-12500(10%МЗЖ)-18660тг(20!Зжылгы  
1',ТЖ)х10%оЖТС=9553тг
ЭС базасы=125000 -  12500(10%МЗЖ)=112500тг 
ПС=112500 X 11%=123 75тг 
ОА=112500 х  5%=5625тг.
І)С=12375-5625=6750тг 
Ііюджетке 6750теңге ӘС аударылады

ІМысал №3
Холдинг қызметкері Дильдабекова Б. 8 күн іссапарда болды. 
Оның екеуі демалыс күндеріне кіреді (сенбі жэне жексенбі). 
Қызметкердің жалақысы 35000тг, қызметкер іссапарда болған 
алдағы жүмыс күндері 21 күнді қүрайды. Жалақы туралы ережеде 
сшқандай үстеме ақы да, сыйлықақы да карастырылмаған. 
Қызметкерге жалақы әдеттегідей есептелді, мүнда іссапар 
күндері жүмыс күндері ретінде есептелді. Іссапар күндері үшін 
қызметкерге есептелетін жалақы қанша болады?
Жауабы: Іссапар күндері үшін цызметкерге мынадай түрдеп 
ж аіацы есептелетін болады.
ЖА=35000/21*6 (8күн- 2 демалыс күні) =10000тг.
Іссапар уацытында цызметкердің жүмыс орны мен жалацысы 
сацталады. (ҚР Еңбек кодексі 152бап).
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Мысал 4.
«Заңғар» ЖШС заңды тұлғаның қосылган кұн салығын есептеу 
үшін келесі кесте берілген:

№ Тауарлардың 
ҚҚС-з бағасы

1 12% мөлшерлеме бойынша салык 
салынатын айналым

500 000 теңге 60 000 
теңге

2 0% мөлшерлеме бойынша салық 
салынатын айналым

120 000 теңге -

3 ҚҚС-нан босатылған айналым 60 000 тенге -

4 ҚҚС-н төлеуші сатып алған тауарлардың 
кұны

210 000 теңге 25 200 
теңге

Жалпы айналымды, салық салынатын айналымды, салық 
салынатын айналымның салмағын, Рүқсат етілген есепке 
жатқызу сомасын, бюджетке төленетін ҚҚС сомасын табыңыз? 
Жауабы: Ж ат ы  айнаш м:680 000 =500 000+120 000+60 000 
Сальщс алынатын айналым:620 000=120 000+50 000

„ 620x100 _
Саіъщ салынатын аинаіымның салмагы: евоооо '
Рүцсат етілген есепке жатцызу

25200x91,2% _  ? ? с .о у

сомасы: юо — тенге
Бюджетке төленетін ҚҚС сомасы=60000 - 22982=37018 тенге

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нүсқаның нөміріне 
сәйкес 1 мысалдан таңдау (нүсқа нөмірі тапсырманың соңғы 
санына сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жүмысы түрінде 
ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барльщ тацырыптар бойынша
тапсырмалар осы нүсцамага цатысты орындалады)

Есептерді шығару:
1 есеп.
Меншік қүқығында салық салу объектілері бар жеке түлғалар 
жэне меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару



кукі.ігында салық салу объектілері бар заңды тұлғалар, олардың
і.урылымдық бөлімшелері көлік құралдары салығын төлеушілер 
Гкілып табылады.

Жеке тұлғаның жеңіл автокөлігінің қозғалтқыш көлемі -  
2400смЗ 

Салық көлемін анықтаңыз?

2 осеп.
«Мнрас» көлік мекемесінің 2018 жылғы 1 қаңтарындағы жағдайы 
бойынша балансында Шымкент қаласында тіркелген келесідей 
ірппспорт құралдары бар:

< 'шіык салу объектісі Қозғалтқыш көлемі Саны,
(қуаты), ат күші бірлік

Жеціл автокөліктер 160 4
Жүк автокөліктері 250 5

270 2

I Іаурыз айының ортасында 160 ат. к. тең жүк автомобилі есептен 
піыгарылды, сатылды.
Гапсырма: Бір жылғы колік салығының соммасын анықтау.

3 сссп.
Іхепті кезеңінде «Раушан» кәсіпорны сатудан 58.000 мың теңғе 
гүсім алған (ққс-ын қоса есептегенде). Сатып алушылардан 
алдын-ала төлем түріндегі алынған сома -10.000 мың тг. Есепті 
кечеңде кәсіпорын:

-34.000 мың тг-ге өндірістік қажеттіліктер үшін 
материалдык ресурстар алды, ққс ішінде. Оның 12,000 мың тг-сі 
гөленді (ҚҚС-мен).

-28.000 тг.-ге құрал-жабдық алған, оның ішінде ҚҚС 
есентелінген. Ол құрал-жабдықтарға төленген жэне есепке 
жатқызылған.

Тапсырма: Бюджетке толенетін ҚҚС сомасын есептеу керек

4 ссеп.
«Жиделі» кэсіпорнындагы дайын онім сатудан түскен түсім
2.525.000 тг. (ҚҚС-сыз). Шын мәніндегі өткізілген өнімнің 
очіндік құны 1.880.000 тг., оның ішіндегі өкілдік шығындар
40.000 тг. құрайды, ал еңбекақы шығындары -  640.,000 тг. 

Тапсырма: анықтау керек:
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1. Келісім шарттың қаржылық нәтижесі
2. Салық салу мақсатындағы пайда
3. Бюджеттерге бөлінген түрдегі пайдаға салынатын салық 

сомасы
4. Пайдағы салық төлеу көзі

5 есеп.
Жер және мүлік иесінің анасы «Күміс алқа» алқасымен 
марапатталған.

- Жер телімінің көлемі -  2га
- Мүлік қүны -  25.000.000 тг.

Тапсырма:
1. Жер және мүлік салығының төлеу мерзімдері
2. Жер және мүлік салығының сомасын есептеу

6 есеп.
Ағымдағы жылдан бастап мүлік салығы бойынша түрғын үй мен 
саяжай қүрылысының бір квадрат метрінің базалық қүны 30.000- 
нан 60.000-ға дайін көтерілген. Нэтижесінде 2019 жыл үшін 
есептелген мүлік салығы алдыңғы жылдың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда жогары болады.

Салық салу мақсатындағы пәтердің қүны 2018ж.
2.000.000тг. болды (бір квадрат метрінің базалық қүны 30 
мың.тг.), ал 2019ж. 4.000.000тг. (бір квадрат метрінің базалық 
қүны 60 мың.тг.).

Тапсырма: 2019-2020жж. мүлікке салынатын салықтың 
қүнын анықтау керек

7 есеп.
Қазақстан Республикасында 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
шығарылған (жасалған немесе қүрастырылган) немесе Қазақстан 
Республикасының аумағына 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
әкелінген, қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден 
жогары жеңіл автомобильдер үшін салықты есептеу айлық 
есептік көрсеткіштермен белгіленген мөлшерлемелер бойынша 
жүргізіледі. 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап мүндай жеңіл 
автокөліктерге салық салу жаңа мөлшерлемелермен жүргізіледі. 
Атап айтқанда....
- 3000-3200см3
- 3500-4000?
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5000-нан жоғары - ?

К осеп.
Мсиміік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар
ж.шс меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
қүқыгында салық салу объектілері бар заңды тұлғалар, олардың 
қүрылымдық бөлімшелері көлік құралдары салығын төлеушілер 
(іолып табылады.

Жеңіл автокөліктің қозғалтқыш көлемі -1500смЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

') ессп.
( 'алық төлеушілер салық салу объектілерін, эрбір көлік құралы 
бойынша салық ставкасын жэне түзету коэффициенттерін негізге 
пла отырып, салық сомасын дербес есептейді.

12-орындықты автобустың көлік салығы қанша болады?

10 есеп.
Қачақстан Республикасының аумағында меншік, шаруашылық 
жүргізу немесе оралымды басқару құқығында салық салу 
объектісі бар жеке және заңды тұлғалар; ҚР аумағыида меншік 
қүқығында салық салу объектісі бар дара кәсіпкерлер; концессия 
шартына сәйкес концессия объектісі болып табылатын салық 
аілу объектісін иеленуге, пайдалануға құқығы бар концессионер 
і үлғалар мүлік салығын төлеушілер болып табылады.

Құны 20.500.000 теңге тұратын үй-жайы үшін жеке тұлға 
қанша салық төлейді?

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар

1. Тақырыпқа жазбаша шолу жасау (1-2 бет жұмыс жазу)
2. «Салықтық бақылаудың түрлері» тақырыбына глоссарий 

дайындау
Т Салық қызметінің құрылымы тақырыбына арналған реферат 

(10-12 бет)
4. Еркін тақырыпқа шолу жасау
5. Жер салығы тақырыбына презентация жасау
6. Тест тапсырмаларын құрастыру (25 тапсырма)
7. Салық құқыгы тақырыбын зерттеу
N. Жср салығының жалпы сипаттамасы жэне оның құрылу
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ерекшеліктері атты жұмыс жазу
9. Қазақстандағы салық салудың түрлеріне арналған баяндама 

жасау
10. Салық декларациясын тапсыру тэртібін сипаттау

Студенттің өзіндік ж ры сы на арналған тапсырмалар

Тақырып бойынша келесі сүрақтарды студент өз бетінше
оқып үйренуі керек:
1. Заңды түлғалар мен жеке кэсіпкерлерғе салынатын мүлік 

салығын есептеу тэртібі
2. Жеке тұлғалардың мүлік салығының ерекшеліктері
3. Жалпы ережелер. Салық ставкалары. Салықты есептеу тэртібі 

жэне төлеу мерзімдері. Салық кезеңі жэне салық 
декларациясы

4. Жер санаттары бойынша жер салығын есептеу ставкаларын 
салыстыру.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі (тақмрып бойынша)

1. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоғовый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.

3. Еркебалаева В.З. Ш ет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинагы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

4. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.



Теориялық мәліметтер

I < ' і і л ы қ  міндеттемесі түсінігі 
< плық міндеттемесін орындау
( п л м қ  қызметі органдарынын салық міндеттемесін 
орымдау жоніндегі хабарламасы

I. < і і л ы қ  міндеттемесін орындау мерзімдері

1.1 .Салық міндеттемесі түсінігі
Салық төлеушінің салық заңдарына сәйкес мемлекет 

алдында туындаған міндеттемесі салық міндеттемесі деп 
мпшады.

Осыған сәйкес салық төлеуші салық органына тіркеу есебіне 
і үруға, салық салу объектілері мен салық салуға байланысты 
объоктілерді айқындауға, салық жэне бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдерді есептеуге, салық есептілігін жасауға, оны 
пслгіленген мерзімде табыс етуге, салық жэне бюджетке 
і оленетін басқа да міндетті толемдерді төлеуге міндетті.

Мемлекет салық қызметі органы арқылы салық төлеушіден - 
оиың салық міндеттемелерін толық колемінде орындауын талап 
стуге, ал олар орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған 
жағдайда оларды қамтамасыз ету жөніндегі тэсілдерді жэне осы 
Кодексте көзделген тэртіппен мэжбүрлеп орындату шараларын 
қолдануға құқылы.

1.2.Салық міндеттемесін орындау
Егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, салық төлеуші 

салық міндеттемесін орындауды дербес жүзеге асырады.
Салық төлеуші салық міндеттемесін орындау үшін мынадай 

іс-әрекеттер жасайды:
1) салық органына тіркеу есебіне тұрады;
2) салық салу объектілері мен салық салуға байланысты 

об-ьектілердің есебін жүргізеді;
3) салық салу объектілері мен салық салуға байланысты 

объектілерді, салық базалары мен салық ставкаларын негізге ала 
отырып, бюджетке төленуге тиісті салық жэне басқа да міндетті 
толемдер сомасын есептейді;

I іікі.ірыи 3. Салықтық бақылау: теориясы және жүргізу әдісі
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4) салық есептілігін жасайды жэне оны белгіленгең 
тэртіппен және мерзімдерде салық кызметі органдарына табыс 
етеді;

5) салық заңдарында белгіленген тэртіппен жэне 
мерзімдерде салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің есептеп шығарылган жэне есептелген сомаларын, 
сондай-ақ салық міндеттемесі орындалмаган жағдайларда, салық 
өсімпұлдары мен айыппұлдарын толейді.

Салық төлеуші салық міндеттемесін Салық кодексінде 
белгіленген тэртіппен жэне мерзімдерде орындауы тиіс.

Салық төлеуші салық міндеттемесін мерзімінен бұрын 
орындауға құқылы.

Салық төлеушінің қолма-қол ақшасыз төлеу нысанында 
орындалатын салық міндеттемесі банктен немесе банк 
операңияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымнан 
салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
сомасына төлем тапсырмасы акңептің алған күннен бастап, ал 
қолма-қол ақша нысанында - салық төлеуші аталған соманы 
банкке немесе уэкілетті органға төлеген кезден бастап 
орындалды деп есептеледі.

Салық төлеушінің салық агенті орындайтын салық төлеу 
жоніндегі салық міндеттемесі оны үстап қалган күннен бастап 
орындалды деп есептеледі.

Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
жөніндегі салық міндеттемесі, Қазақстан Республикасының 
акңионерлік қоғамдардың қызметін реттейтін заң актілерінде 
көзделген жағдайларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заң актілерімен жэне жер қойнауын пайдалануға жасалған 
келісім-шарттардың ережелерімен заттай нысанда төлеу немесе 
шетелдік валютамен төлеу көзделген жағдайларды қоспағанда, 
теңгемен орындалады.

І.З.Салық қызметі органдарының салық міндеттемесін 
орындау жөніндегі хабарламасы

Салық төлеушінің салық міндеттемесін орындау қажеттігі 
туралы салық қызметі органының оган жіберген жазбаша хабары 
хабарлама деп аталады.

Хабарлама түрлері төменде аталған түрлермен шектеледі 
жэне олар салық толеушіге мынадай мерзімдерде:
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1) салық органы Салық кодексіне сәйкес есептеген салық 
і> іце бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасы 
і \ |) і іл ы  - есептеп шығарылған куннен бастап уш жұмыс кунінен 
ксіиік гірмей;

2) салық тексеруі нәтнжелері бойынша салық жэне 
оіоджетке толенетін басқа да міндетті төлемдер мен 
<н імиүлдардың есептелген сомасы туралы - салық тексеруі 
іінгісііі табыс еткен куннен бастап бес жұмыс күнінен 
іч іпікгірмей;

3) салық берешегін мэжбүрлеп өндіріп алудың 
Һолдамылатын шаралары туралы - мәжбүрлеп өндіріп алу 
іііпршіары қолданыла бастаганға дейін бес жүмыс күнінен 
м* 111 і ктірмей;

4) дебиторлардың банк шоттарындағы ақшадан өндіріп алу 
іуралы - өндіріп алуға дейін он жүмыс күнінен кешіктірмей;

5) камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған 
оү іушылықтарды жою туралы - салық есептілігінде бүзушылық 
пнықталған күннен бастап екі жүмыс күнінен кешіктірмей;

6) салық төлеушінің шағымын қарау нәтижелері бойынша 
салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер мен 
осімпүлдардың есептелген сомалары туралы - шағым бойынша 
імеиіім қабылданған күннен бастап бес жүмыс күнінен 
кешіктірмей;

7) салық заңдарын бүзушылықты жою туралы - оларды 
шіықтаған күннен бастап бес жүмыс күнінен кешіктірмей 
жіберіледі.

Хабарламада салық төлеушінің тегі, аты, экесінің аты 
пемесе толық атауы; салық төлеушінің тіркеу нөмірі; хабардар 
етілген күн; Қазақстан Республикасының заңдарында козделген 
жагдайларда салық міндеттемесінің сомасы; салық міндеттемесін 
орындау туралы талап; хабарлама жіберу үшін негіздеме; 
шағымдану тэртібі көрсетіледі.

Хабарламалардың нысанын уэкілетті мемлекеттік орган 
бслгілейді.

Хабарлама салық төлеушінің (өкілінің) жеке өзіне қол 
қойдырылып немесе жөнелту мен алу фактісін растайтын өзге де 
госілмен тапсырылуға тиіс.
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1.4.Салық міндеттемесін орындау мерзімдері
Салық міндеттемесін орындау мерзімдері Салық кодексінде 

белгіленеді. Бұл ретте, Салық кодексінде белгіленген мерзімнің 
өтуі оның басталуы айқындалған нақты оқиғадан немесе заңды 
іс-әрекеттен кейін келесі күні басталады. Мерзім Салық 
кодексінде белгіленген кезең аяқталған күнінің соңында бітеді. 
Егер мерзімнің соңғы күні жүмыс күні болмаса, мерзім келесі 
жүмыс күнінің соңында аяқталады.

Салық органдары салық бақылауы нәтижелері бойынша 
салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер мен 
өсімпұлдардың есептелген сомалары туралы, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының салық заңдарын бұзушылықтарды 
жою туралы хабарлама жіберген жағдайда, салық міндеттемесі 
салық төлеушіге хабарлама тапсырылған күннен кейінгі он бес 
жұмыс күні ішінде орындалуга тиіс.

Салық тексеруі нәтижелері бойынша салық органдарының 
хабарламасында көрсетілген салықтар, бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер өсімпұлдар есептелген сомаларымен (толем 
көздерінен ұсталатын акңиздердің және салықтардың есептелген 
сомаларынан басқа) салық төлеуші келіскен жагдайда, салык 
төлеушінің өтініші бойынша салық міндеттемесін орындау 
мерзімі алпыс жұмыс күніне ұзартылуы мүмкін. Бұл ретте 
көрсетілген сома төлеу мерзімі ұзартылған эрбір күнге өсімпұл 
есептеле отырып, осы кезеңнің әрбір он бес жұмыс күні сайын 
тең үлеспен бюджетке төленуге тиіс.

Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік 
қогамдардың салық берешегі сомаларын жабу үшін соттың 
шешімімен жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару 
жүргізілетін салық берешек сомаларын төлеу жөніндегі 
міндеттемелерін орындау мерзімдері жарияланған акцияларды 
мэжбүрлеп шығару туралы сот шешімі күшіне енген кезден 
бастап оларды орналастыру (өткізу) аяқталганға дейін тоқтатыла 
түрады.

Семннарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

1. Іскерлік ойын ұйымдастырудың механизмін ұсыну
2. Тест тапсырмаларын құрастыру
3. Жеке жобаны іске асырудың жолдарын үсыну
4. Кейс құрастыру әдістерін көрсету
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\  Материалдарды ауызша баяндау (ргезепгаііоп)
(). Жазбаша жұмыстар
7, I Іақты білім беру ситуациясы
8. I 'лоссарий жазу 

Тақырып бойынша шолу
10. Т апсырмаларды құрастыру

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

I Тақырып аясында презентация жасау (15-20 слайд)
’ I 'лоссарий жазу 
і . ( 'алық міндеттемесі түсінігі 

>1. Салық міндеттемесін орындау
5, Салық қызметі органдарының салық міндеттемесін орындау 

жөніндегі хабарламасы 
(). Хабарламалардың нысаны
7, Хабарламаларды толыуға қажетті деректер
H. Салық міндеттемесін орындау мерзімдері 
(). Ьақылау нэтижелері
10. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік 

қоғамдардың салық берешегі сомалары туралы

Студенттің өзіндік жүмысыиа арналған тапсырмалар
1. Салық тексеруі нәтижелерін айқындау
2. Тақырып бойынша шолу (1-2 беттен түратын бақылау 

жүмысын жазу)
3. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік 

қоғамдардың салық берешегі сомаларын жабу
4. Тақырыптың сүрақтарына қатысты эссе жазу

Ұсынылатын әдебнеттер тізімі (тақырып бойынша) 

ІІегізгі әдебиет
I . «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 
Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері, 2018 жылғы 10 қаңтар
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3. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.

4. Еркебалаева В.З. Ш ет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинагы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

5. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.

Қосымша әдебиет
1. «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2019ж.

2. Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салық жэне салық салу 
(Өңделіп, толықтырылған екінші басылым, І-ІІ том), Алматы, 
Экономика, 2011ж.

3. Утаров А.К., Еркебалаева В.З., Досжанова Ш.А. Салық жэне 
салық салу, Шымкент, Нұрлы бейне, 2008ж.



Тіікырып 4. Салық міндеттемесінің жалпы сипаттамасы

Теориялық мэліметтер

I, ( плық міндеттемесі түсінігі 
( 'алық міндеттемесін орындау
( плық қызметі органдарының салық міндеттемесін 
орындау жөніндегі хабарламасы

I. Салық міндеттемесін орындау мерзімдері

4 .1.Салық міндеттемесі түсінігі
Салық төлеушінің салық заңдарына сәйкес мемлекет 

илдында туындаған міндеттемесі салық міндеттемесі деп 
н іплады.

Осыған сәйкес салық төлеуші салық органына тіркеу есебіне 
і үруға, салық салу объектілері мен салық салуға байланысты 
объектілерді айқындауға, салық және бюджетке төленетін басқа 
ди міндетті төлемдерді есептеуге, салық есептілігін жасауға, оны 
оелгіленген мерзімде табыс етуге, салық және бюджетке 
і оленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге міндетті.

Мемлекет салық қызметі органы арқылы салық төлеушіден - 
опың салық міндеттемелерін толық көлемінде орындауын талап 
ітуге, ал олар орындалмаган немесе тиісінше орындалмаған 
жағдайда оларды қамтамасыз ету жөніндегі тэсілдерді жэне осы 
Кодексте көзделген тэртіппен мэжбүрлеп орындату шараларын 
қолдануға қүқылы.

4.2.Салық міндеттемесін орындау
Егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, салық төлеуші 

салық міндеттемесін орындауды дербес жүзеге асырады.
Салық төлеуші салық міндеттемесін орындау үшін мынадай 

іс-орекеттер жасайды:
6) салық органына тіркеу есебіне түрады;
7) салық салу объектілері мен салық салуга байланысты 

объектілердің есебін жүргізеді;
8) салық салу объектілері мен салық салуға байланысты 

объектілерді, салық базалары мен салық ставкаларын негізге ала 
отырып, бюджетке төленуге тиісті салық жэне басқа да міндетті 
толемдер сомасын есептейді;
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9) салық есептілігін жасайды жэне оны белгіленген 
тэртіппен жэне мерзімдерде салық қызметі органдарына табыс 
етеді;

10) салық заңдарында белгіленген тэртіппен және 
мерзімдерде салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің есептеп шыгарылган жэне есептелген сомаларын, 
сондай-ақ салық міндеттемесі орындалмаган жагдайларда, салық 
өсімпұлдары мен айыппұлдарын төлейді.

Салық төлеуші салық міндеттемесін Салық кодексінде 
белгіленген тэртіппен жэне мерзімдерде орындауы тиіс.

Салық төлеуші салық міндеттемесін мерзімінен бұрын 
орындауга құқылы.

Салық төлеушінің қолма-қол ақшасыз төлеу нысанында 
орындалатын салық міндеттемесі банктен немесе банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымнан 
салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
сомасына төлем тапсырмасы акцептің алган күннен бастап, ал 
қолма-қол ақша нысанында - салық төлеуші аталған соманы 
банкке немесе уэкілетті органга төлеген кезден бастап 
орындалды деп есептеледі.

Салық төлеушінің салық агенті орындайтын салық төлеу 
жөніндегі салық міндеттемесі оны үстап қалған күннен бастап 
орындалды деп есептеледі.

Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
жөніндегі салық міндеттемесі, Қазақстан Республикасының 
акционерлік қоғамдардың қызметін реттейтін заң актілерінде 
көзделген жағдайларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заң актілерімен жэне жер қойнауын пайдалануға жасалған 
келісім-шарттардың ережелерімен заттай нысанда төлеу немесе 
піетелдік валютамен төлеу көзделген жағдайларды қоспағанда, 
теңгемен орындалады.

4.3.Салық қызметі органдарының салық міндеттемесін 
орындау жөніндегі хабарламасы

Салық төлеушінің салық міндеттемесін орындау қажеттігі 
туралы салық қызметі органының оған жіберген жазбаша хабары 
хабарлама деп аталады.

Хабарлама түрлері төменде аталган түрлермен шектеледі 
жэне олар салық төлеушіге мынадай мерзімдерде:
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1) салық органы Салық кодексіне сәйкес есептеген салық 
жлнс бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасы 
і уралы - есептеп шығарылған күннен бастап үш жүмыс күнінен 
кошіктірмей;

2) салық тексеруі нәтижелері бойынша салық жэне 
оюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер мен 
осімпұлдардың есептелген сомасы туралы - салық тексеруі 
пкгісін табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күнінен 
ксшіктірмей;

3) салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алудың 
қолданылатын шаралары туралы - мәжбүрлеп өндіріп алу 
мшралары қолданыла бастағанға дейін бес жүмыс күнінен 
ксшіктірмей;

4) дебиторлардың банк шоттарындағы ақшадан өндіріп алу 
гуралы - өндіріп алуға дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей;

5) камералдық бақылау нэтижелері бойынша анықталған 
оүчушылықтарды жою туралы - салық есептілігінде бұзушылық 
ііпықталған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей;

6) салық төлеушінің шағымын қарау нәтижелері бойынша 
сшіық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер мен 
осімпұлдардың есептелген сомалары туралы - шағым бойынша 
шсшім қабылданган күннен бастап бес жұмыс күнінен 
кешіктірмей;

7) салық заңдарын бұзушылықты жою туралы - оларды 
шіықтаған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей 
жіберіледі.

Хабарламада салық төлеушінің тегі, аты, экесінің аты 
псмесе толық атауы; салық төлеушінің тіркеу нөмірі; хабардар 
отілген күн; Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жагдайларда салық міндеттемесінің сомасы; салық міндеттемесін 
орыидау туралы талап; хабарлама жіберу үшін негіздеме; 
шагымдану тэртібі көрсетіледі.

Хабарламалардың нысанын уәкілетті мемлекеттік орган 
бслгілейді.

Хабарлама салық төлеушінің (өкілінің) жеке өзіне қол 
қойдырылып немесе жөнелту мен алу фактісін растайтын өзге де 
тосілмен тапсырылуға тиіс.
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4.4.Салық міндеттемесін орындау мерзімдері
Салық міндеттемесін орындау мерзімдері Салық кодексінде 

белгіленеді. Бұл ретте, Салық кодексінде белгіленген мерзімнің 
өтуі оның басталуы айқындалған нақты оқиғадан немесе заңды 
іс-әрекеттен кейін келесі күні басталады. Мерзім Салық 
кодексінде белгіленген кезең аяқталған күнінің соңында бітеді. 
Егер мерзімнің соңғы күні жүмыс күні болмаса, мерзім келесі 
жүмыс күнінің соңында аяқталады.

Салық органдары салық бақылауы нәтижелері бойьшша 
салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті толемдер мен 
өсімпұлдардың есептелген сомалары туралы, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының салық заңдарын бұзушылықтарды 
жою туралы хабарлама жіберген жагдайда, салық міндеттемесі 
салық төлеушіге хабарлама тапсырылған күннен кейінгі он бес 
жұмыс күні ішінде орындалуга тиіс.

Салық тексеруі нәтижелері бойынша салық органдарының 
хабарламасында көрсетілген салықтар, бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер өсімпұлдар есептелген сомаларымен (төлем 
көздерінен үсталатын акңиздердің жэне салықтардың есептелген 
сомаларынан басқа) салық төлеуші келіскен жағдайда, салық 
төлеушінің өтініші бойынша салық міндеттемесін орындау 
мерзімі алпыс жұмыс күніне ұзартылуы мүмкін. Бұл ретте 
көрсетілген сома төлеу мерзімі ұзартылған эрбір күнге өсімпұл 
есептеле отырып, осы кезеңнің эрбір он бес жұмыс күні сайын 
тең үлеспен бюджетке төленуге тиіс.

Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік 
қоғамдардың салық берешегі сомаларын жабу үшін соттың 
шешімімен жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару 
жүргізілетін салық берешек сомаларын төлеу жөніндегі 
міндеттемелерін орындау мерзімдері жарияланған акцияларды 
мэжбүрлеп шығару туралы сот шешімі күшіне енген кезден 
бастап оларды орналастыру (өткізу) аяқталғанға дейін тоқтатыла 
тұрады.

Есептерді шешуге арналған мысалдар 

Мысал №1
Өнімді сатудан алынған табыс - 995 мың теңге, өндіріс 
шығындары - 324мың теңге, өнімді сату бойынша шығындар 5 
мың теңге. Негізгі емес қызмет шығындары 3 мың теңге. Негізгі
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і’мес қычмет табыстары 4 мың теңге. Корпоративті табыс 
1'ш іышн жэне қалған сомасын есептеңіз?
Жііуабы: 995000-324000-5000-3000=663000 
■1000 \-663000=667000(КТС20%)-133400=533600

Мысал №2
I цбскақы 112892 теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын 
жопс әлеуметтік салық базасын, аударымды, салықты жэне 
оюджетке аударылатын сомасын есептеңіз?
Жауабы:
Ж'І'С=(112892-11289(10%МЗЖ)-18660тг(2013жылгы  
І"І Ж)х 10%ЖТС=8294тг
ОС базасы=112892 -  11289(10%МЗЖ)=101603тг 
І)С=101603 х 11%>=11 П бт г  
,)/І = 101603 х  5%=5080тг.
«)С= 11176-5080=6096тг 
Июджетке 6096теңге ӘС аударьілады

Мысал №3
( 'ату бойынша айналым -560000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
іійналым - 120000 тенге, төленетін қосылған қүн салығы сомасын 
ііпықтаңыз?
Жауабы: ҚҚС=560000-120000=440000x12%=52800тг 

Мысал №4
Кэсіпорын қызметкері Б.Армановтың жалақысы 148672 теңгені 
қүрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы үшін еңбекақы 
бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. элеуметтік салық 
базасын, аударымды, салық сомасын есептеңіз? 2012 жылғы 
олеуметтік аударым - 5% .
Жауабы:
ЖТС=(148672-14867(10%МЗЖ)-18660тг(20!Зжылгы  
І‘ТЖ)хЮ%ЖТС=11514тг
ӨС базасы=148672 -  14867(10%МЗЖ)=133805тг 
()С= 133805 х 11%о=14718тг 
()А=133805 х 5%=6690тг.
ӘС= 14718-6690=8028тг 
ІҺоджетке 8028теңге ӘС аударылады
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Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нұсканың нөміріне 
сәйкес 1 мысалдан таңдау (нұсқа нөмірі тапсырманың соңғы 
санына сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жұмысы тұрінде 
ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барльщ тақырыптар бойынша
тапсырмалар осы нұсқамага қатысты орындачады)

Есептерді шығару
1 есеп.
«Арслан» кәсіпорынның меншігінде 1998 жылы шыққан 
МЕКСЕОЕ8 В Е Ж  О 320 маркалы автокөлігі бар. Оның 
двигателынің көлемі 3 199 текше см, яғни кестеде келтірілген 
двигательдің дөңгелектелген 3000-4000 текше см көлемінен 
ерекшеленеді. Көлік құралына салық сомасы қаншаны құрайды? 
Жауабы: МЕКСЕІЖ8 ВЕК!2  С 320 автомобш і двигательінің 
3000 текше см асуы 199 текше см (3199-3000) кұрайды. Демек, 
аталган көлік цұрачына сачыц сомасы 2013 жылы 27358 теңгені 
цұрайды.
(15 х 1731тг)+(199 х  7)=25965+1393=27358тг

2 есеп.
«Ернұр» кәсіпорнының меншігінде 2008 жылы шыққан УОЬОА 
310221 маркалы автокөлігі бар. Оның двигательінің көлемі 2445 
текше см, яғни кестеде келтірілген двигательдің дөңгелектелген 
2000-2500 текше см көлемінен ерекшеленеді. Көлік кұралына 
салық сомасы қаншаны құрайды?
Жауабы: УОЬСА 310221 автомобилі двигательінің 2000 текше 
см асуы 445 текше см (2445-2000) цұрайды. Демек, аталган көлік 
цұрачьта сачыц сомасы 2012 жылы теңгені цұрайды.

3 есеп.
«Заңғар» ЖШС-де ұшу аппараттары бар. Әуе кемесінің түрі ТУ- 
154М, 1993 жылы шыққан 16314 киловатт қуат, Қазақстан 
Республикасынан тыс жерлерден 1999 жылдың 1 сәуірінен кейін 
сатып алынған. Көлік салығын есептеңіз? 5 жылдан асатын әуе 
кемесін пайдалану мерзімінен түзетілетін коэффициент -  3

Семинарлык сабақтарға арналған тапсырмалар
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'I ІЧЧЧІ.

I ңоокақы 126879теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын, 
"іеумстгік салық сомасын есептеңіз?

5 еесп.
"Мплик» ЖШС-де эуе кемесінің түрі ТУ-154М, 1993 жылы 
ші.іққан 16314 киловатт қуат, Қазақстан Республикасында 1999 
/М.ілдың 1 сэуіріне дейін пайдалануда тұрған. Көлік салығын 
січ-пгеңіз? 5 жылдан асатын эуе кемесін пайдалану мерзімінен 
гуче іілетін коэффиңиент -  3

<> есеп.
Опімді сатудан алынған табыс - 897 мың теңге, өндіріс 
ііи.пындары - 125мың теңге, өнімді сату бойынша шығындар 5 
мың теңге. Негізгі емес қызмет шыгындары 2 мың теңге. Негізгі 
гмос қызмет табыстары 6 мың теңге. Корпоративті табыс 
оіілығын жэне қалған сомасын есептеңіз?

7 есеп.
Үііді жэне жерді сатуды ЖШС бухгалтерлік есебінде 
ппсрацияларды көрсетіңіз?__________ ______________
№ Дебет Кредит Сомасы (теңге) Операцияның машуиы

1 7410 2411 2 480 800

0 7410 2412 33 376 000

.1 2420 2412 7 080 000= (40,456 
млн.-33,376 млн.)

4 1210 6210 12 000 000=(Ю 
млн.+2 млн.)

5 1210 3130 12 00 000=(10 
млн.х12%)

6 1030 1210 13 200 000

8 есеп.
«Жолшы» ЖШС-де мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, 
двигательінің қуаты 55кВт-дан аспайтын көлемі шағын кемелер 
бар. Көлік құралы салығын табыңыз?
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9 есеп.
«Кока-кола» компаниясының қызметкері Б.Қарбасовтың 
жалақысы 111000 теңгені кұрайды. Бухгалтер 2012 жылдың 
қаңтар айы үшін еңбекақы бойынша міндеттемелер есебін 
жүргізді. әлеуметтік салық базасын, аударымды, салық сомасын 
есептеңіз? 2012 жылгы әлеуметтік аударым - 5% .

10 есеп.
Еңбекақы 147965 теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын 
жэне әлеуметтік салық базасын, аударымды, салықты жэне 
бюджетке аударылатын сомасын есептеңіз?

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жүмысы  
бойынша тапсырмалар

1. «Салық берешегін өтеу тэртібі» тақырыбына жазбаша шолу 
жасау (1-2 бет жүмыс)

2. Салық міндетгемесі бойынша талап қою мерзімі. Реферат жазу 
(10-12 бет)

3. Салық міндеттемесін орындау бойынша бюджетпен есеп 
айырысу кезінде салық жэне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдердің артық төленген сомаларын есепке 
жатқызу жэне қайтару туралы мағынасын ашып, жүмыс жазу 
(1-2 бет)

4. Есептеп қосылған өсімпұлдар бойынша глоссарий дайындау
5. Бересі сомасы тақырыбына глоссарий дайындау
6. Айыппүлдар сомасына қатысты глоссарий дайындау
7. Таратылатын заңды тұлганың салық міндеттемесін орындауы 

тақырыбы аясында презентаңия дайындау
8. Заңды тұлға қайта ұйымдастырылған кезде салық 

міндеттемесін орындау
9. Қайтыс болган жеке тұлғаның салық берешегін өтеуі
10. Сот хабар-ошарсыз кетті деп таныған жеке тұлғаның салық 

міндеттемесін орындау

Студенттің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

Тақырып бойынша келесі сүрақтарды студент өз бетінше 
оқып үйренуі керек:
1. Мүлікті сенімгерлік басқаруды құру
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( 'емімгерлік басқару жөніндегі қызмет бойынша корпоративтік 
жоне жеке табыс салықтары бойынша салықтық міндеттемені 
орындау

1, Ссііімгерлік басқару жөніндегі қызмет бойынша қосылған құн 
салығы

I. Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы 
іаңнамасы

5. Мсмлекеттік мекемелердің мүлікті сенімгерлік басқаруға беруі 
ісезінде салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі (тақырып бойынша)
ІІегізгі әдебиет
1. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

толемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 
Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері, 2018 жылғы 10 қаңтар

1. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.

4. Вркебалаева В.З. Ш ет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинағы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

5. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.

Қосымша әдебиет
1. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2019ж.

2, Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салық жэне салық салу 
(Өңделіп, толықтырылған екінші басылым, І-ІІ том), Алматы, 
Экономика, 2011ж.
Утаров А.К., Еркебалаева В.З., Досжанова Ш.А. Салық және 
салық салу, Шымкент, Нүрлы бейне, 2008ж.
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Тақырып 5. Салық берешегін өтеу тәртібі

Теориялық мэліметтер

I. ( 'алық берешегін өтеу тәртібі 
I. ( 'алық міндеттемесі бойынша талап қою мерзімі
I, Салық міндеттемесін орындау бойынша бюджетпен есеп 

айырысу кезінде салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті толемдердің артық толенген сомаларын есепке 
жатқызу және қайтару

5.1. Салық береіпегін өтеу тәртібі
Сачыц берешегін өтеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

I ) ссептеп қосылған өсімпұлдар;
) бересі сомасы;

!) айыппұлдар сомасы.
Таратылатын зацды тұлганың салъщ міндеттемесін 

орындауы
Таратылатын заңды тұлғаның салық берешеғі аталған 

іаңды тұлғаның ақшасы, соның ішінде оның мүлкін сатудан 
алынған ақша есебінен Қазақстан Республикасының заң 
актілерінде белгіленген кезектілік тәртібімен өтеледі. Бүл ретте 
таратылатын заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің салық 
берешегі де өтеледі. Тарату кезеңінде туындайтын салық 
міндеттемесі туындауына орай, Қазақстан Республикасының 
салық заңдарында белгіленген мерзімде және тәртіппен 
орындалады.

Егер таратылатын заңды тұлғаның мүлкі салық берешегін 
голық көлемде өтеу үшін жеткіліксіз болса, салық берешегінің 
қалған бөлігін Қазақстан Республикасының заң актілерінде 
белгіленген жағдайларда, таратылатын заңды тұлғаның 
құрылтайшылары (қатысушылары) өтейді.

Егер таратылатын заңды тұлғада салық жэне бюджетке 
гөленетін басқа да міндетті төлемдердің артық төленген 
сомалары бар болса, онда көрсетілген сомалар Салық Кодексінде 
белгіленген тэртіппен таратылатын заңды тұлғаның салық 
берешегін өтеу есебіне есептеуге жатқызылады.

Таратылатын заңды тұлғада салық берешегі болмаған 
жағдайда, салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті

51



төлемдердің артық төленген сомасы осы заңды тұлғаға 
қайтарылуға тиіс.

Заңды түлга цайта ұйымдастырылган кезде салъщ 
міндеттемесін орындау 

Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның салық
міндеттемесін орындау оның құқық мирасқорына (құқық 
мирасқорларына) жұктеледі.

Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның құқық
мирасқорын (құқық мирасқорларын), сондай-ақ құқық
мирасқорларының салық берешегін өтеуге қатысу үлесін белгілеу
Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес жүзеге 
асырылады.

Заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы осы заңды 
тұлғаның құқық мирасқорының (құқық мирасқорларының) салық 
жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу 
жөніндеғі оның салық міндеттемелерін орындау мерзімдерін 
өзгертуге негіз болып табылмайды.

Заңды түлганың қайта ұйымдастырылғанға дейін артық 
төлеген салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерінің сомасын салық органы қайта ұйымдастырылған 
заңды тұлғаның салық берешегін өтеу есебіне есептеуге 
жатқызады.

Қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның салық берешегі 
болмаған жағдайда, осы заңды тұлғаның артық төлеғен салық 
жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасы 
оның құқық мирасқорына қайтарылуы тиіс.

Қайтыс болган жеке тұлганың салъщ берешегін өтеуі 
Қайтыс болған жеке тұлғаның ол қайтыс болған күнінде 

жиналып қалған салық берешегін оның мұрагері (мұрагерлері) 
мұрага қалдырылған мүлік құны шегінде жэне мұраны алған 
күнгі ондағы үлесіне барабар өтейді.

Жеке тұлғаның мұрагері болмаған жағдайда, ол қайтыс 
болған күнінде жиналып қалған салық берешегі өтелді деп 
есептеледі.

Сот хабар-ошарсыз кетті деп таныган жеке тұлганың 
салъщ міндеттемесін орындау 

Жеке тұлғаны сот хабар-ошарсыз кетті деп таныған 
жағдайда, мұндай жеке тұлғаға қатысты салық міндеттемесі 
шешім шығарылған күннен бастап тоқтатыла тұрады.
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Сот хабар-ошарсыз кетті деп таныған жеке тұлғаның салық 
Оі-решеғін хабар-ошарсыз кеткен адамның мүлкін басқаруға 
корі аншы орган уәкілеттік берген адам өтейді.

Егер белгіленген тәртіппен хабар-ошарсыз кетті деп 
пшылған адамның мүлкі салық берешегін өтеу үшін жеткіліксіз 
полса, онда хабар-ошарсыз кеткен адамның салық берешегінің 
птслмеген бөлігін салық органы мүліктің жеткіліксіздігі туралы 
1-о г шешімі негізінде есептен шығарады.

Сот адамды хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы шешімнің 
күшін жойған жағдайда, салық міндеттемесі бойынша 
пслгіленген талап қою мерзіміне қарамастан, бүрын салық 
органы есептен шығарған салық берешегінің күші қайта 
басталады.

5.2.Салық міндеттемесі бойынша талап қою мерзімі
Салық қызметі органы, осында көзделген жағдайларды 

қосггағанда, салық кезеңі аяқталғаннан кейін бес жыл ішінде 
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
големдерді есептеуге немесе олардың есептелген сомасын қайта 
қарауға қүқылы.

Қызметін жер қойнауын пайдалануға арналған келісім- 
шартқа сәйкес жүзеге асыратын салық төлеушілер бойынша 
салық қызметі органы жер қойнауын пайдалануға келісім- 
шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін бес жыл ішінде 
үстеме пайдаға салынатын салық, сондай-ақ салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасын 
есептеуге немесе олардың есептелген сомасын қайта қарауға 
қүқылы, оларды есептеу әдістемесінде мынадай корсеткіштердің 
бірі: рентабельділіктің ішкі нормасы (РІН) немесе пайданың ішкі 
нормасы немесе К-фактор (табыс көрсеткіші) қолданылады. 
Салық төлеуші жоғарыда белгіленген талап қою мерзімі 
ісүнтізбелік бір жылдан аз уақытта бітетін кезең үшін қосымша 
салық есептілігін табыс еткен жағдайда, салық жэне бюджетке 
толенетін басқа да міндетті төлемдер сомаларын есептеп қосу 
жэне (немесе) олардың есептеп қосылған сомаларын қайта қарау 
болігінде көрсетілген талап қою мерзімі бір күнтізбелік жылға 
үзартылады.

Салық төлеуші салық кезеңі аяқталғаннан кейін бес жыл 
ішінде және (немесе) жоғарыда аталған салықтар бойынша жер 
қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттың қолданылу
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мерзімі аяқталғаннан кейін бес жыл ішінде салықтың артық 
төленген сомасын есепке жатқызуды немесе салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің артық 
төленген сомасын қайтаруды талап етуге кұқылы.

5.3.Салық міндеттемесін орындау бойынша бюджетпен 
есеп айырысу кезінде салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдердің артық толенген сомаларын есепке 
жатқызу және қайтару

Өткен салық кезеңдеріндегі салықтың осы түрі бойынша 
міндеттемелер ескеріле отырып, салық кезеңінде бюджетке 
төленген жэне есептелген салық сомалары арасындағы айырма 
артық төленген салық сомасы болып танылады.
Бюджетке артъщ төленген салъщ сомасы салық берешегін өтеу

есебіне:
1) салық төлеушінің өтінішінсіз салықтың осы түрі 

бойынша өсімпүлдар мен айыппүлдарды өтеу есебіне;
2) салық төлеушінің өтініші бойынша өтініш берілген 

күннен бастап он жүмыс күні ішінде мынадай тәртіппен:
• салықтың басқа түрлері бойынша өсімпүлдар мен 

айыппұлдарды өтеу есебіне;
• салықтың басқа түрлері бойынша бересіні өтеу есебіне;
• салықтың осы жэне басқа да түрлері бойынша алдағы 

төлемдер есебіне міндетті есепке жатқызылуы тиіс.
Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы 

тауарларды откізген кезде кеден органдары алатын салықтардың 
бюджетке артық төленген сомасы салық төлеушінің өтініші 
бойынша, салықтардың артық төленген сомаларының бар 
екендігі туралы кеден органының растамасымен қоса, өтініш 
берілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы бапта 
белгіленген тәртіппен салық берешегін жабу есебіне есептеуге 
жатады.

Артық төленген салық сомасын есепке жатқызуды, Салық 
кодексінде өзгеше белгіленбесе, жогарыда белгіленген тэртіппен 
бюджетке салық төлейтін жердегі салық органы жүргізеді.

Жоғарыда белгіленген мерзім бұзылған жағдайда, есепке 
алу мерзімі бұзылған эр күн үшін, Қазақстан Республикасының 
¥лтты қ Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың ресми 
ставкасының 2,5 еселенген мөлшерінде өсімпұл есептеледі.
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Ьюджетке артық төленген салық сомасы басқа салық 
іолсушінің салық міндеттемесі бойынша берешегін өтеу есебіне 
ссеике жатқызылмауға тиіс.

Сачыц міндеттемесін орындаган кезде сачьщ және 
бюджетке төленетін басңа да міндетті төлемдердің артъщ 

төленген сомаіарын цайтару
Салықтың артық төленген сомасы Салық кодексінде 

кочделген есепке жатқызуларды жүргізгеннен кейін салық
і олеушінің өтініші бойынша оның банк шотына аударылуга тиіс.

Егер Салық кодексінде өзгеше белгіленбесе, салықтың 
пртық төленген сомасын қайтару салық төлейтін жер бойынша 
қайтару туралы өтініш берілген күннен бастап он бес жүмыс күні 
ішінде жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан 
шуарларды өткізген кезде кеден органдары алатын салық жэне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің артық 
төленген сомаларын қайтару, салық жэне бюджетке толенетін 
басқа да міндетті төлемдердің артық толенген сомаларының бар 
скендігі туралы кеден органының растамасымен қоса, қайтару 
туралы отініш берілген күннен бастап он бес жүмыс күні ішінде 
толенген жері бойынша жүргізіледі.

Жоғарыда белгіленген мерзім бүзылған жағдайда, Қазақстан 
1’еспубликасының ¥лтты қ Банкі белгілеген қайта 
қаржыландырудың ресми ставкасының 2,5 еселенген 
молшерінде, қайтару мерзімінің әрбір бүзылған күні үшін 
осімпүл есептеледі.

Салъщтарды (төлем көзінен үсталатын саіъщтар мен 
акциздерден басқа) төлеудің Салъщ кодексінде белгіленген 
мерзімін салъщ төлеушінің негізделген өтініші негізінде, 
негүрлым кеш мерзімге, бірац күнтізбелік жылдың он айынан 
асырмай ауыстыру салъщтарды төлеу бойынша сачъщ 
міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту деп атачады.

Өзгертілген мерзім бойынша салық міндеттемесін орындау 
құқығы басқаға берілуге тиіс емес.

Салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау 
мерзімдерін өзгерту, Салық кодексінде белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, салық төлеушінің мүлкін кепілге алу немесе банк 
кепілдігі арқылы жүргізіледі.

Салық төлеушінің мүлкін кепілге алу жэне банк кепілдігі 
арқылы салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін
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орындау мерзімдерін өзгерту тэртібін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайды.

Салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау 
мерзімдерін өзгерту туралы шешімнің қолданылуы онда 
белгіленген қолданылу мерзімі аяқталганнан кейін тоқтатылады.

Салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау 
мерзімдерін өзгерту туралы шешімнің қолданылуы салық 
төлеуші салықтардың бүкіл сомасын шешімде белгіленген мерзім 
аяқталғанга дейін төлеген жағдайда немесе салықтарды төлеу 
бойынша салық міндеттемесін орындау шарттарын бүзған 
жағдайда мерзімінен бүрын тоқтатылады.

Кепілмен (банк кепілдігімен) қамтамасыз етілген салық 
міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгертудің шарттары 
орындалмаган немесе тиісінше орындалмаган жағдайда, салық 
қызметі органдары салық төлеушінің кепілге салынған мүлкін 
өндіріп алуға не банк кепілдігінің орындалуын талап етуге 
қүқылы.

Салық төлеушінің кепілге салған мүлкін өткізу Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңдарында белгіленген тэртіпке 
сәйкес жүргізіледі.

Есептерді шешуге арналған мысалдар 

Мысал №1
«Алмат» ЖШС-де мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, 
двигательінің қуаты 55кВт-дан аспайтын көлемі шағын кемелер 
бар. Көлік қүралы салығын табыңыз?
Жауабы: КС=(1 х  1731)=1731тг

Мысал №2
Еңбекақы 75845теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын жэне 
қолына алатын жалақы сомасын есептеңіз?
Жауабы: (75845-7585(10%МЗЖ)-18660тг(2013 жылгы ЕТЖ) х 
10%ЖТС=4960теңге
Қолына ачатын жалацысы 75845-7585-4960=63300тг 

Мысал №3
Жеке түлғалардың (ағайынды екі адамның) ортақ үлестік 
меншігінде түрғын үй бар. Ағасына үйдің 60%, ал інісіне 40%
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іиесілі. Жалпы үйдің күны 1 200 000 теңгені күрайды. Мүлік 
силыгын және қалған соманы кім төлейді?
Жііуабы: Мүлік сачыгы=500+200 000 х  0,08=660 тенге 
Қилган соманы: (660-396 = 264 тенге) -  інісі төлейді 
60% 40%

ІУІысал №4
«Лружан» ЖШС заңды тұлғаның балансында двигатель көлемі -  
IН00 см3, пайдалану мерзімі 7 жыл болған, ТМД елдерінде 
шыгарылған жеңіл автомобиль бар. Көлік қүралы салығын, 1500- 
'ОООсм3 аралығындағы төменгі шектеуліктен артығы қанша және 

бюджетке төленетін барлық сомасын есептеңіз?
Жауабы: 1. Сальщ = 3 х  1731=5193 тенге
. I салъщ мөлшерлемесі
1731- 2013 жылгы айлъщ есептік көрсеткіш
2. (1500-2000 см3)  арачыгындагы төменгі шектеуліктен артыгы 
300 см3 = (1800-1500) қүрайды. Сачьщ=300 х 3=900 тенге
3. бюджетке төленетін барлъщ сачъщ сомасы:
(5193+900) х 0,3=1827,9
0,3 пайдачану мерзімі 6 жылдан 20 жылга дейінгі түзету 
коэффициенті

Мысал №5
Лвтобустың 20 орны бар. Көлік құралдар салығы бойынша салық 
молшерін есептеңіз?
Жауабы: Салъщ = 14 х  173Ітг = 24234 тенге 

ІУІысал №6
Жеке тұлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің құны -
3 300 000 теңге. Мүлік салығын табыңыз?
Жауабы: Мүлік сачыгы =2 300+300 000 х 0,15=2750 тенге

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Іхептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нүсқаның нөміріне 
сәйкес 1 мысалдан таңдау (нұсқа нөмірі тапсырманың соңғы 
санына сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жұмысы түрінде 
ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барлъщ тақырыптар бойынша
тапсырмачар осы нүсцамага цатысты орындалады)



Есептерді шығару
1 есеп.
Меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар 
жэне меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
қүқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, олардың 
қүрылымдық бөлімшелері көлік құралдары салығын төлеушілер 
болып табылады.
Жеке тұлғаның жеңіл автокөлігінің қозғалтқыш көлемі - 2500смЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

2 есеп.
«Айбар» мекемесінің 2019 жылғы 1 қаңтарындағы жағдайы 
бойынша балансында Шымкент қаласында тіркелген келесідей 
транспорт құралдары бар:

Салық салу объектісі Қозгалтқыш көлемі Саны,
(қуаты), ат күші бірлік

Жеңіл автокөліктер 180 5

Жүк автокөліктері 240 3
250 1

Наурыз айының ортасында 180 ат. к. тең жүк автомобилі есептен 
шығарылды, сатылды.
Тапсырма: Бір жылғы көлік салығының соммасын анықтау.

3 есеп.
Есепті кезеңінде «Мейіржан» кәсіпорны сатудан 48.000 мың 
теңге түсім алған (ққс-ын қоса есептегенде). Сатып алушылардан 
алдын-ала төлем түріндегі алынған сома -10.000 мың тг. Есепті 
кезеңде кэсіпорын:

-24.000 мың тг-ге өндірістік қажеттіліктер үшін 
материалдық ресурстар алды, ққс ішінде. Оның 12,000 мың тг-сі 
төленді (ҚҚС-мен).

-18.000 тг.-ге құрал-жабдық алған, оның ішінде ҚҚС 
есептелінген. Ол құрал-жабдықтарга төленген жэне есепке 
жатқызылған.

Тапсырма: Бюджетке төленетін КҚС сомасын есептеу керек

4 есеп.
«Алмаз» кэсіпорнындағы дайын өнім сатудан түскен түсім
2.525.000 тг. (ҚҚС-сыз). Ш ын мэніндегі өткізілген өнімнің



иііидік құны 1.880.000 тг., оның ішіндегі өкілдік шығындар
10.000 тг. құрайды, ал еңбекақы шығындары -  640.,000 тг.

Тапсырма: анықтау керек:
I Келісім шарттың қаржылық нэтижесі 

( 'алық салу мақсатындағы пайда 
1. Ііюджеттерге бөлінген түрдегі пайдаға салынатын салық 

сомасы
I. I Іайдағы салық төлеу көзі

5 есеп.
Жер жэне мүлік иесінің анасы «Күміс алқа» алқасымен 
марапатталган.

- Жер телімінің көлемі -  Зга
- Мүлік құны -  15.000.000 тг.

Іапсырма:
і . Жер жэне мүлік салығының төлеу мерзімдері
4.Ж ер жэне мүлік салығының сомасын есептеу

6 есеп.
А гымдағы жылдан бастап мүлік салығы бойынша тұрғын үй мен 
саяжай құрылысының бір квадрат метрінің базалық құны 30.000- 
пан 60.000-ға дайін көтерілген. Нәтижесінде 2019 жыл үшін 
ссептелген мүлік салығы алдыңғы жылдың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда жоғары болады.

Салық салу мақсатындагы пэтердің құны 2018ж.
2.000.000тг. болды (бір квадрат метрінің базалық құны 30 
мың.тг.), ал 2019ж. 4.000.000тг. (бір квадрат метрінің базалық 
құны 60 мың.тг.).

Тапсырма: 2018-2019жж. мүлікке салынатын салықтың 
құнын анықтау керек

7 есеп.
Қазақстан Республикасында 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
шыгарылған (жасалған немесе құрастырылған) немесе Қазақстан 
Республикасының аумағына 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
окелінген, қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден 
жоғары жеңіл автомобильдер үшін салықты есептеу айлық 
ссептік көрсеткіштермен белгіленген мөлшерлемелер бойынша 
жүргізіледі. 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап мұндай жеңіл



V

автокөліктерге салық салу жаңа мөлшерлемелермен жүргізіледі. 
Атап айтқанда....
- 3000-3200см3
- 3500-4000?
- 5000-нан жоғары - ?

8 есеп.
Меншік қүқыгында салық салу объектілері бар жеке түлғалар 
жэне меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
құқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, олардың 
қүрылымдық бөлімшелері көлік қүралдары салыгын төлеушілер 
болып табылады.

Жеңіл автокөліктің қозгалтқыш көлемі -1 ЮОсмЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

9 есеп.
Салық төлеушілер салық салу объектілерін, эрбір көлік қүралы 
бойынша салық ставкасын жэне түзету коэффицненттерін негізге 
ала отырып, салық сомасын дербес есептейді.

25-орындықты автобустың колік салыгы қанша болады?

10 есеп.
Қазақстан Республикасының аумағында меншік, шаруашылық 
жүргізу немесе оралымды басқару қүқығында салық салу 
объектісі бар жеке жэне заңды түлғалар; ҚР аумағында меншік 
қүқығында салық салу объектісі бар дара кәсіпкерлер; концессия 
шартына сәйкес концессия объектісі болып табылатын салық 
салу объектісін иеленуге, пайдалануға қүқығы бар концессионер 
түлғалар мүлік салығын төлеушілер болып табылады.

Қүны 15.800.000 теңге түратын үй-жайы үшін жеке түлға 
қанша салық төлейді?

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

1. Салық міндеттемесі түсінігі
2. Салық міндеттемесін орындау
3. Салық қызметі органдарының салық міндеттемесін орындау 

жөніндегі хабарламасы
4. Хабарламалардың нысаны
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5. Хабарламаларды толыуға қажетті деректер
(>. Салык міндеттемесін орындау мерзімдері
7 Бақылау нэтижелері
К. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік 

қоғамдардың салық берешеғі сомалары туралы 
Қатысу үлесі және акциялар түрінде мүлікті сенімғерлік 
басқару кезінде корпоративтік жэне жеке табыс салықтары 
бойынша салықтық есепке алу ерекшеліктері

10. Қатысу үлесінен жэне акциялардан басқа, мүлікті сенімғерлік 
басқаруды қүру туралы актілер бойынша корпоративтік жэне 
жеке табыс салықтары бойынша салықтық есепке алу 
ерекшеліктері

Студенттің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

Тақырып бойынша келесі сүрақтарды студент өз бетінше 
оқып үйренуі керек:

1. Салық ставкаларын түзету
2. Базалық салық ставкаларын түзету
3. Жекелеғен жағдайларда салық есептеудің ерекшеліктері
4. Жеке түлғалардың салықты есептеу тәртібі жэне төлеу 

мерзімдері
5. Салық есептілігін тапсыру

Ұсынылатын әдебнеттер тізімі (тақырып бойынша)
Негізгі әдебиет
1. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

гөлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 
Төртінші өнеркэсіптік революция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері, 2018 жылғы 10 қаңтар

3. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.

4. Еркебалаева В.З. Ш ет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинағы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

5. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.
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Қосымша әдебиет
1. «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетгі 

төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2019ж.

2. Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салық және салық салу 
(Өңделіп, толықтырылған екінші басылым, І-ІІ том), Алматы, 
Экономика, 2011ж.

3. Утаров А.К., Еркебалаева В.З., Досжанова Ш.А. Салық жэне 
салық салу, Шымкент, Нурлы бейне, 2008ж.



I ііқмрып 6. Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы  
салықтар міндеттемесі

Теориялық мэліметтер

і Салық төлеушінің мемлекет алдында туындайтын міндеттемесі 
С алықтык міндеттемені орындау

і. Салықтық міндеттемені орындау кезінде салықтарды және 
бюджетке төленетін төлемдерді есептеу ерекшеліктері

4, Салықтық міндеттемені орындау мерзімдері

6.1. Салық төлеушінің мемлекет алдында туындайтын 
міндеттемесі

Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының салық 
чаңнамасына сәйкес мемлекет алдында туындайтын міндеттемесі 
салықтық міндеттеме деп танылады, соған орай салық төлеуші 
осы Кодекстің 36-бабының 2-тармағында көрсетілген әрекеттерді 
жасауға міндетті.

Мемлекеттің салық органы арқылы салық төлеушіден 
(салық агентінен) салықтық міндеттемесін толық көлемде 
орындауды талап етуге, ал салықтық міндеттеме орындалмаған 
мемесе тиісінше орындалмаған жағдайда, осы Кодексте 
айқындалған тэртіппен оны қамтамасыз ету жөніндегі тәсілдерді 
және мәжбүрлеп орындату шараларын қолдануға қүқығы бар.

6.2.Салықтық міндеттемені орындау
Салық төлеуші салықтық міндеттемені орындауды өз 

бетінше жүзеге асырады.
2. Салық төлеуші салықтық міндеттемені орындау үшін 

мынадай әрекеттер жасайды:
1) салық органында тіркеу есебіне түрады;
2) салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға 

байланысты объектілерді есепке алуды жүргізеді;
3) салық салу объектілерін жэне (немесе) салық салуға 

байланысты объектілерді, салықтық базамен салықтық 
мөлшерлемелерді неғізге ала отырып, салықтардың және 
бюджетке төленуге жататын төлемдердің, сондай-ақ осы 
Кодекстің Ерекше бөлігіне сэйкес олар бойынша аванстық жэне 
ағымдағы толемдердің сомасын есептейді;

4) салықтық тіркелімдерді қоспағанда, салықтық
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нысандардыжәне осы Кодексте белгіленген өзге де нысандарды 
жасайды және белгіленген тәртіппен салық органдарына 
ұсынады;

5) салықтардың жэне бюджетке төленетін толемдердің 
есептелген жэне есепке жазылган сомасын, осы Кодекстің 
Ерекше бөлігіне сәйкес салықтар және бюджетке төленетін 
төлемдер бойынша аванстық жэне ағымдағы төлемдерді төлейді.

3. Салық толеуші салықтық міндеттемені Қазақстан 
Республпкасының салық заңнамасында белгіленген тэртіппен 
жэне мерзімдерде орындауға тиіс.

Осы Кодекстің Ерекше бөлігінде көзделген жағдайларда, 
салықтық міндеттемені салық төлеуші-жеке тұлға жалпы сомасы 
салықтың есептелген сомасынан аз болмайтын бірнеше 
төлемдерді салықтық кезең ішінде енгізу жолымен орындауы 
мүмкін.

4. Сапық төлеушінің салықтарды жэне бюджетке төленетін 
төлемдерді төлеу жөніндегі салықтық міндеттемесі, сондай-ақ 
қолма-қол емес нысанда орындалатын өсімпұл мен 
айыппүлдарды төлеу жөніндегі міндеттемесі салықтардың жэне 
бюджетке төленетін төлемдердің, өсімпұл мен айыппүлдардың 
сомасына төлем тапсырмасынекінші деңгейдегі банк немесе банк 
операңияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым 
орындауга алган күннен бастап немесе банкоматтар немесе 
электрондық терминалдар арқылы төлемді жүзеге асырган 
күннен бастап, ал қолма-қол нысанда -  салық төлеуші 
көрсетілген сомаларды екінші деңгейдегі банкке немесе банк 
операңияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға, 
уәкілетті мемлекеттік органға, жергілікті атқарушы органға 
енгізген күннен бастап орындалған болып саналады.

5. Осы Кодексте белгіленген жағдайларда салық 
төлеушінің уәкілетті өкілі салықтарды, бюджетке төленетін 
төлемдердітөлеу, элеуметтік аударымдарды аудару кезінде төлем 
құжаттарында ақшаны жөнелтуші салық төлеушінің тегін, атын, 
экесінің атын (егер ол жеке басты куэландыратын кұжатта 
көрсетілсе) немесе атауын жэне оның сәйкестендіру нөмірін 
көрсетеді.

6. Салық агенті орындайтын,салық төлеушінің салық төлеу 
жөніндегі салықтық міндеттемесі салық ұсталған күннен бастап 
орындалған болып саналады.

7. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді төлеу
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жоніндегі салықтық міндеттеме, сондай-ақ өсімпұл мен 
пііыппұлдарды толеу жөніндегі міндеттеме осы Кодекстің 102- 
бабында айқындалган тәртіппен есепке жатқызуларды жүргізу 
жолымен орындалуы мүмкін.

8. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді төлеу 
жөніпдегі салықтық міндеттеме, сондай-ақ осімпүл мен 
ііііыппүлдарды төлеу жөніндегі міндеттеме осы Кодексте, 
«Лкционерлік қогамдар туралы»Қазақстан Республикасының 
Чаңында көзделген жагдайларды, сондай-ақ Қазақстан 
1'сспубликасының заңнамасында және осы Кодекстің722-бабында 
корсетілген өнімді бөлу туралы келісімдерде (келісімшарттарда), 
Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен жер қойнауын 
иайдалануға арналған келісімшартта төлеудің заттай нысаны 
псмесе шетелдік валютамен төлеу көзделген жағдайларды 
қоспағанда, үлттық валютамен орындалады.

6.3.Салықтық міндеттемені орындау кезінде 
салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді есептеу 
ерекшеліктері

Толем көзінеи үсталатын салықтардың сомасын есептеуді 
салық агенті жүзеге асырады.

Салық Кодексінің Ерекше бөлігінде козделген 
жағдайларда, салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің 
жекелеген түрлерінің сомасын есептеу жөніндегі міндет салық 
органына жэне уәкілетті мемлекеттік органдарға жүктелуі 
мүмкін.

6.4.Салықтық міндеттемені орындау мерзімдері
Салықтық міндеттемені орындау мерзімдері осы Кодексте 

белгіленеді.
Мерзімнің өтуі салықтық міндеттемені орындау мерзімінің 

басталуы айқындалган нақты оқиганемесе заңды әрекеторын 
алған күннен кейінгікүннен басталады.

Мерзім салықтық кезеңнің соңғы күнінің соңында 
аяқталады. Егер мерзімнің соңғы күні жүмыс күні болмаса, онда 
мерзім келесі жүмыс күнінің соңында аяқталады.

Салық төлеуші (салық агенті) салықтық міндеттемені 
мерзімінен бүрын орындауға қүқылы.

Салық төлеуші (салық агенті) салықтық есептілікті үсыну 
жөніндегі салықтық міндеттемені салықтық кезең аяқталғаннан
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кейін орындайды.

Мысал №1.
«Есмағамбет» мекемесіндегі еңбекақы 75845теңге болғанда, жеке 
табыс салык сомасын жэне колына алатын жалақы сомасын 
есептеңіз?
Жауабы: (75845-7585(10%МЗЖ)-18660тг(2013 жылгы ЕТЖ) х 
10%ЖТС=4960теңге
Қолына ачатын жалақысы 75845-7585-4960=63300тг 

Мысал №2.
«Нүрасыл» кәсіпорнының қызметкері Ә.Ғ алымжанұлының 
жалақысы 125 000 теңгені қүрайды. Бухгалтер 2012 жылдың 
қаңтар айы үшін еңбекақы бойынша міндеттемелер есебін 
жүргізді. элеуметтік салық базасын, аударымды, салық сомасын 
есептеңіз? 2012 жылғы әлеуметтік аударым коэффиңиенті- 5% . 
Жауабы:
Ж ТС=(125000-12500(10%МЗЖ)-18660тг(20!Зжылгы  
ЕТЖ)х10%ЖТС=9553тг
ӘС базасы=125000 -  12500(10%МЗЖ)=112500тг 
ӘС=112500 X 11%=123 75тг 
ӘА=112500 х5% =5625тг.
ӘС=12375-5625=6750тг 
Бюджетке 6750теңге ӘС аударылады

Мысал №3.
«Барыс» кәсіпорнының қызметкері Қалмахан Д. 8 күн іс-сапарда 
болды. Оның екеуі демалыс күндеріне кіреді (сенбі жэне 
жексенбі). Қызметкердің жалақысы 35000тг, қызметкер іссапарда 
болған алдағы жүмыс күндері 21 күнді қүрайды. Жалақы туралы 
ережеде ешқандай үстеме ақы да, сыйлықақы да 
қарастырылмаған. Қызметкерге жалақы эдеттегідей есептелді, 
мүнда іссапар күндері жүмыс күндері ретінде есептелді. Іссапар 
күндері үшін қызметкерге есептелетін жалақы қанша болады? 
Жауабы: Іссапар күндері үшін қызметкерге мынадай түрдеп 
жалаңы есептелетін болады.
Ж А=35000/21*6 (8күн- 2 демачыс күні) =10000тг.

Есептерді шешуге арналған мысалдар
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Іссапар уацытында цызметкердің жұмыс орны мен жалацысы  
счқталады. (ҚР Еңбек кодексі 152бап).

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Іхсмтерді шыгарыңыз. Әр тапсырмадан нұсканын нөміріне 
сайкес 1 мысалдан таңдау (нұска нөмірі тапсырманың соңғы 
санына сэйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жұмысы түрінде 
ресімдеу.
(Ғхкерту: семестрдегі барлъщ тацырыптар бойынша
нитсырмалар осы нұсцамага цатысты орындаладъі)

Ксентерді шығару
1 есеп.
( 'ату бойынша айналым - 280000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 70000 тенге, төленетін қосылған күн салығы сомасын 
пнықтаңыз?

2 есеп.
«Жансезім» кэсіпорнының өнімді сатудан алынған табысы - 995 
мың теңге, өндіріс шығындары - 324мың теңге, өнімді сату 
бойынша шығындар 5 мың теңғе. Негізгі емес қызмет 
шығындары 3 мың теңге. Негізгі емес қызмет табыстары 4 мың 
теңге. Корпоративті табыс салығын жэне қалған сомасын 
есептеңіз?

3 есеп.
Еңбекақы 112892 теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын 
жэне элеуметтік салық базасын, аударымды, салықты жэне 
бюджетке аударылатын сомасын есептеңіз?

4 есеп.
Сату бойынша айналым -560000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 120000 тенге, төленетін қосылған құн салығы сомасын 
анықтаңыз?

5 есеп.
«Кэусар» кэсіпорнының қызметкері Ж.Пернебайдың жалақысы 
148672 теңгені қүрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы 
үшін еңбекақы бойынша міндеттемелер есебін жүргізді.
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әлеуметтік салық базасын, аударымды, салық сомасын есептеңіз? 
2012 жылғы элеуметтік аударым - 5% .

6 есеп.
«Рено» кәсіпорнының меншігінде 1998 жылы шыққан 
М ЕРСЕОЕ8 ВЕЫ2 О 320 маркалы автокөлігі бар. Оның 
двигательінің көлемі 3 199 текше см, яғни кестеде келтірілген 
двигательдің дөңгелектелген 3000-4000 текше см көлемінен 
ерекшеленеді. Көлік кұралына салық сомасы қаншаны құрайды?

7 есеп.
«Томирис» кэсіпорнының меншігінде 2008 жылы шыққан 
УОЬОА 310221 маркалы автокөлігі бар. Оның двигательінің 
көлемі 2445 текше см, яғни кестеде келтірілген двигательдің 
дөңгелектелген 2000-2500 текше см көлемінен ерекшеленеді. 
Көлік құралына салық сомасы қаншаны құрайды?

8 есеп.
«Флай» ЖШС-де ұшу аппараттары бар. Әуе кемесінің түрі ТУ- 
154М, 1993 жылы шыққан 16314 киловатт қуат, Қазақстан 
Республикасынан тыс жерлерден 1999 жылдың 1 сәуірінен кейін 
сатып алынған. Көлік салыгын есептеңіз? 5 жылдан асатын әуе 
кемесін пайдалану мерзімінен түзетілетін коэффиңиент -  3

9 есеп.
Еңбекақы болғанда, жеке табыс салық сомасын, элеуметтік 
салық сомасын есептеңіз?

10 есеп.
«Бек-Эйр» ЖШС-де эуе кемесінің түрі ТУ-154М, 1993 жылы 
шыққан 16314 киловатт куат, Қазақстан Республикасында 1999 
жылдың 1 сэуіріне дейін пайдалануда тұрған. Көлік салығын 
есептеңіз? 5 жылдан асатын эуе кемесін пайдалану мерзімінен 
түзетілетін коэффиңиент -  3

Оқытушының жетекшіліі імен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жүмысына арналган тапсырмалар

1. Төлем көзінен ұсталатын салықтардың сомасын есептеуді 
салық агентінің жүзеге асыруы



Л Осімпұл мен айыппұлдарды төлеу жөніндегі міндеттеме 
I ( 'алық ставкалары туралы жалпы мәлімет
I. Салықты есептеу мен төлеу тэртібі 
V Жекелеген жағдайларда салықты есептеу мен төлеу 
(>. Салық кезеңі
/. Төлемдер сомасының есеп-қисабын және декларация табыс ету 
К. Құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлғалардың салық 

ссептілігін табыс ету ерекшеліктері 
'). Жылжымайтын мүлікке қүқық
10. Меншік қүқығын берген түлға салық салу объектісін іс 

жүзінде иелену кезеңі үшін төленуге жататын салық сомасын 
меншік қүқықтарын мемлекеттік тіркеу

Студенттің өзіндік жүмысына арналган тапсырмалар

Тақырып бойынша келесі сүрақтарды студент оз бетінше 
оқып үйренуі керек:

1. Инвестициялық қордың активтері
2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес сенімгерлік 

басқару қүқығын мемлекеттік тіркеу
3. Мүлікті сенімгерлік басқаруды қүру туралы актісі
4. Мүлікті қабылдап алу-беру актісі

Үсынылатын әдебиеттер тізімі (тақырып бойынша) 

Негізгі әдебиет
1. «Салықтар жэне бюджетке толенетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 
Төртінші өнеркэсіптік революция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері, 2018 жылғы 10 қаңтар

3. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.

4. Еркебалаева В.З. Ш ет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинағы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

5. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.

Қосымша әдебнет
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1. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2019ж.

2. Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салық және салық салу 
(Өңделіп, толықтырылған екінші басылым, І-ІІ том), Алматы, 
Экономика, 2011ж.

3. Утаров А.К., Еркебалаева В.З., Досжанова Ш.А. Салық және 
салық салу, Шымкент, Нұрлы бейне, 2008ж.
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Тлқмрып 7. Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін 
орындауды қамтамасыз ету тәсілдері

Теориялық мэліметтер

1. Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін 
орындауды қамтамасыз ету тәсілдері

2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің мерзімінде төленбеген сомасына өсімпүл

3. Салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс 
операцияларын тоқтата түру

4. Салық төлеушінің салық берешегі есебіне мүлікке бнлік 
етуін шектеу туралы шешім шығару

7.1. Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін 
орындауды қамтамасыз ету тәсілдері

Сачъщ төлеушінің белгіленген мерзімде орындалмаган 
салъщ міндеттемесін орындау:

1) төленбеген салық жэне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер сомасына өсімпүл есептеу;

2) банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата
тұру;

3) салық төлеушінің салық берешегі есебіне мүлікке билік 
етуін шектеу тәсілдерімен қамтамасыз етілуі мүмкін.

Мерзімінде орындалмаган салық міндеттемесін орындауды 
қамтамасыз етудің жогарыда аталған 2) жэне 3)-де көрсетілген 
гэсілдері салық төлеушіге мерзімдерде хабарлама жіберген кезде 
қолданылады.

7.2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің мерзімінде төленбеген сомасына өсімпүл

Мерзімі өткен салық міндеттемесінің сомасына есептелетін 
төменде белгіленген мөлшер өсімпұл болып танылады.

Өсімпұл сомасы салық берешегін өтеу бойынша салық 
міндеттемесін мэжбүрлеп орындату шараларын, сондай-ақ салық 
заңдарын бүзғаны үшін жауаптылықтың өзге де шараларын 
қолдануга қарамастан есептеледі жэне төленеді.

Өсімпүл салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер төлеу мерзімі күнінен кейінгі күннен бастап, өткен 
лрбір күн үшін Қазақстан Республикасының ¥лтты қ Банкі
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белгілеген қайта қаржыландыру ресми ставкасының 2,5 
еселенген мөлшерінде бюджетке төлеген күнді қоса алғанда, 
мерзімі өткен әрбір күн үшін есептеледі.

Салық және басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың, 
айыппұлдардың сомаларын банк шоттарының есебінен шығару 
кезектілігін сақтамағаны үшін, сондай-ақ салық төлеушілердің 
банк шоттары есебінен шығарылған жэне банктердің немесе банк 
операңияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдардың кассаларының салық жэне басқа да міндетті 
төлемдерді, өсімпұлдарды, айыппұлдарды төлеу шотына 
қабылданган қолма-қол ақшаны бюджетке аударуды (есептеуді) 
кешіктіргені үшін банктерге немесе банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға есімпұл 
есептеледі.

Салық төлеушіні банкрот деп таныған сот шешімі 
қабылданғанда не оған қатысты мәжбүрлеп тарату туралы шешім 
қабылданғанда, не оңалту рәсімін қолдану туралы ұйғарым 
қабылданғанда, осындай шешім немесе ұйғарым күшіне енген 
күннен бастап, жиналған бересі сомасына өсімпұл есептелмейді.

Бересінің жиналып қалуының бірден бір себебі қызмет 
көрсететін банктің таратылуы болып табылған жагдайда, 
мэжбүрлеп таратылған банктердің кредит берушілеріне бересі 
сомаларын дер кезінде өтемегені үшін өсімпұл банкті мэжбүрлеп 
тарату туралы шешім күшіне енген кезден бастап есептелмейді.

Бересіні өтеу үшін сот шешімімен жарияланган акциялар 
мәжбүрлеп шығарылғанда, жарияланган акцияларды мэжбүрлеп 
шығару туралы сот шешімі күшіне енгізілген кезден бастап 
оларды орналастыру аяқталғанға дейін бересі сомасына өсімпұл 
есептелмейді.

Жеке тұлға хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы сот 
шешімі күшіне енген кезден бастап, оның күші жойылганға дейін 
бересі сомасына өсімпұл есептелмейді.

Салықтың артық төленген сомасы расталған жагдайда, 
Салық кодексінде белгіленген есепке алуды жүргізу мерзімі 
бұзылған ретте салық төлеушінің артық төленген салық сомасын 
есепке алуды жүргізуге берген өтінішінде көрсетілген артық 
төленген салық сомасына барабар бересі сомасына өсімпұл 
есептелмейді.
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7.3. Салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс 
оисрацияларын тоқтата тұру

Заңды тұлғаның жэне жеке кэсіпкердің банк шоттары 
(корреспонденциялык шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс 
операцияларын тоқтата тұру Қазақстан Республикасының заң 
мктілерінде белғіленғен тэртіппен:

1) салық төлеуші салық есептіліғін тапсыру мерзімі 
ияқталганнан кейін он жұмыс күні ішінде оны табыс етпеген;

2) белгіленген төлеу мерзімі күнінен бастап отыз жұмыс 
күні өткеннен кейін салық берешегін өтемеген;

3) салық қызметі органының лауазымды адамдарының, осы 
ІСодексте белгіленген салық тексеруін жүргізу тэртібін бұзган 
жагдайлардан басқа реттерде, салық салу объектілері мен салық 
салуға.байланысты объектілерді салық тексеруіне, қарауына жол 
бсрмеген жағдайларда жүргізіледі.

Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру 
салық берешегін өтеу жөніндегі операциялардан басқа, салық 
төлеушінің барлық шығыс операцияларына қолданылады.

Салық төлеушінің банк шоттары бойынша шыгыс
операцияларын тоқтата тұру туралы салық органыныц өкімі 
уэкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының Үлттық 
Ііанкімен бірлесе отырып белгілеген нысан бойынша 
шығарылады жэне банк немесе банк операцияларының жекелеген 
і үрлерін жүзеге асыратын ұйым оны алған күннен бастап күшіне 
енеді.

Салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс
операцияларын тоқтата тұру туралы салық органының өкімін 
банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдар сөзсіз орындауға тиіс.

Шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шыгарған 
салық органы банк шоттары бойынша шығыс операцияларын 
тоқтата тұру себебі жойылган күннен кейінгі бір жұмыс күнінен 
кешіктірмей, банк шоттары бойынша шыгыс операцияларын 
гоқтата тұру туралы өкімнің күшін жояды.

Салық төлеушінің банк шоты жабылған жағдайда,
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес банк тиісті салық 
органына салық төлеушінің банк шотының жабылғаны туралы 
хабарламамен бірге шот бойынша шығыс операцияларының 
тоқтатыла тұратыны туралы өкімді қайтарады.
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Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
мен өсімпұлдардың салық тексеруі нэтижесі бойынша есептелген 
сомасы туралы хабарламаға шағым жасалған жағдайда, банк 
шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру 
жүргізілмейді.

7.4. Салық төлеушінің салық берешегі есебіне мүлікке 
бнлік етуін шектеу туралы шешім шығару

Салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс 
операцияларын тоқтата түру туралы шешім шығарылған күннен 
бастап он жүмыс күні ішінде салық берешегі өтелмеген жағдайда, 
салық берешегі есебіне мүлікке билік етуді шектеу жүргізіледі.

Мүлікке иелікті шектеу туралы шешім уәкілетті мемлекеттік 
орган белгілеген нысан бойынша шығарылады.

Жылжымайтын мүлікке қүқықтардың ауыртпалығын тіркеу 
Қазақстан Республикасының заңдарына сэйкес жүргізіледі.

Салық төлеушінің мүлкіне билік етуін шектеу туралы 
шешім меншік қүқығындағы немесе шаруашылық жүргізу 
қүқығындағы (мүлікті шаруашылық жүргізуге беру туралы 
шартта оны иеліктен айыруға тыйым салу көзделғен 
жағдайлардан басқа реттерде) мүлікке қатысты шығарылады.

Салық төлеушінің қаржы лизингіне жэне (немесе) кепілге 
берілген мүлкіне билік етуді шектеу туралы шешім шығарылған 
кезде салық органы осы мүлікке қатысты шешім шығарылған 
кезден бастап оның күші жойылғанға дейін салық органдарына - 
шарттың қолданылуы аяқталғанға дейін осы мүлікті алып қоюға, 
ал салық төлеушіге шарттың талаптарын өзгертуге (шарттың 
қолданылу мерзімін үзартуға, қосалқы лизингке және (немесе) 
қайта кепілге беруге) тыйым салынады.

Мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімді салық органы 
салық төлеушінің жеке шотында бар салық берешегі сомасы 
туралы деректердің негізінде қабылдайды.

Мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімнің негізінде 
салық төлеушіге мүлікті иелену, пайдалану жэне оған билік ету 
шарттарын бүзғаны үшін жауаптылық туралы ескертіле отырып, 
салық берешегі сомасына мүлік тізімдемесінің актісін жасау 
жүргізіледі.

Билік ету шектелген мүлік тізімдемесі салық төлеушінің 
бухгалтерлік есебі деректерінің негізінде айқындалатын оның 
бағасы көрсетіле отырып немесе Қазақстан Республикасындағы
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Гтгалау қызметі туралы заң актісіне сэйкес жүргізілетін тэуелсіз 
(нігалау негізінде жүргізіледі және уәкілетті мемлекеттік орган 
оелгілеген нысанда жэне тэртіппен екі дана етіп жасалатын 
иктімен ресімделеді.

Тізімдеме актісін жасау кезінде салық төлеуші мүндай 
мүлікке меншік қүқыгын жэне (немесе) шаруашылық жүргізу 
қүі<;ыгын растайтын қүжаттардың нотариалды куәландырылған 
кошірмелерін табыс етуге міндетті.

Салық органы мүлікке билік етуді шектеу кезінде қатысқан 
салық төлеушіге мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімді 
жэне мүлік тізімдемесі актісінің бір данасын тапсыруға міндетті.

Салық төлеуші салық берешегі сомаларын өтегеннен кейінгі 
бір жүмыс күнінен кешіктірмей салық органы мүлікке билік етуді 
шектеу туралы шешімнің күшін жояды.

Есептерді шешуге арналған мысалдар 

ІУІысал №1
Жеке түлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің қүны -
5 800 000 теңге. Мүлік салыгын табыңыз?
Жауабы: Мүлік салыгы =2 300+300 000 х 0,15=2750 тенге

ІУІысал №2
Жеке түлғаға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерден 
саяжай қүрылысын жүргізу үшін 1 гектардан жер беріледі. Жеке 
түлғалардың жерлері көбінесе сотықпен есептелгендіктен 1 
гектарды сотыққа, ягни 100 сотық деп аламыз. Сонда жеке 
түлғаның 50 сотыққа дейінгі жерін, 50 сотықтан асқанына - эр бір 
сотыгына қаншадан есептеу қажет?
Жауабы: Сонда 1 га не 100 сотъщ жерге жер салыгы 
төмендегіше есептеледі:
50 сотъщ х 20 теңге = 1000 теңге
50 сотъщх 100 теңге = 5000 теңге (5000+1000=6000)
Сонымен жеке түлга 100 сотъщ жеріне 6000 теңге жер 
сачыгын төлеуге тиіс.

Мысал №3
Жеке түлғаның Алматы қаласында жер телімі бар. Жер телімінің 
ауданы:
түрғын үйдің алып жатқан ауданы -  200м2
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үй іргесіндегі жер телімінің ауданы -  ІЗООм2
Түргын үй бойынша жер салығын жэне үй іргесіндегі телім бой
ынша жер салығын, барлығы қанша?
Жауабы: Тұргын үй бойынша жер салыгы: 200м2 х  0,96=192 
тенге
Үй іргесіндегі телім бойынша: 1000 м 2 х  0,20=200 тенге
300 х  6,0=1800 тенге
Барлыгы: 192+200+1800=2192 тенге

Мысал №4
Сатылған лото қүны 400000 теңге. Аукционнан жинақталған 
жинақ сомасын анықтаңыз?
Жауабы: Аукцион салыгы=400 000 х  0,3%=1200тг

Мысал №5
Сату бойынша айналым - 280000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 70000 тенге, төленетін қосылған қүн салығы сомасын 
анықтаңыз?
Жауабы: ҚҚС=280000-70000=21ООООх 12%=25200тг

Семинарлық сабақтарга арналған тапсырмалар

Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нүсқаның нөміріне 
сәйкес 1 мысалдан таңдау (нүсқа нөмірі тапсырманың соңғы 
санына сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жүмысы түрінде 
ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барльщ тацырыптар бойынша
тапсырмачар осы нұсцамага цатысты орындачады)

Есептерді шығару
1 есеп.
«Пончик» кәсіпорнындағы дайын өнім сатудан түскен түсім
2.525.000 тг. (ҚҚС-сыз). ТІТьтн мэніндегі өткізілген өнімнің 
өзіндік қүны 1.880.000 тг., оның ішіндегі өкілдік шығындар
40.000 тг. қүрайды, ал еңбекақы шығындары -  640.,000 тг. 

Тапсырма: анықтау керек:
1. Келісім шарттың қаржылық нәтижесі
2. Салық салу мақсатындағы пайда
3.Бюджеттерге бөлінген түрдегі пайдага салынатын салық 

сомасы
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4. Пайдағы салық төлеу көзі

2 есеп.
Жер және мүлік иесінің анасы «Күміс алқа» алқасымен 
марапатталған.

- Жер телімінің көлемі -  Зга
- Мүлік қүны -  15.000.000 тг.

Тапсырма:
1. Жер жэне мүлік салығының төлеу мерзімдері
2. Жер және мүлік салығының сомасын есептеу

3 есеп.
Ағымдағы жылдан бастап мүлік салығы бойынша түрғын үй мен 
саяжай қүрылысының бір квадрат метрінің базалық қүны 30.000- 
нан 60.000-ға дайін көтерілген. Нәтижесінде 2019 жыл үшін 
есептелген мүлік салығы алдыңғы жылдың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда жоғары болады.

Салық салу мақсатындағы пәтердің қүны 2018ж.
2.000.000тг. болды (бір квадрат метрінің базалық қүны 30 
мың.тг.), ал 2019ж. 4.000.000тг. (бір квадрат метрінің базалық 
қүны 60 мың.тг.).

Тапсырма: 2018-2019жж. мүлікке салынатын салықтың 
қүнын анықтау керек

4 есеп.
Қазақстан Республикасында 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
шығарылған (жасалған немесе қүрастырылған) немесе Қазақстан 
Республикасының аумағына 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
әкелінген, қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден 
жоғары жеңіл автомобильдер үшін салықты есептеу айлық 
есептік көрсеткіштермен белгіленген мөлшерлемелер бойынша 
жүргізіледі. 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап мүндай жеңіл 
автокөліктерге салық салу жаңа мөлшерлемелермен жүргізіледі. 
Атап айтқанда....
- 3000-3200см3
- 3500-4000?
- 5000-нан жогары - ?

5 есеп.
Меншік күқыгында салық салу объектілері бар жеке түлғалар 
және меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару
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кұқығында салық салу объектілері бар заңды тұлгалар, олардың 
құрылымдық бөлімшелері көлік құралдары салығын төлеушілер 
болып табылады.

Жеңіл автокөліктің қозғалтқыш көлемі -1 ІООсмЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

6 есеп.
Салық төлеушілер салық салу объектілерін, әрбір көлік кұралы 
бойынша салық ставкасын және түзету коэффициенттерін негізге 
ала отырып, салық сомасын дербес есептейді.

25-орындықты автобустың көлік салығы қанша болады?

7 есеп.
Қазақстан Республикасының аумагында меншік, шаруашылық 
жүргізу немесе оралымды басқару қүқығында салық салу 
объектісі бар жеке жэне заңды тұлғалар; ҚР аумағында меншік 
құқығында салық салу объектісі бар дара кәсіпкерлер; концессия 
шартына сәйкес концессия объектісі болып табылатын салық 
салу объектісін иеленуге, пайдалануға құқығы бар концессионер 
тұлғалар мүлік салығын төлеушілер болып табылады.

Қүны 10.500.000 теңге тұратын үй-жайы үшін жеке тұлға 
қанша салық төлейді?

8 есеп.
Меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар 
жэне меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
құқығында салық салу объектілері бар заңды тұлғалар, олардың 
құрылымдық бөлімшелері көлік құралдары салығын төлеушілер 
болып табылады.

Жеке тұлғаның жеңіл автокөлігінің қозгалтқыш көлемі -  
1200смЗ 

Салық көлемін анықтаңыз?

9 есеп.
Мекеменің 2017 жылгы 1 қацтарындағы жағдайы бойынша 
балансында Ш ымкент қаласында тіркелген келесідей транспорт 
құралдары бар:

Салык салу объектісі Қозғалткыш көлемі Саны,
(қуаты), ат күші бірлік

Жеңіл автокөліктер 160 5
Жүк автокөліктері 240 6 %

280 3
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I Іаурыз айының ортасында 160 ат. к. тең жүк автомобилі есептен 
шмгарылды, сатылды.
І апсырма: Бір жылғы көлік салығының соммасын анықтау.

10 есеп.
«Сайдығани» кәсіпорнында есепті кезеңде сатудан 48.000 мың 
теңге түсім алған (ққс-ын қоса есептегенде). Сатып алушылардан 
алдын-ала төлем түріндегі алынған сома -10.000 мың тг. Есепті 
кезеңде кэсіпорын:

-24.000 мың тг-ге өндірістік қажеттіліктер үшін 
материалдық ресурстар алды, ққс ішінде. Оның 12,000 мың тг-сі 
толенді (ҚҚС-мен).

-18.000 тг.-ге қүрал-жабдық алған, оның ішінде ҚҚС 
есептелінген. Ол қүрал-жабдықтарға төленген жэне есепке 
жатқызылған.

Тапсырма: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын есептеу керек

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жүмысы  
бойынша тапсырмалар

1. Тақырыпқа жазбаша шолу жасау
2. «Арнаулы салық режимдері» тақырыбына глоссарий дайындау
3. «Мерзімінде орындалмаган салық міндеттемесін орындауды 

қамтамасыз ету тәсілдері» тақырыбына реферат дайындау
4. Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 

мерзімінде төленбеген сомасына өсімпүл
5. Салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс 

операцияларын тоқтата түру
6. Салық төлеушінің салық берешегі есебіне мүлікке билік етуін 

шектеу туралы шешім шығару туралы
7. Салық төлеушіні банкрот деп таныған сот шешімін қабылдау 

тэртібі
8. Бересіні өтеу үшін сот шешімімен жарияланған акциялар 

мэжбүрлеп шығару
9. Жылжымайтын мүлікке қүқықтардың ауыртпалығын тіркеу
10. Қаржы лизингіне жэне (немесе) кепілге берілген мүлкіне 

билік етуді шектеу туралы шешім шығару туралы
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Тақырып бойынша келесі сүрақтарды студент өз бетінше
оқып уйренуі керек:
1. Талап қоюдың ескіру мерзімі
2. салықтық мониторинг
3. Халықаралық шарт негізінде бюджеттен табыс салығын 

қайтару
4. Бейрезиденттің шағымын қарау тэртібі
5. Деңгейлес мониторингтің нэтижелері бойынша шешім

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі (таңырып бойынша)

1. «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.

3. Еркебалаева В.З. Ш ет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинагы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

4. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Иалогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.

5. Жакипбеков С.Т. Налоговое прогнозирование и планирование, 
Шымкент, 2014г.

Студенттщ өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар



Тақырып 8. Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу 
шаралары

Теориялық мэліметтер

1. Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын 
жүзеге асыру

2. Салық берешегін банк шоттарындағы ақша есебінен 
өндіріп алу

3. Салық берешегі сомасын қолма-қол ақша есебінен өндіріп 
алу

4. Салық төлеушінің салык берешегі сомасын оның 
дебиторларының шоттарынан өндіріп алу

5. Салық төлеушінің бплік етуі шектелген мүлкін өткізу 
есебінен салық берешегі есебінен өндіріп алу

6. Салық төлеушінің-жарғылық капиталына мемлекет 
қатысатын акционерлік қоғамның жарияланған 
акцияларын мәжбүрлеп шығару

7. Салық міндеттемесін тоқтатудың неғіздері

8.1. Салық берешеғін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын 
жүзеге асыру

Салық тексеруі актісі бойынша хабарламаға шағым жасау 
жағдайларын қоспағанда, салық органдары мәжбүрлеп өндіріп 
алу шараларын қолдануға қүқылы.

Мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданыла бастағанға 
дейін салық төлеушіге Салық кодексіне сэйкес хабарлама 
жіберіледі.

Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу мынадай 
тәртіппен:

1) банк шоттарындағы ақшасының есебінен;
2) қолма-қол ақшасының есебінен;
3) дебиторларының шоттарынан;
4) билік ету шектелген мүлкін өткізу есебінен;
5) жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару арқылы 

жүргізіледі.

81



8.2. Салық берешегін банк шоттарындағы ақша есебінен 
өндіріп алу

Салық төлеуші декларациялар жэне (немесе) есеп 
айырысулар бойынша, сондай-ақ салық тексерулері нәтижелері 
бойынша есептеген салық берешегі сомалары төленбеген немесе 
толық төленбеген жағдайда, салық органы салық берешегінің 
сомасын салық төлеушінің және (немесе) дербес салық төлеуші 
болып табылмайтын оның құрылымдық бөлімшелерінің банк 
шоттарынан олардың келісімінсіз мәжбүрлеу тэртібімен өндіріп 
алуга қүқылы.

Осы ережелер Қазақстан Республикасының зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заң актісіне сәйкес өндіріп алуга жол 
берілмейтін банк шоттарына қолданылмайды.

Салық төлеушінің банк шоттарынан салық берешегі 
сомасын өндіріп алу, банк берген қарыздар бойынша қамтамасыз 
ету болып табылатын ақшаның көрсетілген қарыздардың 
өтелмеген негізгі борышы мөлшеріндегі сомасын қоспағанда, 
салық органының инкассолық окімі негізінде жүргізіледі.

Банк салық төлеушінің бір банктік шотынан салық 
берешегін өндіріп алу туралы салық органының инкассолық 
өкімін орындаған кезде, банк салық органына салық төлеушінің 
аталған банкте ашқан басқа банк шоттарына салық органы 
шығарған инкассолық өкімдерді, егер салық органы мүндай 
инкассолық өкімдерді сол сомаға, берешектің сол түрі бойынша, 
сол есепті кезең үшін ұсынса, салық органының инкассолық 
өкімдердің орындалғандығын растайтын төлем құжатын қоса 
тіркеп, салық органына орындаусыз қайтарады.

Инкассолық өкім Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілермен белгіленген нысан бойынша үсынылады 
жэне онда салық төлеушінің немесе салық агентінің салық 
берешегі сомаларын өндіріп алу жүргізілетін банк шоты 
көрсетіледі.

Салық төлеушінің теңгемен жүргізілетін банк шоттарында 
ақша болмаған жағдайда, салық берешегі салық төлеушінің 
шетел валютасымен жүргізілетін банк шоттарынан салық 
органдары теңгемен үсынған инкассолық өкімдері негізінде 
өндіріп алынады.

Клиентке қойылған талаптардың бэрін қанағаттандыру үшін 
клиенттің банктегі ақшасы жеткілікті болған жағдайда, салық 
берешегін өндіріп алуға инкассалық өкімді банк немесе банк
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операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйым 
бірінші кезекте жэне аталған өкімді алган күннен кейінгі бір 
оиерациялық күннен кешіктірмей, банк шотында бар сомалар 
шегінде орындайды.

Салық төлеушінің банк шотында (шоттарында) ақшасы 
болмағанда немесе жеткіліксіз болғанда, клиентке бірнеше 
талаптар қойылған жағдайда банк осы шотқа (шоттарға) ақша 
түсуіне қарай және Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінде белгіленген кезектілікпен салық берешегін өтеу 
ссебіне клиенттің ақшасын алуды жүргізеді.

Салық органы салық берешегін өндіріп алу туралы 
инкассолық өкім шығарған салық төлеушінің банк шотында ақша 
болмаған жағдайда, инкассолық өкімді орындауға қабылдаған 
банк заңдарға сэйкес салық төлеушінің банк шоты жабылған 
кезде аталған инкассолық өкімді салық төлеушінің банк 
шотының жабылуы туралы хабарламамен бірге тиісті салық 
органына қайтарады

Э.З.Салық берешегі сомасын қолма-қол ақша есебінен 
ондіріп алу

Салық берешегі сомасын қолма-қол ақша есебінен өндіріп 
алу банк шотында ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған 
жағдайда жүргізіледі.

Бухгалтерлік (кассалық) қүжаттар бойынша көрсетілген 
салық толеушінің қолма-қол ақшасын (соның ішінде шетелдік 
валютамен) салық органының алып қоюы салық берешегі 
сомасын қолма-қол ақша есебінен өндіріп алу деп танылады.

Қолма-қол ақшаны алып қою уәкілетті мемлекеттік орган 
бекіткен нысан бойынша алып қою туралы актімен ресімделеді. 
Салық төлеушіден алынған қолма-қол ақша алып қойылған 
күннен бастап бір жүмыс күнінен кешіктірілмей, кейіннен 
бюджетке аударатындай етіп салық төлеушінің банк шоттарына 
есептеу үшін банкке немесе банк операңияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын үйымға тапсырылуға тиіс. Банк 
шоттары болмаған жағдайда, салық төлеушіден алынған қолма- 
қол ақша өндіріп алынған күннен бастап бір жүмыс күнінен 
кешіктірілмей бюджет есебіне алынуға тиіс.

83



8.4.Салық төлеушінің салық берешегі сомасын оның 
дебиторларының шоттарынан ондіріп алу

Салық төлеушінің банк шоттарында ақшасы жэне қолма-қол 
ақшасы болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда салық 
орғаны жиналып қалған салық берешеғі шеғінде салық төлеушіғе 
берешегі бар үшінші бір тұлғалардың (бұдан эрі 
дебиторлардың) банк шоттарындағы ақшадан өндіріп алуға 
құқылы.

Салық берешеғін мэжбүрлеп ондіріп алудың қабылданып 
жатқан шаралары туралы хабарлама алған күннен бастап салық 
төлеуші он жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлама жіберғен 
салық органына дебиторлық берешек сомаларын көрсете отырып, 
дебиторлар тізімін табыс етуге міндетті.

Дебиторлар тізімі осы тармақта көрсетілген мерзімде табыс 
етілмеген жағдайда салық органы салық төлеушіге салықтық 
тексеру жүргізеді.

¥сынылған дебиторлар тізімінің немесе дебиторлық 
берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актісінің негізінде 
салық органы дебиторларға дебиторлық берешек сомасы шегінде 
салық төлеушінің салық берешегін отеу есебіне олардың банк 
шоттарындағы ақшадан өндіріп алу туралы хабарлама жібереді.

Осында көзделген жағдайды қоспағанда, дебитор хабарлама 
алған күннен бастап он жүмыс күнінен кешіктірмей хабарлама 
жіберуші салық органына хабарлама алған күнге салық 
төлеушімен бірлесіп жасалған өзара есеп айырысудың салыстыру 
актісін табыс етуге міндетті.

Дебиторлар өзара есеп айырысудың салыстыру актісін осы 
тармақта көрсетілген мерзімде табыс етпеген жағдайда салық 
органы аталған дебиторларға салықтық тексеру жүргізеді.

Дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру 
актісі жэне дебиторлардың банк шоттарындағы ақшасынан 
өндіріп алу туралы хабарлама болған кезде олар өзара есеп 
айырысулардың салыстыру актісін табыс етпейді.

Салық төлеуші салық берешегін өтеген жағдайда 
дебиторлар тізімі мен өзара есеп айырысулардың салыстыру 
актісі табыс етілмейді.

Салық төлеуші мен оның дебиторының арасындағы озара 
есеп айырысуды салыстыру актісінде мынадай мәліметтер болуға 
тиіс:
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1) салық төлеуші мен оның дебиторының атауы, олардың
і іркеу нөмірлері;

2) салық төлеуші мен оның дебиторы тіркеу есебінде тұрған 
салық органының атауы;

3) салық төлеуші мен оның дебиторының банк шоттарының 
деректемелері;

4) дебитордың салық төлеушіге берешек сомасы;
5) салық төлеуші мен оның дебиторының заңды 

деректемелері, мөрі жэне қойылған қолдары;
6) салыстыру актісінің жасалған күні.
Өзара есеп айырысуды салыстыру актісінің немесе 

дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру 
актісінің негізінде салық органы салық төлеушінің салық 
берешегі сомасын өндіріп алу туралы инкассолық өкімді 
дебитордың банк шотына үсынады.

Салық төлеуші дебиторының банкі немесе банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымы 
осы Кодекстің 50-бабында белгіленген талаптарға сэйкес салық 
гөлеушінің салық берешегі сомасын ондіріп алу туралы салық 
органы үсынған инкассолық өкімді орындауға міндетті.
Осы ережелерге сәйкес өзара есеп айырысуды салыстыру актісі 
бола отырып салық органының хабарламасын табыс еткен кезден 
бастап тоқсан жүмыс күні ішінде салық төлеушінің пайдасына 
дебитор толем жүргізген жағдайда, салық органы жүргізілген 
төлемдер сомасы шегінде салық төлеушінің салық берешегі 
сомасын өндіріп алу туралы инкассолық өкімін дебитордың банк 
шотына үсынуға құқылы.

8.5.Салық төлеушінің бнлік етуі шектелген мүлкін өткізу 
есебінен салық берешегі есебінен өндіріп алу

Салық төлеушінің - заңды түлғаның жэне жеке кәсіпкердің 
банк шоттарында ақшасы, қолма-қол ақшасы жэне 
дебиторларының банк шоттарында ақшасы болмаған немесе 
жеткіліксіз болған жағдайларда салық органдары оның 
келісімінсіз салық берешегінің сомасы шегінде салық төлеушінің 
билік ету шектелген мүлкінен өндіріп алуды жүргізуге қүқылы.

Салық төлеуші билік ету шектелген мүліктің шектеу алып 
тасталғанға дейін сақталуын жэне тиісінше күтіп-үсталуын 
қамтамасыз етуге міндетті. Ол орындалмаған жағдайда, салық 
төлеуші билік ету шектелген мүлікті аукционға дайындау
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жөніндегі шығындарды өтеуге міндетті және аталған мүлікке 
қатысты заңсыз эрекеттері үшін Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

Салыц төлеушінің билік ету шектелген мүлкін салъщ 
берешегі есебіне өткізу тәртібі

Билік ету шектелген мүлікті өткізу мамандандырылған 
аукционда жүзеге асырылады, оның жүргізу тэртібін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілейді.

8.6.Салық төлеушінін-жарғылық капиталына мемлекет 
қатысатын акционерлік қоғамның жарияланған акцияларын 
мәжбүрлеп шығару

Салық төлеуші-жарғылық капиталына мемлекет қатысатын 
акңионерлік қоғам салық берешегі сомаларын өтемеген жағдайда, 
уэкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген тэртіппен, сотқа жарияланған 
акцияларды мэжбүрлеп шығару туралы талап-арызбен жүгінуге 
құқылы.

Сачьщ төлеушіні банкрот деп тану
Жоғарыда көзделген барлық шаралар қолданылғаннан кейін 

салық берешегі сомасын заңды түлға, жеке кәсіпкер өтемеген 
жағдайда, салық органы Қазақстан Республикасының заң 
актілеріне сәйкес оны банкрот деп тану жөнінде шаралар 
қолдануға қүқылы.

Банкрот деп танылған заңды тұлғаны тарату тэртібі 
Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына 
сәйкес жүзеге асырылады.

8.7.Салық міндеттемесін тоқтатудың неғіздері
Ж еке түлганың саіъщ міндеттемесін тоцтату 

Жеке тұлғаның салық міндеттемесі:
1) қайтыс болғанда;
2) оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі күшіне 
енгенде тоқтатылады.

Заңды түлганың салъщ міндеттемесін тоцтату 
Заңды тұлғаның салық міндеттемесі:
1) толық таратылғаннан кейін;
2) қосылу (қосылған заңды тұлғаға қатысты), бірігу, бөліну және 
қайта құрылу жолымен толық қайта ұйымдастырылғаннан кейін 
тоқтатылады.
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Есептерді шешуге арналған мысалдар

Мысал №1
Еңбекақы 75845теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын жэне 
қолына алатын жалақы сомасын есептеңіз?
Жауабы: (75845-7585(10%МЗЖ)-18660тг(2013 жылгы ЕТЖ) х  
10%>ЖТС=4960теңге
Қолына ачатын жалацысы 75845-7585-4960=63300тг 

Мысал №2
«Малика» ЖШС-де мотоңиклдер, мотороллерлер, мотошаналар, 
двигательінің қуаты 55кВт-дан аспайтын көлемі шағын кемелер 
бар. Көлік кұралы салығын табыңыз?
Жауабы: КС=(1 х 1731)=1731тг

Мысал №3
Жеке тұлғалардың (ағайынды екі адамның) ортақ үлестік 
меншігінде түрғын үй бар. Ағасына үйдің 60%, ал інісіне 40% 
тиесілі. Жалпы үйдің қүны 1 200 000 теңгені қүрайды. Мүлік 
салыгын жэне қалған соманы кім төлейді?
Жауабьі: Мүлік салыгы=500+200 000х  0,08=660 тенге 
Қалган соманы: (660-396 = 264 тенге) -  інісі төлейді 
60% 40%>

Мысал №4
«Баргида» заңды түлғаның балансында двигатель көлемі -  1800 
см3, пайдалану мерзімі 7 жыл болған, ТМД елдерінде 
шығарылған жеңіл автомобиль бар. Көлік қүралы салығын, 1500- 
2000см3 аралығындағы төменгі шектеуліктен артығы қанша жэне 
бюджетке төленетін барлық сомасын есептеңіз?
Жауабы: 1. Салъщ = 3 х  1731=5193 тенге
3 — сальщ мөлшерлемесі
1731- 2013 жьілгы айчъщ есептік көрсеткіш
2. (1500-2000 см3) аралыгындагы төменгі шектеуліктен артыгы 
300 см3 = (1800-1500) цүрайды. Сачъщ=300 х  3=900 тенге
3. бюджетке төленетін барлъщ сачьщ сомасы:
(5193+900) х  0,3=1827,9
0,3 пайдачану мерзімі 6 жылдан 20 жылга дейінгі түзету 
коэффициенті
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Мысал №5
Автобустың 20 орны бар. Көлік құралдар салығы бойынша салық 
мөлшерін есептеңіз?
Жауабьі: Сачъщ = 14 х  1731тг = 24234 тенге 

Мысал №6
Жеке тұлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің құны -  
3 300 000 теңге. Мүлік салығын табыңыз?
Жауабы: Мүлік сачыгы =2 300+300 000 х  0,15=2750 тенге

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нұсқаның нөміріне 
сәйкес 1 мысалдан таңдау (нұсқа нөмірі тапсырманың соңғы 
санына сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жүмысы түрінде 
ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барлъщ таңырыптар бойынша
тапсырмалар осы нүсқамага цатысты орындачады)

Есептерді шығару
1 есеп.
Жеке тұлғалардың (ағайынды екі адамның) ортақ үлестік 
меншігінде тұрғын үй бар. Ағасына үйдің 60%, ал інісіне 40% 
тиесілі. Жалпы үйдің қүны 1 200 000 теңгені қүрайды. Мүлік 
салығын жэне қалған соманы кім төлейді?

2 есеп.
«Тұлпар» заңды тұлғасының балансында двигатель көлемі -  1800 
см3, пайдалану мерзімі 7 жыл болған, ТМД елдерінде 
шығарылған жеңіл автомобиль бар. Көлік құралы салығын, 1500- 
2000см3 аралығындағы төменгі шектеуліктен артығы қанша жэне 
бюджетке төленетін барлық сомасын есептеңіз?

3 есеп.
Автобустың 20 орны бар. Көлік қүралдар салығы бойынша салық 
мөлшерін есептеңіз?

4 есеп.
Жеке тұлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің қүны -
3 300 000 теңге. Мүлік салығын табыңыз?



5 есеп.
«Евразия» заңды тұлғасының қосылған құн салығын есептеу 
үшін келесі кесте берілген:______________ _______________ ______
№ Тауарлардың 

КҚС-з бағасы

1 12% мөлшерлеме бойынша салық 
салынатын айналым

500 000 теңге 60 000 
теңге

2 0% мөлшерлеме бойынша салық 
салынатын айналым

120 000 теңге -

3 ҚҚС-нан босатылган айналым 60 000 теңге -

4 ҚҚС-н төлеуші сатып алған тауарлардың 
кұны

210 000 теңге 25 200 
теңге

Жалпы айналымды, салық салынатын айналымды, салық 
салынатын айналымның салмағын, Рұқсат етілген есепке 
жатқызу сомасын, бюджетке төленетін ҚҚС сомасын табыңыз?

6 есеп.
Еңбекақы 75845теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын жэне 
қолына алатын жалақы сомасын есептеңіз?

7 есеп.
«Модерн» кәсіпорнының қызметкері А.Махамбетовтың 
жалақысы 125 000 теңгені құрайды. Бухгалтер 2012 жылдың 
қаңтар айы үшін еңбекақы бойынша міндеттемелер есебін 
жүргізді. әлеуметтік салық базасын, аударымды, салық сомасын 
есептеңіз? 2012 жылғы әлеуметтік аударым коэффиңиенті- 5% .

8 есеп.
«Дина» дара мекемесінің қызметкері Д.Бейсебеков 8 күн 
іссапарда болды. Оның екеуі демалыс күндеріне кіреді (сенбі 
жэне жексенбі). Қызметкердің жалақысы 35000тг, қызметкер 
іссапарда болған алдағы жұмыс күндері 21 күнді құрайды. 
Жалақы туралы ережеде ешқандай үстеме ақы да, сыйлықақы да 
қарастырылмаған. Қызметкерге жалақы әдеттегідей есептелді, 
мұнда іссапар күндері жұмыс күндері ретінде есептелді. Іссапар 
күндері үшін қызметкерге есептелетін жалақы қанша болады?
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9 есеп.
Жеке тұлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің қүны -
5 800 000 теңге. Мүлік салығын табыңыз?

10 есеп.
Жеке түлғаның Алматы қаласында жер телімі бар. Жер телімінің 
ауданы:
түрғын үйдің алып жатқан ауданы -  200м2
үй іргесіндегі жер телімінің ауданы -  ІЗООм2
Түргын үй бойынша жер салығын жэне үй іргесіндегі телім бой
ынша жер салығын, барлығы қанша?

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

1. Тақырыпқа жазбаша шолу жасау (1-2 бет жүмыс жазу)
2. «Салық міндеттемесін тоқтатудың негіздері» тақырыбына 

глоссарий дайындау
3. Мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары
4. Тақырып аясында презентаңия дайындау (25-30 слайд)
5. Басқа мемлекеттердің салық жүйесі бойынша салыстырмалы 

талдау жасау
6. Тест тапсырмаларын құрастыру (10 тапсырма)
7. Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын жүзеге 

асыру
8. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 

аумақтарынан импортталатын тауарларды қоспағанда, 
импортталатын тауарлар бойынша жанама салықтарды төлеу 
мерзімі

9. Қазақстан Республикасының оңалту жэне банкроттық туралы 
заңнамасында көзделген төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімі

10. Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сэйкес 
кеден органына үсынылған, ішкі түтыну үшін шығарудың 
кедендік рэсімімен орналастырылған тауарларға арналған 
декларация импортталатын тауарлар бойынша жанама 
салықгарды төлеу мерзімі
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Студенттің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар

Тақырып бойынша келесі сүрақтарды студент өз бетінше 
оқып үйренуі керек:

1. Мәдениет, ғылым жэне білім беру саласындағы қызмет 
көрсетулер, жұмыстар

2. Дербес білім беру үйымдары көрсететін қызметтер
3. Медициналық жэне ветеринариялық қызмет саласындағы 

тауарлар мен қызмет көрсетулер
4. Қосылған қүн салығынан босатылатын импорт
5. Халықаралық тасымалдауға салық салу
6. Тауарлар экспорты
7. Тауарлар экспортын растау
8. Салық салынатын айналым мөлшерін түзету
9. Күмэнді талаптар бойынша салық салынатын айналым 

мөлшерін түзету
10. Бейрезиденттен жүмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 

сатып алу кезінде салық салынатын айналым

Үсынылатын әдебиеттер тізімі (тақырып бойынша)

1. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахетана, Алматы, 2016г.

3. Еркебалаева В.З. Ш ет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинағы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

4. Кштдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.

5. Жакипбеков С.Т. Налоговое прогнозирование и планирование, 
Шымкент, 2014г.

6. Арзаева М.Ж. Салықтық әкімшіліктендіру, Қазақ университеті, 
Алматы, 2013ж.

7. Ермекбаева Б.Ж. Салық салу негіздері, Алматы, 2013ж.
8. Жақыпбеков Д.С. Кэсіпорынның есеп жэне салықтық есеп 

саясаты, Экономика, Алматы, 2013ж.
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Тақырып 9. Орындалмаған салық міндеттемесін орындауды 
қамтамасыз ету шаралары

Теориялық мәліметтер

1. Салық төлеушінің (салық агентінің) белгіленген мерзімде 
орындалмаған салықтық міндеттемесіне жататын жағдайлар

2. Салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің 
мерзімінде төленбеген сомасына өсімпұл

3. Салық төлеушінің (салық агентінің) кассасы бойынша шығыс 
операңияларын тоқтата тұруы

9.1. Салық төлеушінін (салық агентінің) белгіленген 
мерзімде орындалмаған салықтық міндеттемесіне жататын 
жағдайлар

Салық төлеушінің (салық агентінің) белгіленген мерзімде 
орындалмаған салықтық міндеттемесін орындау мынадай:

1) салықтардың жэне бюджетке төленетін төлемдердің, 
оның ішінде олар бойынша аванстық және (немесе) ағымдағы 
төлемдердің толенбеген сомасына өсімпұлды есепке жазу;

2) салық төлеуші (салық агенті) -  заңды тұлғаның, заңды
тұлғаның құрылымдық болімшесінің, Қазақстан
Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге
асыратын бейрезиденттің, дара кэсіпкердің, жеке практикамен 
айналысатын адамның банктік шоттары (корреспонденттікті 
қоспағанда) бойынша шыгыс операңияларын тоқтата туру;

3) салық төлеуші (салық агенті) -  заңды тұлғаның, заңды
тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, Қазақстан
Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге
асыратын бейрезиденттің, дара кәсіпкердің, жеке практикамен 
айналысатын адамның кассасы бойынша шығыс операцияларын 
тоқтата түру;

4) салық төлеуші (салық агенті) -  заңды тұлғаның, заңды
тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, Қазақстан
Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге
асыратын бейрезиденттің, дара кэсіпкердің, жеке практикамен 
айналысатын адамның мүлікке билік етуін шектеу тэсілдерімен 
қамтамасыз етілуі мүмкін.

Егер салықтық міндеттемелерді орындау осы Кодекстің 
722-бабы

92



3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес операторға жүктелсе, 
онда мерзімінде орындалмаған салықтық міндеттеменің 
орындалуын қамтамасыз етудің:

осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында 
көрсетілген тәсілдері операторға қатысты қолданылады;

осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3) және 4)
тармақшаларында көрсетілген тәсілдері бір мезгілде операторға 
және жай серіктестіктің (консорциумның) әрбір қатысушысына 
қатысты қолданылады.

Өсімпұлды есепке жазуды қоспағанда, мерзімінде 
орындалмаған салықтық міндеттеменің орындалуын қамтамасыз 
ету тэсілдері осы тарауда көзделген мерзімдерде тэуекел деңгейі 
орташа жэне жоғары салық төлеушілерге (салық агенттеріне) 
салықтық берешегі түзілген күні немесе салық төлеуші (салық 
агенті) тәуекел деңгейі төмен санаттан тәуекел деңгейі орташа 
немесе жоғары санатқа өткен күні салық төлеуші (салық агенті) 
жатқызылған тәуекел деңгейіне қарай қолданылады.

Заңды түлганың қүрылымдық бөлімшесі өзіне салықтық 
берешекті отеу туралы хабарлама табыс етілгеннен кейін отыз 
жүмыс күні ішінде салықтық берешекті өтемеген жағдайда, 
салық органы салық төлеушіге (салық агентіне) -  осы 
құрылымдық бөлімшені құрған заңды тұлғаға мерзімінде 
орындалмаған салықтық міндеттеменің орындалуын қамтамасыз 
ету тәсілдерін қолданады.

Заңды тұлғада біреуден астам құрылымдық бөлімше 
болған кезде, осы тармақтың бірінші бөлігінде айқындалған 
тәртіппен мерзімінде орындалмаған салықтық міндеттеменің 
орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін оған қолданғаннан кейін 
заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі салықтық берешекті 
өтемеген жағдайда, салық органы мұндай заңды тұлғаның 
барлық құрылымдық бөлімшесіне мерзімінде орындалмаған 
салықтық міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін 
қолданады.

Заңды тұлға өзіне салықтық берешекті өтеу туралы 
хабарлама табыс етілгеннен кейін отыз жұмыс күні ішінде 
салықтық берешекті өтемеген жағдайда, салық органы салық 
төлеуші -  заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелеріне 
мерзімінде орындалмаған салықтық міндеттеменің орындалуын 
қамтамасыз ету тәсілдерін қолданады.

Мерзімінде орындалмаған салықтық міндеттеменің
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орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерінің мынадай:
1) банкрот деп танылған жағдайда -  соттың салық 

төлеушіні банкрот деп тану туралы шешімі заңды күшіне енген 
күннен бастап;

2) оңалту рәсімі қолданылған жағдайда -  соттың оңалту 
жоспарын бекіту туралы үйғарымы заңды күшіне енген күннен 
бастап;

3) төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді сот 
бекіткен жағдайда -  соттың осындай келісімді бекіту туралы 
үйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап;

4) екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) үйымдары мәжбүрлеп таратылған жағдайда -  
соттың мәжбүрлеп тарату туралы шешімі заңды күшіне енген 
күннен бастап күші жойылуға жатады.

Қазақстан Республикасының оңалту жэне банкроттық 
туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен кредиторлар 
талаптарының тізіліміне енгізілмеген салықтық міндеттеменің 
сомасы бойынша жэне (немесе) сот бекіткен төлем 
қабілетсіздігін реттеу туралы келісімге енгізілмеген салық 
төлеушінің салықтық міндеттемесінің сомасы бойынша салық 
төлеушіге осы тараудың ережелеріне сәйкес, мерзімінде 
орындалмаған салықтық міндеттеменің орындалуын қамтамасыз 
ету тәсілдері қолданылады.

Тексеру нэтижелері туралы хабарламаға немесе деңгейлес 
мониторинг нэтижелері туралы хабарламаға шағым жасалған 
жағдайда, салық төлеушінің (салық агентінің) мүлкіне билік етуді 
шектеуді қоспағанда, мерзімінде орындалмаған салықтық 
міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тэсілдерін қолдану 
шағымды қарау нәтижелері бойынша шешім шыгарылғанға 
дейін тоқтатыла түрады.

Салық төлеуші (салық агенті) салықтық берешекті өтеу 
туралы хабарламаға шағым жасаған жағдайда, мерзімінде 
орындалмаған салықтық міндеттеменің орындалуын қамтамасыз 
ету тәсілдерін қолдану шағымды қарау нэтижелері бойынша 
шешім шығарылғанға дейін тоқтатыла түрмайды.

Осы тараудың мақсаты үшін бюджетті атқару жөніндегі 
орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік мекемелердің 
шоттары банктік шоттарға теңестіріледі, ал бюджетті атқару 
жөніндегі орталық уэкілетті орган банк операңияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымға теңестіріледі.
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Өсімпұлды есепке жазуды қоспағанда, мерзімінде 
орындалмаған салықтық міндеттеменің орындалуын қамтамасыз 
ету тәсілдері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 
жэне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын 
айлық есептік көрсеткіштің 6 еселенген мөлшерінен кем 
салықтық берешегі бар салық төлеушілерге (салық агенттеріне) 
қатысты қолданылмайды.

9.2. Салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің 
мерзімінде төленбеген сомасына өсімпұл

Салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің, 
оның ішінде олар бойынша аванстық жэне (немесе) ағымдағы 
толемдердің мерзімінде төленбеген сомасына есепке жазылатын 
мөлшер өсімпұл деп танылады.

Өсімпұл:
1) салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді төлеу 

бойынша мерзімінде орындалмаған салықтық міндеттеменің 
орындалуын қамтамасыз етудің басқа да тэсілдерін, мэжбүрлеп 
өндіріп алу шараларын жэне Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасын бүзғаны үшін өзге де жауаптылық шараларын 
қолдануға қарамастан;

2) салықты жэне бюджетке төленетін төлемді, оның ішінде 
олар бойынша аванстық жэне (немесе) ағымдағы төлемді төлеу 
мерзімі күнінен кейінгі күннен бастап, бюджетке төлеген күнді 
қоса алғанда, салықтарды жэне бюджетке төленетін төлемдерді 
төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындаудың мерзімі 
өткен эрбір күні үшін Қазақстан Республикасының ¥лтты қ Банкі 
мерзімі өткен эрбір күнге белгілеген қайта қаржыландырудың 
ресми мөлшерлемесінің 1,25 еселенген мөлшерінде;

3) салықтарды жэне (немесе) төлемақыларды төлеу 
бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімі өзгерген, 
салықтық есептілікті үсыну мерзімі үзартылган, қосымша 
салықтық есептілік үсынылған кезде;

4) мыналарды:
екінші деңгейдегі банктер немесе банк операңияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымдар салық төлеушінің 
банктік шотынан ақшаны есептен шығарған;

салық төлеуші банкоматтар немесе электрондық 
терминалдар арқылы төлемді жүзеге асырган;

салық төлеуші, уәкілетті мемлекеттік орган көрсетілген



сомаларды екінші деңгейдегі банктерге немесе банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
үйымдарга енгізген;

салықтың, бюджетке төленетін төлемнің артық төленген 
сомасын есепке жатқызу жүргізілген;

инкассалық өкім орындалған күнді қоса алғанда, 
салықтардың жэне бюджетке төленетін төлемдердің, оның 
ішінде олар бойынша аванстық жэне (немесе) ағымдағы 
төлемдердің сомаларын төлеу кезінде;

5) салықтық және (немесе) кедендік тексеруді жүргізу 
кезінде -  мүндай тексеру аяқталған күнге дейін өсімпүл есепке 
жазылады.

Салық төлеушінің жеке шотында тексеру нэтижелері 
туралы хабарламада көрсетілген, есепке жазылған (есептелген) 
сомалар көрсетілгеннен кейін -  төлеу күнін қоса алғанда, 
салықтық жэне (немесе) кедендік тексеру аяқталған күннен 
бастап;

6) екінші деңгейдегі банктерге немесе банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
үйымдарға:
банктік шоттардан сомаларды есептен шығару кезектілігін 
сақтамағаны үшін;
оларды бюджетке аудармағаны (есепке жатқызбағаны) үшін; 

мыналарды:
• салық төлеушілердің банктік шоттарынан есептен 

шығарылған сомаларды;
• салықтарды жэне бюджетке төленетін төлемдерді, оның ішінде 

олар бойынша аванстық және (немесе) ағымдағы төлемдерді, 
өсімпүлды, айыппүлдарды төлеу есебіне, екінші деңгейдеғі 
банктердің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын үйымдардың кассаларына салынган қолма- 
қол ақшаны;

• есепке жазылған банктік сыйақыларды бюджетке уақтылы 
аудармағаны үшін өсімпүл есепке жазылады.

Өсімпүл:
егер салықтардың жэне бюджетке төленетін төлемдердің 

мерзімінде төленбеген сомасының түзілуінің бірден-бір себебі 
қызмет көрсететін екінші деңгейдегі банктің таратылуы болып 
табылса, мәжбүрлеп таратылатын екінші деңгейдегі банктердің 
кредиторларына -  соттың екінші деңгейдегі банкті мәжбүрлеп
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тарату туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап;
соттың жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару 

туралы шешімі күшіне енген кезде -  жарияланған акцияларды 
мәжбүрлеп шығару туралы сотқа талап арыз берілген күннен 
бастап жэне оларды орналастыру аяқталғанға дейін;

соттың жеке түлғаны хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы 
шешімі күшіне енген кезде -  сот шешімі күшіне енген күннен 
бастап оның күші жойылғанға дейін;

Қазақстан Республикасының салық заңнамасын 
бүзушылық анықталған күнтізбелік жылға дейінгі бес салықтық 
кезеңнің алдындағы кезең үшін үстеме пайда салығы бойынша;

салық органдары жеке түлғалардан алынатын мүлік 
салығының, жер салығының және көлік қүралдары салығының 
есептелген сомаларын тиісті салықтық кезеңде осы салықтарды 
төлеу мерзімі басталғаннан кейін қайта қараған кезде;

салық төлеушіге қатысты «Оңалту жэне банкроттық 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сэйкес төлем 
қабілетсіздігін реттеу рэсімі қолданылған жағдайда, салықтарды 
жэне (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық 
міндеттемені орындау мерзімі өзгерген кезде;

сот банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау 
туралы үйғарым шығарған кезде -  мүндай үйғарым шығарылған 
күннен бастап;

оңалту рәсімі қолданылған кезде -  соттың мүндай рәсімді 
қолдану туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап;

төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімі қолданылған кезде -  
сот мүндай рәсімді қолдану туралы шешім қабылдаған күннен 
бастап;

бүрын белгісіз болған мән-жайларды анықтауды 
қоспағанда, салық төлеуші (салық агенті) алынған алдын ала 
түсіндірмеге сәйкес салықтық міндеттемелерді орындауы 
нәтижесінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасын 
бүзған кезде туындаган, салықтардың және бюджетке төленетін 
төлемдердің есептелген (есепке жазылған) сомасына өеімпүл 
есепке жазылмайды.

Бүрын белгісіз болған мэн-жайлар деп салық органының 
берген алдын ала түсіндірмеде көрсетілген үетанымына эсер 
ететін, алдында:

салық төлеушінің (салық агентінің) алдын ала түсіндірме 
беру туралы сүрау салуында салық органдарының назарына
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жеткізілмеген;
салық төлеушінің (салық агентінің) алдын ала түсіндірме 

беру туралы сұрау салуын қарау шеңберінде салық органының 
немесе оның лауазымды адамдарының сұрау салуларына 
жазбаша түсіндірулерде жеткізілмеген мэн-жайлар танылады. 

Мынадай:
1) соттың салық төлеушіні банкрот деп танудан бас тарту туралы 
шешімі заңды күшіне енген жагдайда -  сот банкроттық туралы 
іс бойынша іс жүргізуді қозғау туралы ұйғарым шығарган 
күннен бастап;
2) соттың оңалту жоспарын бекітуден бас тарту туралы 
ұйғарымы заңды күшіне енген жагдайда -  соттың оңалту рэсімін 
қолдану туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап;
3) салық төлеуші «Оңалту жэне банкроттық туралы» Қазақстан 
Республикасының Занында белгіленген мерзімде төлем 
қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді жасаспаған не сот 
осындай келісімді бекітуден бас тарту туралы ұйғарым 
шығарған жағдайда -  сот төлем қабілетсіздігін реттеу рэсімін 
қолдану туралы шешім қабылдаған күннен бастап өсімпүлды 
есепке жазу қайта басталады.

9.3. Салық төлеушінің (салық агентінің) кассасы бойынша 
шығыс операцияларын тоқтата түруы

Салық төлеушінің (салық агентінің) кассасы бойынша 
шығыс операцияларын тоқтата тұру тәуекелдерді басқару 
жүйесіне сэйкес мынадай:

тәуекел деңгейі жоғары санатқа жатқызылған салық 
төлеуші салықтық берешекті өтемеген жағдайда -  салықтық 
берешекті өтеу туралы хабарлама табыс етілген күннен бастап 
бір жүмыс күні өткен соң;

тәуекел деңгейі орташа санатқа жатқызылған салық 
төлеуші салықтық берешекті өтемеген жағдайда -  салықтық 
берешекті өтеу туралы хабарлама табыс етілген күннен бастап 
он жұмыс күні өткен соң жүргізіледі.

Салық төлеушінің (салық агентінің) кассасы бойынша 
шығыс операцияларын тоқтата тұру, мыналар:

салықтарды жэне бюджетке төленетін төлемдерді, 
Қазақстан Республикасының заңнамасында козделғен кедендік 
төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді, оларды уақтылы төлемеғені 
үшін есепке жазылған өсімпұлды, сондай-ак бюджетке
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енгізілуге жататын айыппұлдарды төлеу есебіне кейіннен аудару 
үшін ақшаны екінші деңгейдегі банкке немесе банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымға 
тапсыру;

егер касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата түру 
туралы өкім екінші деңгейдегі банкке немесе банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымға 
қатысты шыгарылған болса, екінші деңгейдегі банктің немесе 
банк операңияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
үйымның клиенттердің қолма-қол ақшасын беруі жөніндегі 
операциялардан басқа, каесадағы қолма-қол ақшаның барлық 
шығыс операциясына қолданылады.

Салық төлеушініц (салық агентінің) кассасы бойынша 
шығыс операцияларын тоқтата түру туралы өкім уәкілетті орган 
бекіткен нысан бойынша екі данада жасалады, оныц бір данасы 
салық төлеушіге қолын қойғызылып немесе жөнелту мен алу 
фактісін растайтын өзге де тәсілмен табыс етіледі.

Салық органының касса бойынша шығыс операцияларын 
тоқтата түру туралы өкімі салық төлеушінің (салық агентінің) 
түсетін қолма-қол ақшаны бюджетке аудару арқылы, қолма-қол 
ақша түскен күннен кейінгі бір жүмыс күнінен кешіктірмей 
бүлжытпай орындауына жатады.

Салық төлеуші (салық агенті) осы баптың талаптарын 
бүзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 
жауаптылықта болады.

Салық органы салық төлеуші бюджетке берешекті 
өтегеннен кейін бір жүмыс күнінен кешіктірмей салық 
органының касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата түру 
туралы өкімінің күшін жояды.

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

1. Мәселе аясында іскерлік ойын үйымдастырудың механизмін 
үсыну

2. Тақырып бойынша тест тапсырмаларын қүрастыру
3. Жеке жобаны іске асырудың жолдарын үсыну
4. Кейс қүрастыру әдістерін көрсету
5. Материалдарды ауызша баяндау (ргезепіаііоп)
6. Жазбаша жүмыстар (конспект)
7. Нақты білім беру ситуациясы
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8. Глоссарий жазу
9. Тақырып бойынша шолу (1-2 бет)
10. Тапсырмаларды құрастыру

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

1. Салықтық міндеттемені орындау
2. Салықтық міндеттемені орындау кезінде салықтарды жэне 

бюджетке төленетін төлемдерді есептеу ерекшеліктері
3. Салықтық міндеттемені орындау мерзімдері
4. Салықтық берешекті өтеу тәртібі
5. Мүлікті сенімгерлік басқаруға беру кезінде салықтық 

міндеттемені орындау
6. Мемлекеттік мекемелердің мүлікті сенімгерлік басқаруға беруі 

кезінде салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері
7. Корпоративтік жэне жеке табыс салықтары бойынша мүлікті 

сенімгерлік басқару нәтижесінде туындайтын кірістерді, 
шығындарды жэне мүлікті есепке алу жөніндегі жалпы 
ережелер

8. Корпоративтік жэне жеке табыс салықтары бойынша салықтық 
міндеттемені орындайтын сенімгерлік басқарушыны 
салықтық есепке алу ерекшеліктері

9. Қатысу үлесі жэне акңиялар түрінде мүлікті сенімгерлік 
басқару кезінде корпоративтік жэне жеке табыс салықтары 
бойынша салықтық есепке алу ерекшеліктері

10. Қатысу үлесінен жэне акңиялардан басқа, мүлікті 
сенімгерлік басқаруды қүру туралы актілер бойынша 
корпоративтік жэне жеке табыс салықтары бойынша салықтық 
есепке алу ерекшеліктері

Студенттің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

1. Глоссарий жазу
2. Тақырып бойынша шолу (1-2 беттен түратын бақылау 

жүмысын жазу)
3. Тақырып аясында презентация жасау (15-20 слайд)
4. Эссе жазу

%
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1. «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.
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жинагы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

4. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
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5. Жакипбеков С.Т. Налоговое прогнозирование и планирование, 
Шымкент, 2014г.

6. Арзаева М.Ж. Салықтық әкімшіліктендіру, Қазақ университеті, 
Алматы, 2013ж.
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Тақырып 10. Салық салу объектілерін және салық салумен 
байланысты объектілерді есепке алудың тәртібі

Теориялық мәліметтер

1. Салық салу объектілерін және салық салумен байланысты 
объектілерді ееепке алудың тәртібі

2. Қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыратын салық 
төлеушілерді есепке алудың ерекшеліктері

3. Бюджетке түсімдерді есепке алу

10.1. Салық салу объектілерін және салық салумен 
байланысты объектілерді есепке алудың тәртібі

Салъщ салу обьектісі -  салық есептелетін база, яғни салық 
не үшін төленетінін қарастырады, мәселен: табыс, мүлік, тауар, 
мүра, жер жэне т.б. Осы аталғандардан салық төленеді.

Салъщ сачумен байланысты объектілер — болашақта 
тіркелетін обьектілер. Мәселен: жаңадан беріліп жатқан жер 
учаскелері мен түрғын үйлер, мектеп бітірушілер салық 
төлеушінің тіркеу нөмірін (РНН) алады.

Салъщ салу объектілері мен саіьщ саіуга байланысты 
объектілер

Мүлік пен іс-әрекеттер салық салу объектілері мен салық 
салуға байланысты объектілер болып табылады, олардың 
болуына байланысты салық төлеушінің салық міндеттемесі 
туындайды.

Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің 
әрбір түрі бойынша салық салу объектісі мен салық салуға 
байланысты объект Салық кодексіне сәйкес айқындалады.

Уэкілетті мемлекеттік орган белгілейтін тэртіпке сэйкес 
тиісті мэліметтерді енгізу кезінен бастап он жүмыс күні ішінде 
салық салу объектілері мен салық салумен байланысты 
объектілері бар салық төлеушілер туралы мэліметтерді өзінің 
орналасқан жері бойынша салық қызметі органдарына табыс 
етуге міндетті.

Салық салу объектілерін, басқа да міндетті төлемдер 
алынатын объектілерді есепке алуды жэне (немесе) тіркеуді 
жүзеге асыратын уәкілетті органдар салық төлеушілер, сондай-ақ 
салық салу объектілері, басқа да міндетті төлемдер алынатын 
объектілер туралы мәліметтерді олардың есепке алынған жэне
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(немесе) тіркелген орны бойынша салық қызметі органдарына 
уәкілетті мемлекеттік орган белгілейтін мерзім мен нысанда 
табыс етуге міндетті.

Лицензиялар, куэліктер немесе рұқсат ету мен тіркеу 
сипатындагы өзге де құжаттарды беретін уэкілетті органдар 
олардың берілген (кері қайтарып алынған немесе тоқтатылган) 
кезінен бастап он жұмыс күні ішінде лицензия, куэлік немесе 
рүқсат ету мен тіркеу сипатындағы өзге де қүжаттар берілген 
(кері қайтарып алынған немесе тоқтатылған) салық төлеушілер 
туралы мэліметтерді өзінің орналасқан жері бойынша салық 
қызметі органдарына табыс етуге міндетті.

Шетелдік заңды түлғалардың келуін (кетуін) тіркеуді 
жүзеге асыратын уәкілетті орган олардың келуін (кетуін) 
тіркегеннен кейін келудің мақсатын, орнын және болу мерзімін 
көрсете отырып, келуші шетелдік жеке түлғалар туралы 
мәліметтерді он жүмыс күнінен кешіктірмей салық қызметі 
органына табыс етуге міндетті.

Бюджетке міндетті төлемдер жинауды, салық салу 
объектілерінің жэне салық салуға байланысты объектілердің 
есебін жэне мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уэкілетті 
органдар берілетін мәліметтерде салық төлеушінің тіркеу нөмірін 
көрсетуге тиіс.

10.2. Қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
салық төлеушілерді есепке алудың ерекшеліктері

Осы көзделген кызметті ж үзеге асыру кезінде салық 
төлеуші:

1) бензинмен (авиациялықтан басқа), дизель отынымен 
көтерме жэне бөлшек сауда жасаудың;

2) алкогольді өнім өндіру мен (немесе) көтерме сатудың;
3) шыны ыдыстар қабылдаудың;
4) лотереялар ұйымдастырудың, өткізудің жэне лотерея 

билеттерін сатудың;
5) ойын бизнесін;
6) темекі өнімдерін өндіруді, көтерме сатуды жэне импортқа 

шығаруды жүзеге асырудың басталуы мен тоқтатылуы туралы 
салық органына мәлімдеуге міндетті.

Егер қызметтің осы түрі лицензиялауға жататын болса, 
қызметті жүзеге асырудың басталуын тіркеу салық төлеушінің 
тиісті лицензиясы болған жағдайда жүргізіледі.



Жоғарыда аталған қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық 
төлеуші салық салу объектілерін және салық салумен 
байланысты объектілерді кәсіпкерлік қызметінде пайдалануды 
бастағанға дейін оларды өтініш беру арқылы салық органында 
тіркетуге міндетті.

Салық органы өтініште аталған деректер негізінде 
объектілерді есепке алуды тіркеу карточкасын екі дана етіп 
толтырады, екі данасын да мөрмен және салық органы 
басшысының қолымен растайды.

Салыц салу объектілері есепке алынатын тіркеу 
карточкасы - салық салу объектілері мен салық салуға 
байланысты объектілердің салық органдарында тіркелгенін 
куэландыратын қүжат.

Объектілерді есепке алуды тіркеу карточкасының бір 
данасы салық органында қалады, екінші данасы салық төлеушіге 
беріледі.

Объектілерді есепке алуды тіркеу карточкасында 
көрсетілген мэліметтер өзгерген жағдайда салық төлеуші тиісті 
салық органына салық салу объектілері мен салық салуға 
байланысты объектілерді қайта тіркеу туралы өтініш береді.

Егер Салық кодексінде өзгеше көзделмесе, салық төлеуші 
салық салу объектілері мен салық салуға байланысты 
объектілерді тіркеу (қайта тіркеу) туралы өтінішті олардың 
орналасқан жері бойынша береді.

Салық салу объектілері мен салық салумен байланысты 
объектілерді тіркеуді (қайта тіркеуді) салық органы өтініш 
берілген күннен бастап екі жүмыс күні ішінде жүргізеді және ол 
объектілерді есепке алуды тіркеу (қайта тіркеу) журналында 
белгілейді.

Салық органдарында тіркелмеген салық салу объектілері 
мен салық салуға байланысты объектілерді пайдалану Қазақстан 
Республикасының заңына сэйкес жауаптылыққа әкеп согады.

Лотереялар үйымдастыру, өткізу және лотерея билеттерін 
сату бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеуші оларды 
сату басталғанға дейін он күнтізбелік күн бүрын лотерея 
билеттерінің эрбір шығарылымын салық органында тіркетуге 
міндетті.

Жоғарыда көрсетілген қызметтің жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын салық төлеушілерді есепке алу тэртібін 
уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
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10.3.Бшджетке түсімдерді есепке алу
Бюджетке түеімдерді есепке алуды салық органдары салық 

және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, сондай- 
ақ өсімпұлдар мен айыппүлдардың есептелген жэне түскен 
сомалары бойынша салық міндеттемелерінің орындалуын салық 
төлеушінің жеке шотында көрсету жолымен жүзеге асырады.

Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің түсуін есептеу бірыңғай бюджет сыныптамасына 
сэйкес жүргізіледі.

Жеке шоттарды жүргізу тәртібін уәкілетті мемлекеттік 
орган белгілейді.

Салық қызметі органдарында интеграцияланған салықтық 
ақпараттық жүйе ИСАЖ (орыс тілінде ИНИС деп атайды, 
Интегрированная Налоговая Информационная система) 
бағдарламасы бар. Онда салық төлеушілердің барлық мәліметтері 
көрсетілген. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (РНН) немесе тегі, 
аты, әкесінің аты арқылы салық комитетінде ашуға болады. Әрбір 
салық төлеушінің өзіндік есепшоты болады. Төленген салық 
сомасы осы шотқа келіп түседі. Салық төлеушінің қарызы барма, 
жоқпа осы арқылы анықтауға болады.

Осы бағдарлама арқылы салық жауапкершілігі 
айқындалады. Мерзімінде салық төлемеген немесе салықтан 
қарызы барлар салық жауапкершілігіне тартылады. Оларға 
«Қарызы бар деген хабарлама» жіберіледі, ол кезде де 
орындалмаған жағдайда салықтық қарызы мен салық өсімпұлы 
жэне айыппұлы көрсетілген соманы сот органдарына жіберіледі 
жэне сот орындаушылары арқылы өндіріліп алынады.

Есептерді шешуге арналган мысалдар 

Мысал 1.
Еңбекақы 112892 теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын 
жэне элеуметтік салық базасын, аударымды, салықты жэне 
бюджетке аударылатын сомасын есептеңіз?
Жауабы:
Ж ТС=(112892-11289(10%МЗЖ)-18660тг(2013жылгы 
ЕТЖ)х10%ЖТС=8294тг
ӘС базасы=112892 -  11289(10%МЗЖ)=101 бОЗтг 
ӘС=101603х 11%о=11176тг 
ӘА=101603 х 5%о=5080тг.
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ӘС=11176-5080=6096тг 
Бюджетке 6096теңге ӘС аудары.чады

Мысал 2.
Сату бойынша айналым -560000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 120000 тенге, төленетін қосылған қүн салығы сомасын 
анықтаңыз?
Жауабы: ҚҚС=560000-120000=440000x12%=52800тг 

Мысал 3.
«Миялы» ауданының кәсіпорын қызметкері Б.Абдраимовтың 
жалақысы 148672 теңгені қүрайды. Бухгалтер 2012 жылдың 
қаңтар айы үшін еңбекақы бойынша міндеттемелер есебін 
жүргізді. әлеуметтік салық базасын, аударымды, салық сомасын 
есептеңіз? 2012 жылгы әлеуметтік аударым - 5% .
Жауабы:
Ж ТС=(148672-14867(10%МЗЖ)-18660тг(20!Зжылгы
ЕТЖ)х10%ЖТС= 11514тг
ӘС базасы=148672 -  14867(10%МЗЖ)=133805тг
ӘС=133805 х  11%=14718тг
ӘА=133805 х  5%>=6690тг.
ӘС=14718-6690=8028тг 
Бюджетке 8028теңге ӘС аударылады

Мысал 4.
«Арман» кәсіпорынның меншігінде 1998 жылы шыққан 
МЕК.СЕОЕ8 ВЕЫ7. О 320 маркалы автокөлігі бар. Оның 
двигательінің көлемі 3 199 текше см, яғни кестеде келтірілген 
двигательдің дөңгелектелген 3000-4000 текше см көлемінен 
ерекшеленеді. Көлік қүралына салық сомасы қаншаны қүрайды? 
Жауабы: МЕКСЕОЕ8 ВЕМ2 С 320 автомобші двигателъінің 
3000 текше см асуы 199 текше см (3199-3000) цұрайды. Демек, 
аталган көлік цұрачына сачыц сомасы 2013 жылы 27358 теңгені 
цұрайды.
(15 х 1731тг)+(199х 7)=25965+1393=27358тг 

Мысал 5.
Еңбекақы 126879теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын, 
әлеуметтік салық сомасын есептеңіз?
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Жауабы:ЖТС=(126879-12688(10%МЗЖ)-18660тг(2013жылгы
ЕТЖ)х10%=9553теңге
ӘС 6азасы=126879 - 12688МЗЖ=114191тг.
ӘС=114191 х 11%о=12560тг 
ӘА=114191 х  5%>=57Ютг.
ӘС= 12560-5 710=6850тг 
Бюджетке 6850теңге ӘС аударылады

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Есептерді шығарыңыз. Әр тапеырмадан нұсқаның нөміріне 
сәйкес 1 мысалдан таңдау (нұсқа нөмірі тапсырманың соңғы 
санына сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жумысы түрінде 
ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барлық тақырыптар бойынша
тапсырмалар осы нүсқамага қатысты орындачады)

Есептерді шығару
1 есеп.
Меншік қүқығында салық салу объектілері бар жеке түлғалар 
жэне меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
қүқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, олардың 
қүрылымдық бөлімшелері көлік қүралдары салыгын төлеушілер 
болып табылады.

Жеке түлғаның жеңіл автокөлігінің қозғалтқыш көлемі -  
ІЗООсмЗ 

Салық көлемін анықтаңыз?

2 есеп.
«ЛеТ Ьо§І8Ііс» мекемесінің 2019 жылғы 1 қаңтарындағы жағдайы 
бойынша балансында Шымкент қаласында тіркелген келесідей 
транспорт қүралдары бар:

Салык салу объектісі Қозғалтқыш көлемі Саны,
(қуаты), ат күші бірлік

Жеңіл автокөліктер 190 3
Жүк автокөліктері 250 6

270 1

Наурыз айының ортасында 190 ат. к. тең жүк автомобилі есептен 
шығарылды, сатылды.
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Тапсырма: Бір жылғы көлік салығының соммасын анықтау.

3 есеп.
«Оптика» кәсіпорны есепті кезеңде сатудан 48.000 мың теңге 
түсім алған (ққс-ын қоса есептегенде). Сатып алушылардан 
алдын-ала төлем түріндегі алынған сома -10.000 мың тг. Есепті 
кезеңде кәсіпорын:

-24.000 мың тг-ге өндірістік қажеттіліктер үшін 
материалдық ресурстар алды, ққс ішінде. Оның 12,000 мың тг-сі 
төленді (ҚҚС-мен).

-18.000 тг.-ге қүрал-жабдық алған, оның ішінде ҚҚС 
есептелінген. Ол қүрал-жабдықтарға төленген жэне есепке 
жатқызылган.

Тапсырма: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын есептеу керек

4 есеп.
«Магнум» кәсіпорнындағы дайын өнім сатудан түскен түсім
2.525.000 тг. (ҚҚС-сыз). Шын мәніндегі өткізілген өнімнің 
өзіндік қүны 1.880.000 тг., оның ішіндегі өкілдік шығындар
40.000 тг. қүрайды, ал еңбекақы шығындары -  640.,000 тг. 

Тапсырма: анықтау керек:
1. Келісім шарттың қаржылық нәтижесі
2. Салық салу мақсатындағы пайда
3.Бюджеттерге бөлінген түрдегі пайдага салынатын салық 

сомасы
4.Пайдағы салық төлеу көзі

5 есеп.
Жер жэне мүлік иесінің анасы «Күміс алқа» алқасымен 
марапатталған.

- Жер телімінің көлемі — Зга
- Мүлік қүны -  15.000.000 тг.

Тапсырма:
1. Жер жэне мүлік салығының төлеу мерзімдері
2. Жер жэне мүлік салығының сомасын есептеу

6 есеп.
Агымдағы жылдан бастап мүлік салығы бойынша тұрғын үй мен 
саяжай құрылысының бір квадрат метрінің базалық құны 30.000- 
нан 60.000-ға дайін көтерілген. Нәтижесінде 2019 жыл үшін
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есептелген мүлік салығы алдыңғы жылдың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда жоғары болады.

Салық салу мақсатындағы пәтердің қүны 2018ж.
2.000.000тг. болды (бір квадрат метрінің базалық қүны 30 
мың.тг.), ал 2019ж. 4.000.000тг. (бір квадрат метрінің базалық 
қүны 60 мың.тг.).

Тапсырма: 2018-2019жж. мүлікке салынатын салықтың 
қүнын анықтау керек

7 есеп.
Қазақстан Республикасында 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
шыгарылған (жасалған немесе қүрастырылған) немесе Қазақстан 
Республикасының аумағына 2013 жылгы 31 желтоқсаннан кейін 
экелінген, қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден 
жоғары жеңіл автомобильдер үшін салықты есептеу айлық 
есептік көрсеткіштермен белгіленген мөлшерлемелер бойынша 
жүргізіледі. 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап мүндай жеңіл 
автокөліктерге салық салу жаңа мөлшерлемелермен жүргізіледі. 
Атап айтқанда....
- 3000-3200см3
- 3500-4000?
- 5000-нан жогары - ?

8 есеп.
Меншік қүқығында салық салу объектілері бар жеке түлгалар 
жэне меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
қүқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, олардың 
қүрылымдық бөлімшелері көлік қүралдары салыгын төлеушілер 
болып табылады.

Жеңіл автокөліктің қозғалтқыш көлемі -11 ООсмЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

9 есеп.
Салық төлеушілер салық салу объектілерін, эрбір көлік қүралы 
бойынша салық ставкасын жэне түзету коэффициенттерін негізге 
ала отырып, салык сомасын дербес есептейді.

25-орындықты автобустың көлік салығы қанша болады?
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10 есеп.
Қазақстан Республикасының аумағында меншік, шаруашылық 
жүргізу немесе оралымды басқару қүқығында салық салу 
объектісі бар жеке жэне заңды түлғалар; ҚР аумағында меншік 
қүқығында салық салу объектісі бар дара кәсіпкерлер; концессия 
шартына сэйкес концессия объектісі болып табылатын салық 
салу объектісін иеленуге, пайдалануга қүқыгы бар концессионер 
тұлғалар мүлік салығын төлеушілер болып табылады.

Құны 10.500.000 теңге тұратын үй-жайы үшін жеке тұлға 
қанша салық төлейді?

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жүмысы  
бойынша тапсырмалар

1. Тақырыпқа жазбаша шолу жасау (1-2 бет)
2. «Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстар» 

тақырыбына глоссарий дайындау
3. Бюджетке түсімдерді есепке алу бойынша бақылау жұмысы
4. Тақырып аясында презентация дайындау
5. Салық салу обьектісін айқындау
6. Салық салумен байланысты объектілерді анықтау
7. Лицензиялар, куэліктер немесе рұқсат ету мен тіркеу түсінігіне 

реферат дайындау
8. Салық салынатын табысты түзету
9. Салық салу объектілері есепке алынатын тіркеу карточкасы 

Тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден 
тұсетін табыс

10. Салық салу объектілерін жэне салық салумен байланысты 
объектілерді есепке алудың тэртібі

11. Қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыратын салық 
төлеушілерді есепке алудың ерекшеліктерін атау

12. Мэліметтерді енгізу кезін сипаттау

Студенттің өзіндік жүмысы бойынша тапсырмалар

Келесі тапсырмаларды студент өз бетінше оқып үйренуі 
керек:
1. Аванстық жэне (немесе) ағымдағы төлемдердің мерзімінде 

төленбеген сомасы
2. Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзғаны үшін
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өзге де жауаптылық шаралары
3. Салық төлеушінің (салык агентінің) алдын ала түсіндірме беру 

туралы сүрау салуы
4. «Оңалту және банкроттық туралы» Қазақстан 

Республпкасының Заңын оқып шығу
5. Тәуекел деңгейі орташа санатқа жатқызылған салық төлеуші 

(салық агенті) бюджетке салықтық берешекті өтемеген 
жағдайы

6. Қазақстан Республикасының ¥лтты қ Банкі мерзімі өткен 
эрбір күнге белгілеген қайта қаржьшандырудың ресми 
мөлшерлемесі

7. Алименттерді өндіріп алу жөніндегі талаптар
8. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде 

белгіленген кезектілік тэртібімен танысу

¥сынылатын әдебиеттер тізімі (тақырып бойынша) |

1. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.

3. Еркебалаева В.З. Ш ет мемлекеттер салықтары: лекңиялар 
жинағы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

4. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.

5. Жакипбеков С.Т. Налоговое прогнозирование и планирование,
Шымкент, 2014г.

6. Жақыпбеков Д.С. Кәсіпорынның есеп жэне салықтық есеп 
саясаты, Экономика, Алматы, 2013ж.



Тақырып 11. Қосылған қүн салығының экономикалык
мазмүны

Теориялық мәліметтер

1. Қосылған құн салығының экономикалық мазмұны
2. Қосылған кұн салығы бойынша есепке қою
3. Қосылған құн салығы бойынша есептен шығару

11.1. Қосылған кұн салығының экономикалық мазмұны
Қазіргі кезде халықаралық етандартқа сәйкес жэне 

экономикалық термин ретінде “тұтыну салығы” деп аталып жүр. 
Кейбір дамыған мемлекеттерде «түтыну салығы» десе, ал 
бірқатар елдерде «жанама салықтар» ретінде аталуда, қалай 
атасақта бүл салықтардың мағынасы мен мазмүны өзгермейді. 
Сондықтан кейде қатар аталып, күнделікті түрмыста 
қолданылуда.

Қосылган қүнга салынатын салықты 1954 жылы М.Лоре 
(Франция) енгізіп, айналымга салынатын салықты алмастыруға 
қабілетті сальщ ретінде бейнеледі. Бүл салық Франция жерінде 
1968 жылы толығымен енгізіліп болды. Кейін келе Европалық 
Одаққа мүше болғысы келетін мемлекетке қойылатын алғы 
шарттардың бірі болып саналды.

Қосылған қүнға салынатын салықты есептеу барысында 
негізінен 4 эдіс қолданылады:
• тікелей аддитивтік немесе бухгалтерлік;
• жанама аддитивтік;
• тікелей шегерім жасау әдісі;
• жанама шегерім жасау әдісі немесе шоттар бойынша есепке 
жатқызу.

Аддитивті -  қосу жолымен алынатын шама.
Бірінші жэне екінші әдістер балансқа негізделген, анығын 

айтқанда ол пайданы анықтау негізінде есептеледі. Бірақ 
компанияның балансында жасалған мәмілелер жалпылама түрде 
көрсетіліп, тауарлар түрлері бойынша жіктелмейді.

Үшінші әдіс өндірілген өнім қүнынан жүмсалған 
шығындарды шегеріп тастағаннан кейін ғана салық сомасы 
есептеледі. Бүл үш эдісті біртүтас салық ставкасын қолданған 
жағдайда ғана пайдаланады.
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Ал тәжірибеде негізінен төртінші әдіс кеңінен тараған. 
Бұл эдіс арқылы дифференцияланған салық ставкасы мәміле 
жасалған сәтте бірден қолданылады, сондай-ақ шот-фактураны 
толтыру арқылы жасалған мәміле туралы, компанияның салық 
міндеттемелері туралы ақпар алып отыруға мүмкіндік туады.

Көптеген елдерде қосылған қүнға салынатын салықтан 
экспорттық операциялар, азық-түлік тауарлары, дэрі-дәрмек, 
кітап, газет-журнал өнімдері, пошта, сақтандыру, жолаушы 
тасымалдау қызметтері босатылады.

Тұтынуга саіынатын салъщтардың ішіндегі ең күрделісі
-  1992 жылы енгізілген цосылган цұн сачыгы. Қазіргі кезде 
қосылған қүн салығы Қазақстан Республикасының бюджет 
кірістерінің ең негізгі көздерінің қатарынан саналады. 
Мемлекеттік бюджет кірістерінің 27.1 пайызын қүрайды.

Салық төлеуші мемлекетке осы салықты төлеу 
нэтижесінде шеккен шығысының орнын бағаны көтеру жолымен 
толықгырады жэне салық төлеуді сатып алушыға аударады.

Бүл салықтың ерекшелігі мынада -  оның салық салынатын 
обьектісі сатудан (өткізуден) түскен бүкіл түсім-сома емес, тек 
салық салынатын айналым мен салық салынатын импортты 
қамтитын қосылған қүн болып саналады.

Қосылған қүн салығы дүниежүзінің 40-тан астам 
елдерінде, соның ішінде Еуропа экономикалық одағының 17 
мемлекетінде қолданылады. Бүл салықтың артықшылығы:
• біріншіден, ол жаңа қүн жасалынған орын бойынша салық 

төлеушілердің үлкен тобынан алынады;
• екіншіден, төлеушілер үшін де есептеудің салыстырмалы 

қарапайымдылығымен ерекшеленеді;
• үшіншіден, бағалардың өзгеруіне, төлеушінің қаржылық 

ахуалына, инфляция деңгейіне қарамастан мемлекет
бюджетінің кірістерін қалыптастырудың сенімді және түрақты 
базасын қамтамасыз етеді.

Қосылган құн салыгы дегеніміз тауарларды 
(жұмыстарды, цызмет көрсетулерді) өндіру жэне олардың 
айналысы процесінде цосылган, оларды өткізу бойынша сачыц 
сачьтатын айналым цұнының бір бөлігін бюджетке аудару, 
сондай-ац Қазацстан Республикасының аумагындагы тауарлар 
импорты кезіндегі аударым.

Салық салынатын айналым бойынша бюджетке төленуге 
тиісті қосылған қүн салығы сатылған тауарлар (жүмыстар,
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қызмет көрсетулер) үшін есептелген қосылған қүн салығының 
сомасы мен алынган тауарлар (жүмыстар, қызмет көрсетулер) 
үшін төленуге тиісті қосылған қүн салығының сомасы 
арасындағы айырма ретінде айқындалады.

Қазацстан Республикасьшда қосылган цүн салыгы 
бойынша есепке түрган мынадай түлгалар цосылган цүн
салыгын толеушілер болып табылады:
1. Жеке кәсіпкерлер.
2. Заңды түлгалар (мемлекеттік мекемелерді қоспағанда).
3. Қызметін Қазақстан Республикасында түрақты мекеме арқылы 

жүзеге асыратын резидент еместер.
4. Заңды түлғаның қүрылымдық бөлімшелері.

5. Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сәйкес 
тауарларды ҚР импорттайтын түлғалар.

Қосылган цүн сачыгының негізгі салыц сачу объектілері:
1) салық салынатын айналым;
2) салық салынатын импорт.

11.2. Қосылған қүн салығы бойынша есепке кчно 
Қосылган ңүн салыгы бойынша есепке қоюга крйылатын 

талаптар
Кез келген (он екі айдан аспайтын) кезеңнің қорытындысы 

бойынша тауарларды (жүмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу 
бойынша айналымның мөлшері белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштің 15 000 еселенген өткізу бойынша ең төменгі 
айналымнан асатын болса, жеке кәсіпкерлер, заңды түлғалар, 
қызметін Қазақстан Республикасында түрақты мекеме арқылы 
жүзеге асыратын резидент еместер кез-келген кезең (он екі 
айлық кезеңнен аспайтын) аяқталған күннен бастап он бес 
күнтізбелік күннен кешіктірмей қосылған қүн салығы бойынша 
есепке қою туралы салық органына өтініш беруге міндетті.

Ш аруа қожалығына арналған арнаулы салық режимінде 
бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын салық төлеуші, 
өткізу бойынша айналым мөлшерін анықтау кезінде осы арнаулы 
салық режиміне кіретін қызметті жүзеге асырудан түскен өткізу 
бойынша айналымды есепке алмауына болады.

Заңды түлғаның қүрылымдық бөлімшелері болган 
жағдайда, өткізу бойынша айналым көлемі осы түлғаның барлық 
қүрылымдық бөлімшелерінің өткізу бойынша айналымдары 
ескеріле отырып айқындалады.

114



Өткізу бойынша айналымның ең төмен деңгейі салық 
кезеңнің соңгы айына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 15
000 (2006 жылы 1 қаңтардан бастап) еселенген шамасын 
құрайды.

Қосылған құн салығы бойынша есепке қойылуға 
жатпайтын, бірақ қосылған қүн салығын салуға жататын 
тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуді жүзеге 
асыратын немесе жүзеге асыруды жоспарлаған түлға қосылған 
қүн салығы бойынша есепке қою туралы өтінішті салық органына 
ерікті түрде бере алады.

Түлға қосылған қүн салығы бойынша ол есепке қою 
туралы өтініш берген айдан кейінгі айдың алғашқы күнінен 
бастап қосылган қүн салығын төлеушіге айналады.

Жеке кәсіпкерлер, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, 
заңды түлғалар жэне олардың қүрылымдық бөлімшелері 
қосылған қүн салығы бойынша ол есепке қою туралы өтініш 
берген айдан кейінгі айдың алғашқы күнінен бастап қосылған қүн 
салығын төлеушіге айналады.

Жеке кәсіпкерлер он жүмыс күнінен кешіктірмей қосылған 
қүн салығы бойынша есепке қою туралы салық органына өтініш 
берген кезде, жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін осы түлға жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік 
тіркелғен күнінен бастап қосылған қүн салығын төлеушіге 
айналады.

Мемлекеттік мекемелерді, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасындагы қызметін түрақты мекеме арқылы жүзеге 
асыратын резидент еместерді қоспағанда, заңды түлға 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жүмыс күнінен кешіктірмей 
салық органына қосылған қүн салығы бойынша есепке қою 
туралы өтініш берген кезде, заңды түлғалар өздері салық 
төлеушілер ретінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап 
қосылған қүн салығын төлеушіге айналады.

Уәкілетті мемлекеттік орган қосылған қүн салығын 
төлеушінің өтініші бойынша оның қүрылымдық бөлімшелерін 
қосылған қүн салығын дербес төлеушілер ретінде қарастыра 
алады. Қүрылымдық бөлімшелер қосылған қүн салығын дербес 
толеушілер деп танылганда қосылған қүн салығын төлеуші заңды 
тұлға қүрылымдық болімшелердің орналасқан жері бойынша 
салық органдарына қосылған қүн салығы бойынша оларды есепке 
қою туралы өтініш беруге (немесе өзінің қүрылымдық
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бөлімшелеріне тапсырма беруге) міндетті.
Қосылған кұн салығын төлеуші заңды тұлғаның 

кұрылымдық бөлімшелері қосылған құн салығы бойынша есепке 
қою туралы отініші берілген айдан кейінгі айдың бірінші күнінен 
қосылған құн салығын төлеушіге айналады.

Жеке кәсіпкерлер, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, 
заңды тұлғалар жэне олардың құрылымдық бөлімшелері 
қосылған құн салығы бойынша есепке қойылған кезде, осы 
тұлғалардың қосылған құн салығы бойынша есепке қойылған 
күніндегі тауарлар (негізгі құралдарды қоса алганда) қалдығы 
бойынша қосылған құн салығы сомасын есепке жатқызуға 
құқығы бар.

Салық органы жеке кәсіпкерлер, мемлекеттік мекемелерді 
қоспағанда, заңды тұлғалар жэне олардың қүрылымдық 
бөлімшелерінің өткізу бойынша айналымның мөлшері 
анықталған кезде, түлғаның өтінішінсіз, оны қосылған құн 
салығы бойынша есепке қоюға құқылы.

Қосылган цүн салыгы бойынша есепке ңойылатын орьін
Қосылған қүн салығы бойынша есепке кою салық төлеуші 

ретінде мемлекеттік тіркеу орны бойынша жүзеге асырылады. 
Заңды тұлға арнайы экономикалық аймақтың аумағында 
объектілер салу жөніндегі қызметті жүзеге асырған жағдайда, 
ондай заңды тұлғаны не оның құрылымдық бөлімшесін қосылған 
құн салығы бойынша есепке қоюды арнайы экономикалық аймақ 
аумағындағы салық органы жүзеге асырады.

Егер осы аталған заңды тұлға өзін қосьшған құн салығы 
бойынша есепке қою туралы өтініш бермесе, оның арнайы 
экономикалық аймақтың аумағында объектілер салу жөніндегі 
қызметті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі аталган заңды 
түлғаның өтінішінсіз қосылған қүн салығын дербес төлеуші деп 
қарастырылады.

Қосылган цүн салыгы бойынша есепке цою туралы куәлік
Қосылған құн салығы бойынша есепке қойған кезде салық 

органы тұлғаға оның қосылған құн салығын төлеуші ретінде 
есепке қойылғаны туралы куэлік беруге міндетті, онда:

1) тұлғаның атауы жэне оның деректемелері;
2) салық төлеушіге берілетін салық төлеушінің тіркеу 

нөмірі;
3) тұлға қосылған қүн салығын төлеуші болған күн 

көрсетіледі.
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Қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы 
куәліктің бланкісі қатаң есеп беру бланкісі болып табылады жэне 
салық төлеушіге ақша төлетпей беріледі.

Қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы 
куэліктің нысаны мен оны беру тәртібін уәкілетті мемлекеттік 
орган белгілейді.

Қосылған кұн салығы бойынша есепке қойылғаны 
жөніндеғі куэлік қосылған құн салығын төлеушіде сақталады. 
Қосылған құн салығы бойынша есептен шығарылған жағдайда 
куэлік салық орғанына қайтарылады.

Қосылған құн салығын төлеуші заңды тұлғаның атауы 
өзғерген жагдайда, оның қосылған құн салығы бойынша есепке 
қою туралы куэлігі ауыстырылады.

11.3. Қосылған құн салығы бойынша есептен шығару
Егер қосьшган құн салығын төлеушінің соңғы он екі айлық 

кезеңдеғі салық салынатын айналым мөлшері салық салынатын 
ең төмен айналым мөлшерінен аспаса, ол тіркелген жеріндегі 
салық органына өзін қосылған құн салығы бойынша есептен 
шығару туралы өтініш беруге құқылы.

Қосылған құн салығын төлеуші мұндай құқықты өзін 
қосылған құн салығы бойынша есепке қойған кезден бастап, кем 
деғенде екі жыл өткеннен кейін пайдалана алады.

Егер қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын 
тұлға салық салынатын айналымдарға байланысты қызметін 
тоқтатқан жағдайда, мұндай тұлға қызметі тоқтатылған салық 
кезеңінен кейінғі алты айдың аяқталуынан кешіктірмей, өзін 
қосылған құн салығы бойынша есептен шығару туралы өтініш 
беруге міндетті.

Салық органы қосылған құн салығын төлеуші болып 
табылатын әрекетсіз заңды тұлғаны тапқан жағдайда, қосылған 
құн салығы бойынша есептен шығаруды уэкілетті мемлекеттік 
орган белгілеген тэртіппен салық органы жүргізеді.

Қосылған қүн салығын төлеуші болып табылатын заңды 
тұлға таратылған жағдайда, мұндай тұлға Салық төлеушілердің 
мемлекеттік тізілімінен алып тасталған күннен бастап қосылған 
құн салығы бойынша есептен шығарылуға тиіс.
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Есептерді шешуге арналған мысалдар

Мысал 1.
«Алмаз» кәсіпорнының қызметкері Д.Жұмабаевтың жалақысы 
111000 теңгені құрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы 
үшін еңбекақы бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. 
әлеуметтік салық базасын, аударымды, салық сомасын есептеңіз? 
2012 жылгы элеуметтік аударым - 5% .
Жауабы:Ж ТС=(111000-11100(10%оМЗЖ)-18660тг(201 Зжылгы
ЕТЖ)х10%=8134теңге
ӘСбазасы=111000 - 11000МЗЖ=100000тг.
ӘС= 100000 х 11%=11 ОООтг 
ӘА =100000 х 5%=5000тг.
ӘС=11000-5000=6000тг 
Бюджетке бОООтеңге ӘС аударылады

Мысал 2.
Еңбекақы 147965 теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын 
жэне әлеуметтік салық базасын, аударымды, салықты жэне 
бюджетке аударылатын сомасын есептеңіз?
Жауа6ы:ЖТС= (14 7965-14797(10%МЗЖ)-18660тг(2013жылгы  
ЕТЖ)х10%=11451теңге
Ә С базасы=147965 -  14797(10%МЗЖ)=133168тг.
ӘС=133168 х  11%>=14648тг 
ӘА=133168 х 5%=6658тг.
ӘС=14648-6658=7990тг 
Бюджетке 7990теңге ӘС аударылады

Мысал 3.
«Номад» кәсіпрнының өнімді сатудан алынған табыс - 997 мың 
теңге,өндіріс шығындары - 515мың теңге, өнімді сату бойынша 
шығындар 4 мың теңге. Негізгі емес қызмет шығындары 1 мың 
теңге. Негізгі емес қызмет табыстары 5 мың теңге. Корпоративті 
табыс салығын жэне қалған сомасын есептеңіз?
Жауабы: 997000-515000-4000-1000=477000 
5000+477000=482000(КТС20%)-96400=385600
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Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нұсқаның нөміріне 
сәйкес 1 мысалдан таңдау (нұсқа нөмірі тапсырманың соңғы 
санына сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жұмысы түрінде 
ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барлъщ тацырыптар бойынша
тапсырмаіар осы нұсцамага цатысты орындаладъі)

Есептерді шығару
1 есеп.
Жеке түлғалардың (ағайынды екі адамның) ортак үлестік 
меншігінде түрғын үй бар. Ағасына үйдің 60%, ал інісіне 40% 
тиесілі. Жалпы үйдің қүны 1 200 000 теңгені құрайды. Мүлік 
салығын жэне қалған соманы кім төлейді?

2 есеп.
«Көктерек» заңды тұлғасының балансында двигатель көлемі -  
1800 см3, пайдалану мерзімі 7 жыл болған, ТМД елдерінде 
шығарылған жеңіл автомобиль бар. Көлік құралы салығын, 1500- 
2000см3 аралығындағы төменгі шектеуліктен артығы қанша және 
бюджетке төленетін барлық сомасын есептеңіз?

3 есеп.
Автобустың 20 орны бар. Көлік құралдар салығы бойынша салық 
мөлшерін есептеңіз?

4 есеп.
Жеке тұлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің кұны -
3 300 000 теңге. Мүлік салығын табыңыз?

5 есеп.
Жеке түлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің кұны -
5 800 000 теңге. Мүлік салығын табыңыз?

6 есеп.
Жеке тұлғаға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерден 
саяжай құрылысын жүргізу үшін 1 гектардан жер беріледі. Жеке 
тұлғалардың жерлері көбінесе сотықпен есептелгендіктен 1 
гектарды сотыққа, яғни 100 сотық деп аламыз. Сонда жеке

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар
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тұлғаның 50 сотыққа дейінгі жерін, 50 сотықтан асқанына - әр бір 
сотығына қаншадан есептеу қажет?

7 есеп.
Жеке тұлғаның Алматы қаласында жер телімі бар. Жер телімінің 
ауданы:
тұрғын үйдің алып жатқан ауданы -  200м2
үй іргесіндегі жер телімінің ауданы -  ІЗООм2
Түрғын үй бойынша жер салығын жэне үй іргесіндегі телім бой
ынша жер салығын, барлығы қанша?

8 есеп.
Сатылған лото қүны 400000 теңге. Аукңионнан жинақталған 
жинақ сомасын анықтаңыз?

9 есеп.
Сату бойынша айналым - 280000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 70000 тенге, толенетін қосылған қүн салығы сомасын 
анықтаңыз?

10 есеп.
Ірі компанияның өнімді сатудан алынған табыс - 995 мың теңге, 
өндіріс шыгындары - 324мың теңге, өнімді сату бойынша 
шыгындар 5 мың теңге. Негізгі емес қызмет шыгындары 3 мың 
теңге. Негізгі емес қызмет табыстары 4 мың теңге. Корпоративті 
табыс салығын жэне қалған сомасын есептеңіз?

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жүмысы 
бойынша тапсырмалар

1. Қосылған қүн салығының экономикалық мазмүны
2. Қосылған қүн салығы бойынша есепке қою
3. Қосылған қүн салығы бойынша есептен шығару
4. Халықаралық стандартқа сәйкес экономикалық термин
5. Қосылған қүнға салынатын салықты есептеу әдістері
6. Түтынуға салынатын салықтар
7. Қосылған қүн салығының негізгі салық салу объектілері
8. Шаруа қожалығына арналған арнаулы салық режимінде 

бюджетпен есеп айырысуы
%
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9. Импортталатын тауарларға қосылған құн салығын есепке 
жатқызу эдісімен төлеу

10. Қазақстан Республикасының аумағына Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағынан 
импортталатын тауарларға қосылған құн салығын есепке 
жатқызу эдісімен төлеу

11. Жекелеғен неғіздер бойынша қосылған құн салығын қайтару 
тэртібі

12. Қосылған құн салығын төлеуші қосылған құн салығының 
бақылау шотын пайдаланған кезде қосылған құн салығының 
асып кетуін қайтару ерекшеліктері

13. Қосылған құн салығының асып кетуін қайтарудың
оңайлатылған тэртібі

14. Грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар,
жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша төленген
қосылған құн салығын қайтару

15. Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет 
мемлекеттердің дипломатиялық жэне оларға теңестірілғен 
окілдіктеріне, шет мемлекеттің консулдық мекемелеріне жэне 
олардың персоналына қосылған құн салығын қайтару

Студенттің өзіндік жұмысы бойынша тапсырмалар

Келесі тапсырмаларды студент оз бетінше оқыл үйренуі
керек:
1. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің

арасында жасалған халықаралық шарттар негізінде
белғіленген және тауарларды экспорттау мен импорттау, 
жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезінде қосылған 
құн салығы

2. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өзара 
саудасында салықтық экімшілендіру

3. Лизинг шарты бойынша мүлікті (лизинг нысанасын) үш 
жьшдан астам мерзімге беру ережелері

4. Еуразиялық экономикалық одақта қосылған құн салығын 
төлеушілер

5. Салық салу объектілері, салық салынатын айналымды 
айқындау

6. Еуразиялық экономикалық одақта тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымды жэне
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т

салық сапынатын импортты айқындау
7. Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер өткізілетін орын
8. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді откізу 

бойынша айналым, салық салынатын импорт жасалған күн
9. Тауарлардың экспорты кезінде салық салынатын айналымның 

мөлшерін айқындау
Ю.Салық салынатын импорттың мөлшерін айқындау
11. Еуразиялық экономикалық одақтағы тауарлардың экспорты

¥сынылатын әдебиеттер тізімі (тақырып бойынша)

1. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.

3. Еркебалаева В.З. Ш ет мемлекеттер салықтары: лекңиялар 
жинағы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

4. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.

5. Жакипбеков С.Т. Налоговое прогнозирование и планирование, 
Шымкент, 2014г.

6. Жақыпбеков Д.С. Кәсіпорынның есеп және салықтық есеп 
саясаты, Экономика, Алматы, 2013ж.
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Тақырып 12. Салық салу объектілерін және салық салумен 
байланысты объектілерді есепке алу. Салықтар мен міндетті 

төлемдердің бюджетке түсуін есепке алу ерекшеліктері

Теориялық мэліметтер

1. Салықтық міндеттеме
2. Салық салу объектісі жэне (немесе) салық салуға байланысты 

объект
3. Салықтық база
4. Салықтық мөлшерлеме
5. Салықтық кезең

12.1.Салықтық міндеттеме
Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының салық 

заңнамасына сәйкес мемлекет алдында туындайтын міндеттемесі 
салықтық міндеттеме деп танылады, соған орай салық төлеуші 
осы Кодекстің 36-бабының 2-тармағында көрсетілген әрекеттерді 
жасауға міндетті.

Мемлекеттің салық органы арқылы салық төлеушіден 
(салық агентінен) салықтық міндеттемесін толық көлемде 
орындауды талап етуге, ал салықтық міндеттеме орындалмаған 
немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, осы Кодексте 
айқындалған тэртіппен оны қамтамасыз ету жөніндегі тәсілдерді 
жэне мәжбүрлеп орындату шараларын қолдануға қүқыгы бар.

12.2.Салық салу объектісі және (немесе) салық салуға 
байланысты объект

Мүлік пен эрекеттер салық салу объектісі жэне (немесе) 
салық салуға байланысты объект болып табылады, олардың 
болуына байланысты және (немесе) солардың негізінде салық 
төлеушінің салықтық міндеттемесі туындайды.

12.3.Салықтық база
Салықтық базасалық салу объектісінің қүндық, физикалық 

немесе өзге де сипаттамаларын білдіреді, олардың негізінде 
салықтардың және бюджетке төленуге жататын төлемдердің 
сомасы айқындалады.
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12.4.Салықтық мөлшерлеме
Салықтық мөлшерлеме салық салу объектісінің немесе 

салықтық базаның өлшем бірлігіне салықты және бюджетке 
төленетін төлемді есептеу бойынша салықтық міндеттеменің 
шамасын білдіреді.

Салықтық мөлшерлеме салық салу объектісінің немесе 
салықтық базаның өлшем бірлігіне пайыздармен немесе 
абсолюттік сомамен белгіленеді.

12.5.Салықтық кезең
Салықтардың жэне бюджетке төленетін төлемдердің 

жекелеген түрлеріне қатысты белгіленген уақыт кезеңі салықтық 
кезең деп түсініледі, ол аяқталған соң салық салу объектісі, 
салықтық база айқындалады, салықтардың жэне бюджетке 
төленуге жататын төлемдердің сомасы есептеледі.

Есептерді шешуге арналған мысалдар
Мысал 1.
Үйді және жерді сатуды ЖШС бухгалтерлік есебінде шоттарын 
көрсетіңіз?

№ Дебет Кредит Сомасы (теңге) Операцияның мазмұны

1 2 480 800 Жердің күны есептен шығарылды

2 33 376 000 Заңдастырылған мүліктің калдық 
қүны есептен шығарылды

3 7 080 000=
(40,456 млн.-33,376 
млн.)

Заңдастырылған мүліктің 
жинакталған тозу есептен 
шығарылды

4 12 000 000=
(10 МЛН.+2 м лн .)

Сатып алушыга шот-фактура және 
негізгі кұралдар сатуга арналған 
жүк кұжаты берілді

5 12 00 000=(Ю 
млн.х12%)

Шот-фактура ҚҚС есептелді

6 13 200 000 Ақы алынды
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Жауабы: Үйді және жерді сатуды Ж Ш С бухгалтерлік есебінде

№ Дебе
т

Креди
т

Сомасы (теңге) Операцияныц мазмүны

1 7410 2411 2 480 800 Жердің цұны есептен шыгарылды

2 7410 2412 33 376 000 Заңдастырылган мүліктіц цалдъщ 
цүны есептен шыгарылды

3 2420 2412 7 080 000=(40,456 м 
лн.-33,376млн.)

Зацдастырылган мүліктіц жинацтачг 
ан тозу есептен шыгарылды

4 1210 6210 12 000 000=(10 
млн. +2 млн.)

Сатып алушыга шот-фактура және 
негізгі цүралдар сатуга арналган жүк 
цұжаты берілді

5 1210 3130 12 00 000=(10 
млн.х12%)

Шот-фактура ҚҚС есептелді

6 1030 1210 13 200 000 Ацы алынды

Компанияда -өсім  жоц 
Зацдастырылган мүлік бойьінша:
10 000 000-40 456 000= -30456 ОООтг.
Ж ер бойынша:
2 000 000 -2480 800 = -480 ОООтг.
Өсімнің жоц болуьі- КТС жоц болуы.

М ы сал 2.
Жеке тұлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің қүны -
5 800 000 теңге. Мүлік салығын табыңыз?
Жауабы: Мүлік сачыгы =2 300+300 000 х  0,15=2750 тенге

Мысал 3.
Жеке түлғаға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерден 
саяжай қүрылысын жүргізу үшін 1 гектардан жер беріледі. Жеке 
түлгалардың жерлері көбінесе сотықпен есептелгендіктен 1 
гектарды сотыққа, яғни 100 сотық деп аламыз. Сонда жеке 
түлғаның 50 сотыққа дейінгі жерін, 50 сотықтан асқанына - әр бір 
сотығына қаншадан есептеу қажет?
Жауабы: Сонда 1 га не 100 сотыц жерге жер сачыгы 
төмендегіше есептеледі:
50 сотыц х  20 теңге = 1000 теңге
50 сот ыцх 100 теңге = 5000 теңге (5000+1000=6000)
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Сонымен жеке түлга 100 сотыц жеріне 6000 теңге жер 
сачыгын төлеуге тиіс.

Мысал 4.
Жеке тұлғаның Алматы қаласында жер телімі бар. Жер телімінің 
ауданы:
тұрғын үйдің алып жатқан ауданы -  200м2
үй іргесіндегі жер телімінің ауданы -  ІЗООм2
Түргын үй бойынша жер салығын жэне үй іргесіндегі телім бой
ынша жер салыгын, барлыгы қанша?
Жауабы: Түргын үй бойынша жер сачыгы: 200м2 х  0,96=192 
тенге
Үй іргесіндегі телім бойынша: 1000 м 2 х  0,20=200 тенге
300 х  6,0=1800 тенге
Барлыгы: 192+200+1800=2192 тенге

Мысал 5.
Сатылған лото қүны 400000 теңге. Аукңионнан жинақталған 
жинақ сомасын анықтаңыз?
Жауабы: Аукцион сачыгы=400 000 х  0,3%=1200тг

Мысал 6.
Сату бойынша айналым - 280000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 70000 тенге, төленетін қосылған қүн салыгы сомасын 
анықтаңыз?
Жауабы: ҚҚС=280000-70000=210000x12%=25200тг

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нүсқаның нөміріне 
сэйкес 1 мысалдан таңдау (нүсқа нөмірі тапсырманың соңгы 
санына сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жүмысы түрінде 
ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барлъщ тацырыптар бойынша
тапсырмачар осы нүсцамага цатысты орындачады)

Есептерді шығару
1 есеп.
Мекеменің өнімді сатудан алынған табыс - 995 мын; теңге, өндіріс 
шығындары - 324мың теңге, өнімді сату бойынша шығындар 5
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мың теңге. Негізгі емес қызмет шыгындары 3 мың теңге. Негізгі 
емес қызмет табыстары 4 мың теңге. Корпоративті табыс 
салыгын жэне қалған сомасын есептеңіз?

2 есеп.
Еңбекақы 112892 теңге болганда, жеке табыс салық сомасын 
жэне элеуметтік салық базасын, аударымды, салықты жэне 
бюджетке аударылатын сомасын есептеңіз?

3 есеп.
Кэсіпорынның сату бойынша айналым -560000 тенге, түскен 
тауарлар бойынша айналым - 120000 тенге, толенетін қосылган 
қүн салыгы сомасын анықтаңыз?

4 есеп.
«Сарыарқа» кэсіпорнының қызметкері А.Жоламановтың 
жалақысы 148672 теңгені қүрайды. Бухгалтер 2012 жылдың 
қаңтар айы үшін еңбекақы бойынша міндеттемелер есебін 
жүргізді. әлеуметтік салық базасын, аударымды, салық сомасын 
есептеңіз? 2012 жылгы әлеуметтік аударым - 5% .

5 есеп.
«Сүлтан» кэсіпорнының меншігінде 1998 жылы шыққан 
МЕКСЕГЗЕ8 ВЕЫ2 О 320 маркалы автоколігі бар. Оның 
двигательінің колемі 3 199 текше см, яғни кестеде келтірілген 
двигательдің дөңгелектелген 3000-4000 текше см көлемінен 
ерекшеленеді. Көлік қүралына салық сомасы қаншаны қүрайды?

6 есеп.
«Сигма» кэсіпорнының меншігінде 2010 жылы шыққан УОЬОА 
310221 маркалы автокөлігі бар. Оның двигательінің көлемі 2445 
текше см, яғни кестеде келтірілген двигательдің дөңгелектелген 
2000-2500 текше см көлемінен ерекшеленеді. Көлік қүралына 
салық сомасы қаншаны қүрайды?

7 есеп.
«Алматы Эйр» ЖШ С-де үшу аппараггары бар. Әуе кемесінің түрі 
ТУ-154М, 1993 жылы шыққан 16314 киловатт қуат, Қазақстан 
Республикасынан тыс жерлерден 1999 жылдың 1 сәуірінен кейін
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сатып алынған. Көлік салығын есептеңіз? 5 жылдан асатын әуе 
кемесін пайдалану мерзімінен түзетілетін коэффициент -  3

8 есеп.
Еңбекақы 126879теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын, 
әлеуметтік салық сомасын есептеңіз?

9 есеп.
«МігазАіг» ЖШС-де әуе кемесінің түрі ТУ-154М, 1993 жылы 
шыққан 16314 киловатт қуат, Қазақстан Республикасында 1999 
жылдың 1 сәуіріне дейін пайдалануда түрған. Көлік салығын 
есептеңіз? 5 жылдан асатын әуе кемесін пайдалану мерзімінен 
түзетілетін коэффициент -  3

10 есеп.
«Фиркан» ЖШС-нің өнімді сатудан алынған табысы - 897 мың 
теңге, өндіріс шығындары - 125мың теңге, өнімді сату бойынша 
шығындары - 5 мың теңге. Негізгі емес қызмет шығындары - 2 
мың теңге. Негізгі емес қызмет табыстары 6 мың теңге. 
Корпоративті табыс салығын және калған сомасын есептеңіз?

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жүмысы 
бойынша тапсырмалар

1. Салықтық міндеттемені орындау кезінде салықтарды және 
бюджетке төленетін төлемдерді есептеу ерекшеліктері

2. Салықтық міндеттемені орындау мерзімдері
3. Мүлікті сенімгерлік басқаруға беру кезінде салықтық 

міндеттемені орындау тэртібі
4. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 

Республикасының Конституциялық заңы
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық - атқару кодексі
6. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы
7. Мемлекеттік мекемелердің мүлікті сенімгерлік басқаруға беруі 

кезінде салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері
8. Мүлікті сенімгерлік басқару шарты туралы
9. Сенімгерлік басқару қүрылтайшысы деген кім?
10. Рентабельділіктің ішкі нормасы (РІН) немесе пайданың ішкі 

нормасы немесе К-фактор (кірістілік көрсеткіші) деген не?
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Келесі тапсырмаларды студент өз бетінше окып үйренуі 
керек:

1. Инвестордың халықаралық төрелікте талқылауға 
бастамашылық жасаған жағдайы

2. Салықтық тексерудің алдын ала актісіне жазбаша қарсылық 
дайындау

3. Қазақстан Республикасының трансферттік бага белғілеу 
туралы заңнамасы

4. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде жүргізілген 
салықтық тексеру жағдайы

5 . Шот-фактураны жазып беру әрекеті (эрекеттері) туралы

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі (тақырып бойынша)

1. «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.

3. Еркебалаева В.З. Ш ет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинағы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

4. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.

5. Жакипбеков С.Т. Налоговое прогнозирование и планирование, 
Шымкент, 2014г.

6. Жақыпбеков Д.С. Кэсіпорынның есеп жэне салықтық есеп 
саясаты, Экономика, Алматы, 2013ж.

Студенттің өзіндік жұмысы бойынша тапсырмалар
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Тақырып 13. Салық тексерулері туралы жалпы сипаттама

Теориялық мэліметтер

1. Салық тексерулерінің түрлері
2. Салық тексерулерін жүргізудің мерзімділігі
3. Салық тексерулерін жүргізудің мерзімдері

ІЗ.І.Салық тексерулерінің түрлері
Сальщ тексеруі детеніміз - салық қызметі органдары жүзеге 

асыратын, Қазақстан Республикасы салық заңдарының 
орындалуын тексеру. ¥йғарымда көрсетілген салық қызметі 
органдарының лауазымды адамдары, Салық кодексіне сәйкес 
тексеруді жүргізуге тартылатын өзге де адамдар мен салық 
төлеуші салық тексерулеріне қатысушылар болып табылады.

Арнайы білімді жэне дағдыны талап ететін мәселелерді 
зерттеу жэне консультация алу үшін, қажет болған жағдайларда, 
салық қызметі органы салықтық тексеруге салықтық тексерудің 
нэтижесіне мүдделі емес маманды тартуы мүмкін.

Алға қойылған мәселелер бойынша маман қорытынды 
жасайды, ол салықтық тексеру актісіне қоса беріледі.

Салық тексерулерін салық қызметі органдары ғана жүзеге 
асырады.

Салық тексеруі мынадай түрлерге бөлінеді:
1) қүжаттық тексеру;
2) рейдтік тексеру;
3) хронометраждық зерттеу.

1. Құжаттъщ тексеру мынадай түрлерге бөлінеді:
1) кешенді тексеру - салықтың және бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлері бойынша салық 
міндеттемелерінің орындалуын тексеру;

2) тақырыптың тексеру:
• салық міндеттемесінің салықтың жекелеген түрлері жэне 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша 
орындауын;

• міндетті зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнетақы 
қорларына жэне элеуметтік аударымдарды Мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорына толық жэне уақытылы үстап 
қалуды және есептеуді;

• банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін
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жүзеге аеыратын үйымдардың Салық кодексінде белгіленген 
міндеттерді орындауын;

• трансферттік бағаларды қолдану кезінде мемлекеттік бақылау 
мәселелері бойынша;

• акңизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің өндірілуі мен 
айналымын мемлекеттік реттеу мэселелері бойынша тексеру;

3) царсы тексеру - егер салықты тексеруді жүргізу 
кезінде салық органында аталған түлғаларға байланысты салық 
төлеушілердің жүргізген операцияларының салық есебінде дұрыс 
көрсетілуі туралы қосымша ақпарат алу қажеттігі туындаған 
жағдайда үшінші бір тұлғаларға қатысты жүргізілетін тексеру.

2. Рейдтік тексеруді салық қызметі органдары жекелеген 
салық төлеушілерге қатысты олардың Қазақстан Республикасы 
заңдарының жекелеген талаптарын, атап айтқанда:
1) салық төлеушілердің салық органдарында тіркеу есебіне 

қойылуы;
2) фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын 

қолданудың дұрыстығы;
3) лиңензияның, біржолғы талонның жэне өзге де рұқсат ету 

қүжаттарының болуы;
4)салық қызметі органдарының құзіретінде болатын акцизделетін 

тауарлардың жекелеген түрлерін жэне қызмет түрлерін 
лицензиялау ережелерін жэне өндіру, сақтау жэне өткізу 
шарттарын орындау мәселелері бойынша жүргізеді.

3. Хронометраждьщ зерттеуді салық органдары салық 
төлеушінің нақты кірісін жэне кіріс алуга байланысты нақты 
шығындарды анықтау мақсатымен жүргізеді. Хронометраждық 
зерттеу уэкілетті мемлекеттік орган бекіткен тэртіппен 
жүргізіледі.

Салық тексеруін жүргізу, Қазақстан Республикасының заң 
актілерінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, салық 
төлеушінің қызметін тоқтатпауға тиіс.

Салық органы заңды тұлғаның өзіне салық тексеруінің 
жүргізілуіне қарамастан заңды тұлғаның құрылымдық 
бөлімшелерін тексеруге қүқылы.

13.2.Салық тексерулерін жүргізудің мерзімділігі
Салық тексерулері мынадай мерзімділікпен жүргізіледі:
1) кешенді - жылына бір реттен жиі емес;
2) тақырыптық - салықтың және бюджетке төленетін басқа
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да міндетті төлемнің белгілі бір түрі бойынша, сондай-ак банктер 
мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
үйымдардың осы Кодексте белгіленген міндеттемелерді орындау 
және трансферттік бағалар қолдану кезіндегі мемлекеттік 
бақылау мэселелері бойынша жарты жылда бір реттен жиі емес.

Жогарыда көзделген шектеулер мынадай жагдайларда 
қолданылмайды:

1) заңды түлғаны қайта үйымдастыруға немесе таратуға 
жэне жеке кәсіпкердің қызметін тоқтатуға байланысты жүзеге 
асырылатын қүжаттық тексеруді жүргізу кезінде, сондай-ақ 
салық төлеушінің өтініші негізінде қосылған қүнга салынатын 
салық бойынша есептен алып тастаған жағдайда.

Бүл орайда тексеру салық төлеушінің отінішін алганнан 
кейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей жүргізілуге тиіс;

2) жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттың 
қолданылу мерзімі өтуіне байланысты жүзеге асырылатын 
қүжаттық тексеруді жүргізу кезінде;

3) қарсы тексеруді жүргізу кезінде;
4) қайтарылуға қойылған қосылған қүн салығы сомасының 

дүрыстығына салық төлеушінің өтініші негізінде тақырыптық 
тексеру жүргізу кезінде;

5) салық тексеруі актісі бойынша хабарламаға салық 
төлеушінің шағымын қарайтын органның шешімі негізінде 
жүргізілетін қосымша тексерулер кезінде;

6) нақты салық төлеушіге қатысты уәкілетті мемлекеттік 
орган басшысының бүйрығына сэйкес жүргізілетін кезектен тыс 
қүжаттық тексеру кезінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
қылмыстық іс жүргізу заңдарында көзделген негіздер бойынша.

13.3.Салық тексерулерін жүргізудің мерзімдері
Берілетін нүсқамаларда көрсетілетін салық тексерулерін 

жүргізудің мерзімі, егер осы бапта өзгеше көзделмесе, нүсқама 
тапсырылған кезден бастап отыз жүмыс күнінен аспауға тиіс.

Қүрылымдық бөлімшесі бар заңды түлгаға салық тексеруін 
жүргізген кезде салық тексеруін жүргізудің мерзімін салық 
органы алпыс жүмыс күніне дейін үзартуы мүмкін.

Ерекше күрделі мәселелерді тексеру кезінде салық 
тексеруін жүргізудің мерзімін салық қызметінің жоғары түрған 
органы қүрылымдық бөлімшесі жоқ заңды тұлға үшін елу жүмыс 
күніне дейін, құрылымдық бөлімшесі бар заңды тұлға үшін
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сексен жұмыс күніне дейін арттыруы мүмкін. Ерекше күрделі 
мэселелер салық қызметінің жоғары түрған органының салық 
төлеушіге тапсыратын негізделген жазбаша шешімімен 
расталады.

Салық тексеруін жүргізу мерзімі қүжаттарды тапсыру 
туралы салық органының талаптарын салық төлеушіге беру кезі 
мен салық тексеруін жүргізу кезінде сүралатын қүжаттарды 
салық телеушіні табыс етуі аралығындағы уақыт кезеңінде, 
сондай-ақ салық органының мэліметтер мен қүжаттарды сүратып 
алу кезінде тоқтатыла түрады.

Салықтық тексеру мерзімінің ішінде халықаралық 
келісімдерге сэйкес шет мемлекеттерге салық қызметі 
органдарының ақпарат беру және ол бойынша мәліметтер алу 
туралы сүрау салған кездерінің арасындағы уақыт кезеңінде де 
тоқтатыла түрады.

Хронометраждық зерттеулер жүргізудің мерзімі уэкілетті 
мемлекеттік орган бекіткен хронометраждық зерттеулер жүргізу 
тэртібіне сәйкес белгіленеді.

Есептерді шешуге арналган мысалдар 

Мысал 1.
Жеке түлғалардың (агайынды екі адамның) ортақ үлестік 
меншігінде түрғын үй бар. Ағасына үйдің 60%, ал інісіне 40% 
тиесілі. Жалпы үйдің қүны 1 200 000 теңгені қүрайды. Мүлік 
салығын жэне қалған соманы кім төлейді?
Жауабы: Мүлік салыгы=500+200 000х  0,08=660 тенге 
Қалган соманы: (660-396 = 264 тенге) — інісі төлейді 
60% 40%

Мысал 2.
«Жусан» заңды түлгасының балансында двигатель көлемі -  1800 
см3, пайдалану мерзімі 7 жыл болған, ТМД елдерінде 
шығарылған жеңіл автомобиль бар. Көлік қүралы салығын, 1500- 
2000см3 аралығындағы төменгі шектеуліктен артығы қанша жэне 
бюджетке төленетін барлық сомасын есептеңіз?
Жауабы: 1. Салъщ = 3 х  1731=5193 тенге
3 — салъщ мөлшерлемесі
1731- 2013 жылгы айльщ есептік көрсеткіиі
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2. (1500-2000 см3) арачыгындагы төменгі шектеуліктен артыгы 
300 см3 = (1800-1500) цүрайды. Салъщ=300 х  3=900 тенге
3. бюджетке төленетін барлъщ салъщ сомасы:
(5193+900) х  0,3=1827,9
0,3 пайдачану мерзімі 6 жылдан 20 жычга дейінгі түзету 
коэффициенті

Мысал 3.
Автобустың 20 орны бар. Көлік кұралдар салығы бойынша салық 
мөлшерін есептеңіз?
Жауабы: Сапъщ = 14 х  1731тг = 24234 тенге 

Мысал 4.
Жеке тұлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің қүны -
3 300 000 теңғе. Мүлік салығын табыңыз?
Жауабьі: Мүлік сачыгы =2 300+300 000 х  0,15=2750 тенге

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

1 есеп.
Меншік қүқығында салық салу объектілері бар жеке түлғалар 
жэне меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
қүқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, олардың 
қүрылымдық бөлімшелері көлік қүралдары салығын төлеушілер 
болып табылады.

Жеке түлғаның жеңіл автокөлігінің қозғалтқыш көлемі -  
1200смЗ 

Салық көлемін анықтаңыз?

2 есеп.
«Сіргелі Нүржан» мекеменің 2019 жылғы 1 қаңтарындағы 
жағдайы бойынша балансында Шымкент қаласында тіркелген 
келесідей транспорт күралдары бар:

Салық салу объектісі Қозгалтқыш көлемі Саны,
(қуаты), ат күші бірлік

Жеңіл автокөліктер 260 3
Жүк автоколіктері 240 4

280 6
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Наурыз айының ортасында 260 ат. к. тең жүк автомобилі ееептен 
шығарылды, сатылды.
Тапсырма: Бір жылғы көлік салығының соммасын анықтау.

3 есеп.
«Тастан» кәсіпорнының есепті кезеңде сатудан 48.000 мың теңге 
түсім алған (ққс-ын қоса есептегенде). Сатып алушылардан 
алдын-ала төлем түріндегі алынған сома -10.000 мың тг. Есепті 
кезеңде кэсіпорын:

-24.000 мың тг-ге өндірістік қажеттіліктер үшін 
материалдық ресурстар алды, ққс ішінде. Оның 12,000 мың тг-сі 
төленді (ҚҚС-мен).

-18.000 тг.-ге қүрал-жабдық алған, оның ішінде ҚҚС 
есептелінген. Ол қүрал-жабдықтарға төленген және есепке 
жатқызылған.

Тапсырма: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын есептеу керек

4 есеп.
«Жаңа Айгерім» кэсіпорнындағы дайын өнім сатудан түскен 
түсім 2.525.000 тг. (ҚҚС-сыз). Шын мәніндегі өткізілген өнімнің 
өзіндік күны 1.880.000 тг., оның ішіндегі өкілдік шығындар
40.000 тг. қүрайды, ал еңбекақы шығындары -  640.,000 тг. 

Тапсырма: анықтау керек:
1. Келісім шарттың қаржылық нәтижесі
2. Салық салу мақсатындағы пайда
3. Бюджеттерге бөлінген түрдегі пайдаға салынатын салық 

сомасы
4. Пайдағы салық төлеу көзі

5 есеп.
Жер жэне мүлік иесінің анасы «Күміс алқа» алқасымен 
марапатталған.

- Жер телімінің көлемі -  Зга
- Мүлік қүны -  15.000.000 тг.

Тапсырма:
1. Жер жэне мүлік салығының төлеу мерзімдері
2.Ж ер жэне мүлік салығының сомасын есептеу

6 есеп.
Ағымдағы жылдан бастап мүлік салығы бойынша түрғын үй мен 
саяжай қүрылысының бір квадрат метрінің базалық қүны 30.000-
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нан 60.000-ға дайін көтерілген. Нэтижесінде 2019 жыл үшін 
есептелген мүлік салығы алдыңғы жылдың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда жоғары болады.

Салық салу мақсатындағы пәтердің қүны 2018ж.
2.000.000тг. болды (бір квадрат метрінің базалық қүны 30 
мың.тг.), ал 2019ж. 4.000.000тг. (бір квадрат метрінің базалық 
қүны 60 мың.тг.).

Тапсырма: 2018-2019жж. мүлікке салынатын салықтың
• қүнын анықтау керек

7 есеп.
Қазақстан Республикасында 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
шығарылған (жасалған немесе қүрастырылған) немесе Қазақстан 
Республикасының аумағына 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
экелінген, қозгалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден 
жоғары жеңіл автомобильдер үшін салықты есептеу айлық 
есептік көрсеткіштермен белгіленген мөлшерлемелер бойынша 
жүргізіледі. 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап мүндай жеңіл 
автокөліктерге салық салу жаңа мөлшерлемелермен жүргізіледі. 
Атап айтқанда....
- 3000-3200см3
- 3500-4000?
- 5000-нан ж оғары - ?

8 есеп.
Меншік қүқығында салық салу объектілері бар жеке түлғалар 
жэне меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
қүқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, олардың 
қүрылымдық бөлімшелері көлік қүралдары салығын төлеушілер 
болып табылады.

Жеңіл автокөліктің қозғалтқыш көлемі -11 ООсмЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

9 есеп.
Салық төлеушілер салық салу объектілерін, эрбір көлік қүралы 
бойынша салық ставкасын жэне түзету коэффиңиенттерін негізге 
ала отырып, салық сомасын дербес есептейді.

25-орындықты автобустың көлік салығы қанша болады?
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10 есеп.
Қазақстан Республнкасының аумағында меншік, шаруашылык 
жүргізу немесе оралымды басқару қүқығында салық салу 
объектісі бар жеке жэне заңды түлғалар; ҚР аумағында меншік 
қүқығында салық салу объектісі бар дара кэсіпкерлер; концессия 
шартына сэйкес концессия объектісі болып табылатын салық 
салу объектісін иеленуге, пайдалануға қүқығы бар концессионер 
түлғалар мүлік салығын төлеушілер болып табылады.

Қүны 10.500.000 теңге түратын үй-жайы үшін жеке тұлға 
қанша салық төлейді?

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жүмысы  
бойынша тапсырмалар

1. Салық тексерулерінің түрлері
2. Салық тексерулерін жүргізудің мерзімділігі
3. Салық тексерулерін жүргізудің мерзімдері
4. Трансферттік бағаларды колдану кезінде мемлекеттік бакылау
5. Қосымша ақпарат алу қажеттігі туындаған жағдайда үшінші 

бір тұлғаларға қатысты жүргізілетін тексеру
6. Фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарын 

қолданудың дүрыстығын тексеру
7. Хронометраждық зерттеу жүргізу тэртібі
8. Ерекше күрделі мэселелерді тексеру ерекшелігі
9. Камералдық бақылау
10. Мониторинг

Студенттің өзіндік жүмысы бойынша тапсырмалар

Келесі тапсырмаларды студент өз бетінше оқып үйренуі 
керек:
1. «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан

Республикасының Заңы
2. «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңы
3. Автокөлік құралының Қазақстан Республикасының

аумагымен жүріп өткені үшін алым сомасы
4. Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға 

рұқсатты беру не ұзарту туралы шешім қабылдау туралы
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5. «Жылжымайтын мүлікке қүқықтарды мемлекеттік тіркеу 
туралы»Қазақстан Республикасының Заңы

¥сынылатын әдебиеттер тізімі (тақырып бойынша) 

Негізгі әдебиет
1. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 
Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері, 2018 жылгы 10 қаңтар

3. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.

4. Еркебалаева В.З. Шет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинағы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

5. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.

6. Жакипбеков С.Т. Налоговое прогнозирование и планирование, 
Шымкент, 2014г.

Қосымша әдебиет
1. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2019ж.

2. Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салық жэне салық салу 
(Өңделіп, толықтырылған екінші басылым, І-ІІ том), Алмагы, 
Экономика, 2011ж.

3. Утаров А.К., Еркебалаева В.З., Досжанова Ш.А. Салық жэне 
салық салу, Шымкент, Нүрлы бейне, 201 Ож.



Теориялық мәліметтер

1. Салық тексеруін жүргізу үшіН қажетті деректемелер
2. Салық тексеруін жүргізудің басталуы
3. Салық қызметі оргаиы лауазымды адамдарының 

тексеруді жүргізу үшін аумаққа немесе үй-жайға жіберілуі
4. Салык тексеруін аяқтау
5. Салық тексеруі нәтижелері бойынша шешім

14.1.Салық тексеруін жүргізу үшін қажетті деректемелер
Салыц тексеруін жүргізу үшін мынадай деректемелерді:
1) нүсқаманың салық органында тіркелген күні мен нөмірін;
2) нүсқама шыгарган салық органының атауын;
3) салық төлеушінің толық атауын;
4) салық төлеушінің тіркеу нөмірін;
5) тексеру түрін;
6) тексеретін адамдардың, сондай-ақ осы Кодекске сәйкес 

тексеру жүргізуге тартылған өзге де адамдардың лауазымын, 
тегін, атын, әкесінің аты;

7) тексеру жүргізілетін мерзімін;
8) қүжаттық тексерулер кезіндегі тексерілетін салық кезеңін 

қамтитын нүсқама негіздеме болып табылады.
Рейдтік тексеру тағайындалған кездегі нүсқамада аумақтың 

тексерілетін учаскесі, тексеру барысында анықталуға жататын 
мәселелер, сондай-ақ жоғарыда аталғандардың 3), 4) жэне 7) 
тармақшаларын қоспағанда, жоғарыда көзделген мэліметтер 
көрсетілуге тиіс.

Тақырыптық, қарсы тексерулер тагайындалған кезде 
нүеқамада салықтың жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің тексерілетін түрі, сондай-ақ банктер мен банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
үйымдардың осы Кодексте белгіленген міндеттемелерді орындау 
жэне трансферттік бағалар қолдану кезіндегі мемлекеттік 
бақылау мәселелері корсетіледі.

Нүсқамаға салық органының бірінші басшысы немесе оны 
ауыстыратын адам қол қоюға, ол салық органының елтаңбалы 
мөрімен расталуға жэне уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген 
тәртіпке сәйкес арнаулы журналда тіркелуге тиіс.

Тақырып 14. Салық тексерулерін жүргізу тәртібі
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Тексеру мерзімі ұзартылған жэне тексеруді жүргізетін 
адамдардың саны өзгерген жагдайда қосымша нүсқама 
ресімделіп, онда бүдан бүрынғы нүсқаманың нөмірі мен 
тіркелген күні, осы Кодекске сәйкес тексеру жүргізуге 
тартылатын адамдардың тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі.

Бір үйғарым негізінде бір гана салық тексеруі жүргізілуі 
мүмкін.

14.2.Салық тексеруін жүргізудің басталуы
Салық төлеушіге (салық агентіне) нүсқама берілген кез салық 
тексеруін жүргізудің басталуы болып есептеледі.

Салық органының салық тексеруін жүргізуші лауазымды 
адамдары салық төлеушіге (салық агентіне) қызмет куэлігін 
көрсетуге міндетті.

Салық органының салық тексеруін жүргізуші лауазымды 
адамы, рейдтік тексеруді қоспаганда, салық төлеушіге 
нүсқаманың түпнүсқасын табыс етеді. Нүсқаманың көшірмесіне 
салық төлеуші (салық агенті) нүсқамамен танысқаны және оны 
алғаны туралы белгі қояды.

Рейдтік тексеру жүргізілген кезде салық төлеушіге танысу 
үшін нүсқаманың түпнұсқасы көрсетіледі жэне оның көшірмесі 
табыс етіледі. Нұсқамамен таныстырылғаны жэне оның 
көшірмесін алғаны туралы түпнүсқаға белгі қойылады.

Салық төлеушінің (салық агентінің) нұсқаманы алудан бас 
тартуы салық тексеруін жүргізудің күшін жоюға негіз болып 
табылмайды.

Салық тексерулерін жүзеге асыру кезеңінде тексерілетін 
салық кезеңіндегі салық есептілігіне салық төлеушінің өзгерістер 
мен толықтырулар енгізуіне жол берілмейді.

14.3.Салық қызметі органы лауазымды адамдарының 
тексеруді жүргізу үшін аумаққа немесе үй-жайга жіберілуі
Салық төлеуші салық қызметі органының салық тексеруін 
жүргізетін лауазымды адамдарын табыстарды алу үшін 
пайдаланылатын аумаққа немесе үй-жайға (тұрғын үй-жайлардан 
басқа) не салық салу объектілері мен салық салумен байланысты 
объектілерге жіберуге міндетті.

Салық қызметі органының салық тексеруін жүргізуші 
лауазымды адамдарының көрсетілген аумақтарға немесе үй- 
жайларга (тұргын үйлерден басқа) кіруіне бөгет жасалған
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жағдайда хаттама жасалады.
Хаттамаға салық органының тексеруді жүргізуші 

лауазымды адамдары және салық төлеуші (салық агенті) қол 
қояды. Аталған хаттамаға қол қоюдан бас тартқан кезде салық 
төлеуші (салық агенті) бас тартуының себептері туралы жазбаша 
түсініктеме беруге міндетті.

Егер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес 
салық төлеушінің аумағына немесе үй-жайына кіру үшін арнаулы 
рүқсат қажет болатын болса, салық қызметі органы лауазымды 
адамдарында ол болуға тиіс.

Салық төлеушінің мынадай жағдайларда, егер:
• нүсқама белгіленген тәртіппен тапсырылмаса не 

ресімделмеген болса;
• нүсқамада көрсетілген тексеру мерзімдері элі басталмаған 

немесе өтіп кеткен болса;
• бүл адамдар нүсқамада көрсетілмеген болса;
• тексерілетін салық кезеңіне қатысы жоқ қүжаттамалар 

сүратылса, салық органының лауазымды адамдарын салық 
тексеруін жүргізу үшін аумаққа немесе үй-жайға жібермеуге 
қүқығы бар.
Қүжаттарды алып қою
Қүжаттарды алып қою Қазақстан Республикасының заң 

актілеріне сәйкес жүргізіледі.

14.4.Салық тексеруін аяқтау
Салық тексеруі аяқталған соң салық қызметі органының 
лауазымды адамы мыналарды:
1) салық тексеруінің жүргізілген орнын, акті жасалған күнін;
2) тексерудің түрін;
3) салық қызметі органының салық тексеруін жүргізген 

лауазымды адамдарының қызметін, тегін, атын, әкесінің атын;
4) салық төлеушінің (салық агентінің) тегін, атын, әкесінің атын 

не толық атауын;
5) салық төлеушінің (салық агентінің) орналасқан жерін, банктік 

деректемелерін, сондай-ақ оның тіркеу нөмірін;
6) салық төлеушінің (салық агентінің) салық есептілігі мен 

бухгалтерлік есептілікті, салықты жэне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдерді телеуге тексеру жүргізуге 
жауапты басшысы мен лауазымды адамдарының тегін, атын, 
әкесінің атын;
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7) алдыңғы жүргізілген текееру мен бүрын анықталған салық 
заңдарын бүзушылықтарды жою жөнінде қолданылған шаралар 
туралы мәліметтерді;

8) тексерілетін салық кезеңін жэне тексеру жүргізу үшін салық 
төлеуші (салық агенті) табыс еткен қүжаттар туралы жалпы 
мәліметтерді;

9) Қазақстан Республикасының салық заңдарының тиісті 
нормасына сілтеме жасай отырып, салық бүзушылығының 
егжей-тегжейлі жазылған сипаттамасын;

10) салық тексеруінің нэтижелерін көрсете отырып, салық 
тексеруінің актісін жасайды.

Салық тексеруінің актісі салық төлеушіге тапсырылған күн 
салық тексеруі мерзімінің аяқталуы болып есептеледі.

Салық тексеруінің аяқталуы бойынша салық заңдарының 
бүзылуы анықталмаган жағдайда, онда бүл туралы салық тексеруі 
актісіне тиісті белгі қойылады.

Салық тексеруі актісіне қажетті күжаттардың көшірмелері, 
салық қызметі органының лауазымды адамы жүргізген есеп- 
қисаптар және салық тексеруі барысында алынған басқа да 
материалдар қоса тіркеледі.

Салық тексеруі актісі кем дегенде екі дана етіп жасалады 
жэне оған салық тексеруін жүргізген салық қызметі органының 
лауазымды адамдары қол қояды.

Салық тексеруі актісі салық тексеруі актілері мен 
хабарламаларын тіркейтін арнаулы журналда тіркеледі, ол 
нөмірленуге, бау өткізілуге жэне салық қызметі органының 
мөрімен куэландырылуға тиіс.

Салық тексеруі актісінің бір данасы салық төлеушіге (салық 
агентіне) тапсырылады. Салық төлеуші (салық агенті) салық 
тексеруі актісін алған кезде оны алғаны туралы белгі қоюға 
міндетті.

14.5.Салық тексеруі нәтижелері бойынша шешім
Салық тексеруі актісінде көрсетілген нэтижелер негізінде салық 
тексеруін аяқтау бойынша салық қызметі органы салық төлеушіге 
(салық агентіне) жіберілетін салықтың жэне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдердің есептелген сомалары, өсімпүлдар 
мен айыппүлдар туралы хабарлама шығарады.

Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің, өсімпүлдар мен айыппүлдардың;. есептелген
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сомалары туралы хабарламаны жэне салық тексеруі актісін 
тіркеуді, төлеу туралы талап жэне төлеу мерзімін қоспағанда, 
салық қызметі органы бір нөмірмен жүзеге асырады.

Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппүлдардың есептелген 
сомалары туралы хабарламада мынадай деректемелер мен 
мәліметтер:
1) хабарламаны және еалық тексеруі актісін тіркеу күні мен 

нөмірі;
2) салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты не толық атауы;
3) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
4) салықтың жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің, өсімпұлдар мен айьіппұлдардың есептелген 
сомасы;

5) төлеу туралы талап жэне төлеу мерзімі;
6) тиісті салықтың жәие бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың деректемелері;
7) шағым жасау мерзімі мен орны болуға тиіс.

Салықтың жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппүлдардың есептелген 
сомалары туралы хабарламаны алған салық төлеуші, егер салық 
төлеуші салық тексеруі нэтижелеріне шағым жасамаса, оны 
хабарламада белгіленген мерзімде орындауға міндетті.

Егер салық тексеруінің аяқталуы бойынша салық заңдарын 
бұзу анықталмаган болса, салық тексеруі нэтижелері бойынша 
хабарлама шыгарылмайды.

Есептерді шешуге арналган мысалдар
Мысал 1.
«Гаухар» кэсіпорнының қызметкері Е.Анарбаевтың жалақысы 
125 000 теңгені құрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы 
үшін еңбекақы бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. 
элеуметтік салық базасын, аударымды, салық сомасын есептеңіз? 
2012 жылғы әлеуметтік аударым коэффициенті- 5% .
Жауабы:
ЖТС=(125000-12500(10%МЗЖ)-18660тг(2013жылгы
ЕТЖ)х10%>ЖТС=9553тг
ӘС базасы=125000 -  12500(10%МЗЖ)=112500тг 
ӘС=112500 х 11%о=12375тг 
ӘА=112500 х  5%=5625тг.
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ӘС=12375-5625=6750тг 
Бюджетке 6750теңге ӘС аударылады

Мысал 2.
«Айсел» компаниясының қызметкері Мелдебеков С. 8 күн іс- 
сапарда болды. Оның екеуі демалыс күндеріне кіреді (сенбі жэне 
жексенбі). Қызметкердің жалақысы 35000тг, қызметкер іссапарда 
болған алдағы жүмыс күндері 21 күнді қүрайды. Жалақы туралы 
ережеде ешқандай үстеме ақы да, сыйлықақы да 
қарастырылмаған. Қызметкерге жалақы эдеттегідей есептелді, 
мүнда іссапар күндері жүмыс күндері ретінде есептелді. Іссапар 
күндері үшін қызметкерге есептелетін жалақы қанша болады? 
Жауабы: Іссапар күндері үшін қызметкерге мынадай түрдеп 
жалақы есептелетін болады.
Ж А=35000/21*6 (8күн- 2 демаіыс күні) =10000тг.
Іссапар уақытында қызметкердің жүмыс орны мен жалақысы  
сақтапады. (ҚР Еңбек кодексі 152бап).

Мысал 3.
Жеке түлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің қүны -
5 800 000 теңге. Мүлік салығын табыңыз?
Жауабы: Мүлік сачыгы =2 300+300 000 х 0,15=2750 тенге

Мысал 4.
Жеке түлгаға ауыл шаруашылыгы мақсатындағы жерлерден 
саяжай қүрылысын жүргізу үшін 1 гектардан жер беріледі. Жеке 
түлғалардың жерлері көбінесе сотықпен есептелгендіктен 1 
гектарды сотыққа, ягни 100 сотық деп аламыз. Сонда жеке 
түлғаның 50 сотыққа дейінгі жерін, 50 сотықтан асқанына - эр бір 
сотығына қаншадан есептеу қажет?
Жауабы: Сонда 1 га не 100 сотық жерге жер сачыгы 
төмендегіше есептеледі:
50 сотық х 20 теңге = 1000 теңге
50 сот ы қх 100 теңге = 5000 теңге (5000+1000=6000)
Сонымен жеке түлга 100 сотық жеріне 6000 теңге жер 
сачыгын төлеуге тиіс.

Мысал 5.
Жеке түлғаның Алматы қаласында жер телімі бар. Жер телімінің 
ауданы:
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тұрғын үйдің алып жатқан ауданы -  200м2
үй іргесіндегі жер телімінің ауданы -  ІЗООм2
Түрғын үй бойынша жер салығын және үй іргесіндегі телім бой
ынша жер салыгын, барлығы қанша?
Жауабы: Тұргын үй бойынша жер сачыгы: 200м2 х 0,96=192 
тенге
Үй іргесіндегі телім бойынша: 1000 м 2 х  0,20=200 тенге
300 х  6,0=1800 тенге
Барлыгы: 192+200+1800=2192 тенге

Мысал 6.
Сатылған лото қүны 400000 теңге. Аукңионнан жинақталған 
жинақ сомасын анықтаңыз?
Жауабы: Аукцион салыгы=400 000 х  0,3%=1200тг

Мысал 7.
Мекеменің сату бойынша айналымы - 280000 тенге, түскен 
тауарлар бойынша айналымы - 70000 тенге, төленетін қосылған 
қүн салыгы сомасын анықтаңыз?
Жауабы: ҚҚС=280000-70000=210000x12%=25200тг

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Есептерді шыгарыңыз. Әр тапсырмадан нүсқаның нөміріне 
сәйкес 1 мысалдан таңдау (нүсқа нөмірі тапсырманың соңғы 
санына сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жүмысы түрінде 
ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барльщ тацырыптар бойынша
тапсырмалар осы нұсңамага цатысты орындаладъі)

Есептерді шығару
1 есеп.
Еңбекақы 112892 теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын 
жэне әлеуметтік салык базасын, аударымды, салықты жэне 
бюджетке аударылатын сомасын есептеңіз?

2 есеп.
Сату бойынша айналым -560000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 120000 тенге, төленетін қосылған қүн салығы сомасын 
анықтаңыз?
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3 есеп.
«Жолшы» кәсіпорнының қызметкері Б.Тохтаровтың жалақысы 
148672 теңгені кұрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы 
үшін еңбекақы бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. 
әлеуметтік салық базасын, аударымды, салық сомасын есептеңіз? 
2012 жылгы әлеуметтік аударым - 5% .

4 есеп.
«Магнум» кәсіпорынның меншігінде 1998 жылы шыққан 
МЕКСЕОЕ8 ВЕЫ2 О 320 маркалы автокөлігі бар. Оның 
двигательінің көлемі 3 199 текше см, яғни кестеде келтірілген 
двигательдің дөңгелектелген 3000-4000 текше см көлемінен 
ерекшеленеді. Көлік қүралына салық сомасы қаншаны қүрайды?

5 есеп.
«Әзірет» кэсіпорнының меншігінде 2008 жылы шыққан УОЕОА 
310221 маркалы автокөлігі бар. Оның двигательінің көлемі 2445 
текше см, яғни кестеде келтірілген двигательдің дөңгелектелген 
2000-2500 текше см көлемінен ерекшеленеді. Көлік қүралына 
салық сомасы қаншаны қүрайды?

6 есеп.
«Шаймерденов и К» ЖШС-де үшу аппараттары бар. Әуе 
кемесінің түрі ТУ-154М, 1993 жылы шыққан 16314 киловатт 
қуат, Қазақстан Республикасынан тыс жерлерден 1999 жылдың 1 
сәуірінен кейін сатып алынған. Көлік салығын есептеңіз? 5 
жылдан асатын әуе кемесін пайдалану мерзімінен түзетілетін 
коэффиңиент -  3

7 есеп.
Еңбекақы 126879теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын, 
әлеуметтік салык сомасын есептеңіз?

8 есеп.
«Шах Эйр» ЖШС-де эуе кемесінің түрі ТУ-154М, 1993 жылы 
шыққан 16314 киловатт қуат, Қазақстан Республикасында 1999 
жылдың 1 сэуіріне дейін пайдалануда түрған. Көлік салығын 
есептеңіз? 5 жылдан асатын эуе кемесін пайдалану мерзімінен 
түзетілетін коэффиңиент -  3
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9 есеп.
«Фармлайн» компаниясының өнімді сатудан алынған табысы - 
897 мың теңге, өндіріс шығындары - 125мың теңге, өнімді сату 
бойынша шыгындар 5 мың теңге. Негізгі емес қызмет 
шығындары 2 мың теңге. Негізгі емес қызмет табыстары 6 мың 
теңге. Корпоративті табыс салығын жэне қалған сомасын 
есептеңіз?

10 есеп.
Еңбекақы 147965 теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын 
және әлеуметтік салық базасын, аударымды, салықты жэне 
бюджетке аударылатын сомасын есептеңіз?

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы  
бойынша тапсырмалар

1. Салықтық тексерулерді жүргізу мерзімі
2. Ішінара салықтық тексеру туралы хабарлама
3. Салықгық тексеруді жүргізу үшін негіз
4. Салықтық тексерулерді жүргізудің басталуы
5. Тексерудің стандартты файлы
6. Хронометраждық зерттеп-қарауды жүргізу ерекшеліктері
7. Қосылған қүн салығының асып кету сомаларының анықтығын 

растау бойынша тақырыптық тексерулерді жүрғізу 
ерекшеліктері

8. Қосарланған салық салуды болғызбау және салықтарды 
төлеуден жалтаруға жол бермеу мэселелерін реттейтін 
халықаралық шарттың ережелерін қолдануға байланысты 
бейрезидент бюджеттен қайтаруды үсынған табыс салығын

9. растау мэселесі бойынша салық агенттері болып табылатын 
салық төлеушілергетақырыптық тексерулер жүргізу 
ерекшеліктері

10.Салық органының жэне өзге де мемлекеттік органдардың 
лауазымды адамдарының салықтық тексеруді жүргізу үшін 
аумаққа жэне (немесе) үй-жайға кіруі

И .Салық органының лауазымды адамдарының салықтық 
тексеруді жүргізу кезіндегі қүқықтары мен міндеттері

12.Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеруді 
жүргізу кезіндегі қүқықтары мен міндеттері
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13. Салықтық тексерудің алдын ала актісі
14. Салықтық тексерудің аяқталуы
15. Салықтық тексерудің нәтижелері бойынша шешім

Студенттің өзіндік жұмысы бойынша тапсырмалар

Келесі тапсырмаларды студент өз бетінше оқып үйренуі
керек:
1. Салықтық тексеру ұғымы
2. Салықтық тексерулерге қатысушылар
3. Салықтық тексерулердің нысандары
4. Кешенді тексеру
5. Тақырыптық тексеру
6. Қарсы тексеру
7. Хронометраждық зерттеп-қарау
8. Салықтық тексерулердің түрлері

¥сынылатын әдебнеттер тізімі (тақырып бойынша)

1. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

2. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.

3. Еркебалаева В.З. Шет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинағы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

4. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.

5. Жакипбеков С.Т. Налоговое прогнозирование и планирование, 
Шымкент, 2014г.

6. Жақыпбеков Д.С. Кәсіпорынның есеп жэне салықтық есеп 
саясаты, Экономика, Алматы, 2013ж.

%
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Тақырып 15. Салық тексерулерінің басқа да категориялары

Теориялық мэліметтер

1. Камералдық бақылау
2. Ірі салық төлеушілер мониторингін жүргізу тэртібі
3. Деңгейлес мониторингті жүргізу тэртібі

15.1. Камералдық бақылау
Салық төлеуші (салық агенті) үсынган салықтық есептілікті, 
уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтерін, сондай-ақ 
салық төлеушінің қызметі туралы басқа да қүжаттар мен 
мәліметтерді зерделеу жэне талдау негізінде салық органдары 
жүзеге асыратын бақылау камералдық бақылау болып табылады.

Камералдық бақылау тәуекелдерді басқару жүйесінің 
қүрамдас бөлігі болып табылады.

Салық органдарында тіркеу есебіне қою жэне (немесе) осы 
Кодекстің 96-бабына сэйкес салықтық есептілікті үсыну жэне 
(немесе) салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді төлеу 
арқылы салық органдары камералдық бақылау нэтижелері 
бойынша анықтаған бүзушылықтарды салық төлеушіге дербес 
жою қүқығын беру камералдық бақылаудың мақсаты болып 
табылады.

1. Камералдық бақылау салық органдарында бар мынадай 
деректерді:

1) салықтық есептілікті;
2) өзге де мемлекеттік органдардың салық салу объектілері 

жэне (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы 
мәліметтерін;

3) салық төлеушінің қызметі бойынша эртүрлі ақпарат 
көздерінен алынған мэліметтерді;

4) осы Кодексте белгіленген өзге де есептілікті салыстыру 
арқылы жүргізіледі.

2. Камералдық бақылау осы Кодексте белгіленген осындай 
кезең үшін салықтық есептіліктіұсыну мерзімі өткеннен кейін 
тиісті салықтық кезең үшін жүргізіледі.

3. Камералдық бақылау осы Кодекстің 48-бабында 
белгіленген ережелер ескеріле отырып, талап қоюдың ескіру 
мерзімі ішінде жүзеге асырылады.



15.2. Ірі салық төлеушілер мониторингін жүргізу тәртібі
Ірі салық төлеушілер мониторингіне, егер осы тармақта өзгеше 
белгіленбесе, мемлекеттік кэсіпорындарды қоспаганда, 
коммерциялық үйымдар болып табылатын, осы Кодекстің 241- 
бабында көзделген түзету есепке алынбаганда жылдық жиынтық 
кірісі неғүрлым көп, бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес 
келетін:
1) тіркелген активтерінің қүндық балансының сомасы салықтық 
кезеңнің соңына республикалык бюджет туралы заңда 
белгіленген және ірі салық төлеушілер мониторингіне жататын 
салық төлеушілердің тізбесі бекітілуге жататын жылдың соңында 
қолданыста болатын, кемінде 325 000 еселенген айлық есептік 
көрсеткішті қүрайтын;
2) жүмыскерлерінің саны кемінде 250 адамды қүрайтын салық 
төлеушілер жатады.

Ірі салық төлеушілер мониторингін жүргізу барысында 
уәкілетті орган ірі салық төлеушілер мониторингіне жататын 
салық төлеушілерден салықтарды есептеудің дүрыстығын жэне 
салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді толеудің (үстап 
қалудың және аударудың) уақтылы болуын растайтын 
қүжаттарды жэне жазбаша түсіндірулерді, сондай-ақ, еншілес 
үйымдарының қаржылық есептілігін қоса алғанда, салық 
төлеушінің (салық агентінің) қаржылық есептілігін үсынуды 
талап етуге қүқылы.

Бүл ретте осы талапты ірі салық төлеушілер мониторингіне 
жататын салық төлеушілер талап ету табыс етілген күннен 
кейінгі күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде орындауға 
тиіс.

Міндетті мониторинг нэтижелері бойынша бүзушылықтар 
мен алшақтықтар анықталган жағдайда, уәкілетті орган бүлар 
жөнінде ірі салық төлеушілер мониторингіне жататын салық 
төлеушіге хабар береді.

Бүл ретте ірі салық төлеушілер мониторингіне жататын 
салық төлеуші осындай хабарлама табыс етілген (алынған) 
күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде 
жазбаша түсінікті үсынуга міндетті.

Уәкілетті орган үсынылган түсінікпен келіспеген 
жағдайда, ірі салық төлеушілер мониторингіне жататын осындай 
салық толеушіні қосымша күжаттар мен түсініктерді үсына 
отырып, туындаган мэселелерді талқылау үшін шақыруға
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кұкылы.
Уәкілетті орган мониторинг нэтижелерін қарау 

қорытындылары бойынша жазбаша түрде уэжді шешім 
шығарады, ол шығарылған кезден бастап екі жүмыс күні ішінде 
ірі салық төлеушілер мониторингіне жататын салық төлеушіге 
жіберіледі.

Ірі салық төлеушілер мониторннгіне жататын салық 
төлеуші шешіммен келісу туралы хабарламаны алған күнінен 
бастап күнтізбелік бес күн ішінде үсынады.

15.3. Деңгейлес мониторингті жүргізу тәртібі
Деңгейлес мониторинг уәкілетті орган мен салық төлеуші 
арасында ақпарат жэне қүжаттар алмасуды көздейді, ол мынадай:
- ынтымақтастық;
- негізделген сенім;
- заңдылық;
- айқындық;
- кеңейтілген ақпараттық өзара іс-қимыл жасау қагидаттарына 

негізделеді.
Деңгейлес мониторинг туралы келісімнің нысанын 

уәкілетті орган белгілейді.
Деңгейлес мониторинг туралы келісім жасалған жылдан 

кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап деңгейлес мониторинг 
жүргізіледі жэне үзарту мүмкіндігімен үш жылдың ішінде 
қолданыста болады.

Бүл ретте деңгейлес мониторинг туралы келісімді жасасу 
жэне бүзу тэртібін, сондай-ақ деңгейлес мониторинг туралы 
келісім жасалатын салық төлеушілердің санатын уэкілетті орган 
белгілейді.

Деңгейлес мониторинг туралы келісім жасалған жылдан 
кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап деңгейлес мониторингке 
жататын салық төлеушілер ірі салық төлеушілер мониторингіне 
жататын салық төлеушілер болып табылмайды.

Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасын бүзғаны үшін экімшілік қүқық бүзушылық туралы іс 
бойынша іс жүргізу:

1) бір мезгілде мынадай шарттар сақталған: 
деңгейлес мониторингте түрган салық төлеушінің 

деңгейлес мониторинг нэтижелері бойынша хабарламамен 
келіскен;
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деңгейлес мониторинг нәтижелері бойынша хабарламаға 
сот тәртібімен шагым жасау фактісі болмаған кезде деңгейлес 
мониторинг;

2) салық төлеуші деңгейлес мониторингте болған кезеңге 
салықтық тексеру нэтижелері бойынша осындай бұзушылық 
фактісі анықталған кезде басталмайды, ал басталған іс 
тоқтатылуға жатады.

Деңгейлес мониторинг салық органы мен салық төлеуші 
арасындағы, оның ішінде салық органының лауазымды 
адамдарына салық төлеушінің тұрған жері бойынша оның 
бухгалтерлік жэне салықтық есепке алу ақпараттық жүйелеріне 
жэне есепке алу қүжаттамасына қолжетімділік беру көзделетін 
кеңейтілген ақпараттық өзара іс-қимыл жасау арқылы жүзеге 
асырылады.

Бүл ретте деңгейлес мониторингті жүргізу тэртібін 
уэкілетті орган айқындайды.

Есептерді шешуге арналган мысалдар 

Мысал 1.
Өнімді сатудан алынған табыс - 995 мың теңге, өндіріс 
шығындары - 324мың теңге, өнімді сату бойынша шығындар 5 
мың теңге. Негізгі емес қызмет шығындары 3 мың теңге. Негізгі 
емес қызмет табыстары 4 мың теңге. Корпоративті табыс 
салыгын және қалған сомасын ёсептеңіз?
Жауабы: 995000-324000-5000-3000=663000 
4000+663000=667000(КТС20°/о)-133400=533600

Мысал 2.
Еңбекақы 112892 теңғе болғанда, жеке табыс салық сомасын 
жэне элеуметтік салық базасын, аударымды, салықты жэне 
бюджетке аударылатын сомасын есептеңіз?
Жауабы:
Ж ТС=(112892-11289(10%МЗЖ)-18660тг(2013жыягы  
ЕТЖ)х10%ЖТС=8294тг
ӘС базасы=112892 -  11289(10%МЗЖ)=101603тг 
ӘС=101603 х 11%>=11176тг 
ӘА=101603 х 5%>=5080тг.
ӘС= 11176-5080=6096тг 
Бюджетке 6096теңге ӘС аударылады
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Мысал 3.
Сату бойынша айналым -560000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 120000 тенге, төленетін қосылған қүн салығы сомасын 
анықтаңыз?
Жауабы: ҚҚС=560000-120000=440000x12%=52800тг 

Мысал 4.
Кәсіпорын қызметкері А.Еріковтың жалақысы 148672 теңгені 
қүрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы үшін еңбекақы 
бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. элеуметтік салық 
базасын, аударымды, салық сомасын есептеңіз? 2012 жылғы 
элеуметтік аударым - 5% .
Жауабы:
Ж ТС=(148672-14867(10%оМЗЖ)-18660тг(201 Зжылгы 
ЕТЖ)х10%оЖТС=11514тг
ӘС базасы=148672 -  14867(10%МЗЖ)=133805тг 
ӘС=133805 х 11%=14718тг 
ӘА=133805 х 5%=6690тг.
ӘС=14718-6690=8028тг 
Бюджетке 8028теңге ӘС аударылады

Мысал 5.
«Ақ қайың» кәсіпорынның меншігінде 1998 жылы шыққан 
МЕЯСЕОЕЗ ВЕЫ2 О 320 маркалы автокөлігі бар. Оның 
двигательінің көлемі 3 199 текше см, яғни кестеде келтірілген 
двигательдің дөңгелектелген 3000-4000 текше см көлемінен 
ерекшеленеді. Көлік қүралына салық сомасы қаншаны қүрайды? 
Жауабы: МЕКСЕБЕ8 ВЕМ2 С 320 автомобилі двигателъінің 
3000 текиле см асуы 199 текше см (3199-3000) цұрайды. Демек, 
атачган көлік цұрачына сачъщ сомасы 2013 жылы 27358 теңгені 
ңұрайды.
(15 х  1731тг)+(199 х  7)=25965+1393=27358тг 

Мысал 6.
«Мәуелі» кәсіпорынның меншігінде 2008 жылы шыққан УОЕОА 
310221 маркалы автокөлігі бар. Оның двигательінің көлемі 2445 
текше см, яғни кестеде келтірілген двигательдің дөңгелектелген 
2000-2500 текше см көлемінен ерекшеленеді. Көлік қүралына 
салық сомасы қаншаны қүрайды?



Жауабы: ҮОЬСА 310221 авт омобт і двигателъінің 2000 текше 
см асуы 445 текше см (2445-2000) цүрайды. Демек, аталган көлік 
цүралына сачъщ сомасы 2012 жылы теңгені цүрайды.
(5 х  1731тг)+(445 х  7)=8655+3115=11770тг

Мысал 7.
«Асқар» ЖШС-де ұшу аппараттары бар. Әуе кемесінің түрі ТУ- 
154М, 1993 жылы шыққан 16314 киловатт қуат, Қазақстан 
Республикасынан тыс жерлерден 1999 жылдың 1 сәуірінен кейін 
сатып алынған. Көлік салығын есептеңіз? 5 жылдан асатын әуе 
кемесін пайдалану мерзімінен түзетілетін коэффициент -  3 
Жауабы: К С =(1618х4% ) х 16314КвТ=105584 х  3=316752тг

Мысал 8.
Еңбекақы 126879теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын, 
әлеуметтік салық сомасын есептеңіз?
Жауабы:Ж ТС=(126879-12688(10%МЗЖ)-18660тг(201 Зжылгы
ЕТЖ)х10%о=9553теңге
ӘС базасы=126879 - 12688МЗЖ=114191тг.
ӘС=114191 х 11%>=12560тг 
ӘА=114191 х  5%>=5710тг.
ӘС= 12560-5 710=6850тг 
Бюджетке 6850теңге ӘС аударылады

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нүсқаның нөміріне 
сәйкес 1 мысалдан таңдау (нүсқа нөмірі тапсырманың соңғы 
санына сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жүмысы түрінде 
ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барльщ тацырыптар бойынша
тапсырмалар осы нүсцамага цатысты орындаладъі)

Есептерді шығару
1 есеп.

Меншік қүқығында салық салу объектілері бар жеке 
түлғалар және меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды 
басқару қүқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, 
олардың қүрылымдық бөлімшелері көлік қүралдары салығын 
төлеушілер болып табылады.
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Жеке тұлғаның жеңіл автокөлігінің козғалтқыш көлемі - 
2500емЗ

Салық көлемін анықтаңыз?

2 есеп.
Есепті кезеңінде «Алтай» кәсіпорны сатудан 48.000 мың 

теңге түсім алган (ққс-ын қоса есептегенде). Сатып алушылардан 
алдын-ала төлем түріндегі алынған сома -10.000 мың тг. Есепті 
кезеңде кәсіпорын:

-24.000 мың тг-ге өндірістік қажеттіліктер үшін 
материалдық ресурстар алды, ққс ішінде. Оның 12,000 мың тг-сі 
төленді (ҚҚС-мен).

-18.000 тг.-ге қүрал-жабдық алған, оның ішінде ҚҚС 
есептелінген. Ол қүрал-жабдықтарға төленген жэне есепке 
жатқызылган.

Тапсырма: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын есептеу керек

3 есеп.
«Меруерт» кәсіпорнындағы дайын онім сатудан түскен 

түсім 2.525.000 тг. (ҚҚС-сыз). Шын мәніндегі өткізілген өнімнің 
өзіндік қүны 1.880.000 тг., оның ішіндегі өкілдік шығындар
40.000 тг. қүрайды, ал еңбекақы шығындары -  640.,000 тг. 

Тапсырма: анықтау керек:
1. Келісім шарттың қаржылық нэтижесі
2. Салық салу мақсатындагы пайда
3.Бюджеттерге бөлінген түрдегі пайдаға салынатын салық 
сомасы
4. Пайдағы салық төлеу көзі

4 есеп.
Жер жэне мүлік иесінің анасы «Күміс алқа» алқасымен 
марапатталған.
- Жер телімінің көлемі -  Зга
- Мүлік қүны -  15.000.000 тг.

Тапсырма:
- Жер жэне мүлік салыгының төлеу мерзімдері
- Жер жэне мүлік салығының сомасын есептеу

5 есеп.
Ағымдағы жылдан бастап мүлік салығы бойынша түрғын үй 

мен саяжай қүрылысының бір квадрат метрінің базалық қүны



30.000-нан 60.000-ға дайін көтерілген. Нэтнжесінде 2018 жыл 
үшін есептелген мүлік салығы алдыңғы жылдың 
көрсеткіштерімен салыстырғанда жоғары болады.

Салық салу мақсатындағы пәтердің қүны 2017ж.
2.000.000тг. болды (бір квадрат метрінің базалық қүны 30 
мың.тг.), ал 2018ж. 4.000.000тг. (бір квадрат метрінің базалық 
қүны 60 мың.тг.).

Тапсырма: 2018-2019жж. мүлікке салынатын салықгың қүнын 
анықтау керек

6 есеп.
Қазақстан Республпкасында 2013 жылғы 31 желтоқсаннан 

кейін шығарылған (жасалған немесе қүрастырылған) немесе 
Қазақстан Республикасының аумағына 2013 жылғы 31 
желтоқсаннан кейін әкелінген, қозғалтқышының көлемі 3000 
текше сантиметрден жоғары жеңіл автомобильдер үшін салықты 
есептеу айлық есептік көрсеткіштермен белгіленген 
молшерлемелер бойынша жүргізіледі. 2014 жылдың 1 
қаңтарынан бастап мүндай жеңіл автокөліктерге салық салу жаңа 
мөлшерлемелермен жүргізіледі. Атап айтқанда....
- 3000-3200см3
- 3500-4000?
- 5000-нан жоғары - ?

7 есеп.
Меншік қүқығында салық салу объектілері бар жеке 

түлғалар және меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды 
басқару қүқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, 
олардың қүрылымдық бөлімшелері көлік қүралдары салығын 
төлеушілер болып табылады.

Жеңіл автокөліктің қозғалтқыш көлемі -1 ЮОсмЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

8 есеп.
Салық төлеушілер салық салу объектілерін, эрбір көлік 

қүралы бойынша салық ставкасын және түзету коэффициенттерін 
негізге ала отырып, салық сомасын дербес есептейді.

Тапсырма: 25-орындықты автобустың көлік салығы қанша 
болады?



9 есеп.
Қазақстан Республнкасының аумағында меншік, шаруашылық 

жүргізу немесе оралымды басқару қүқығында салық салу 
объектісі бар жеке жэне заңды түлгалар; ҚР аумағында меншік 
қүқығында салық салу объектісі бар дара кәсіпкерлер; концессия 
шартына сэйкес концессия объектісі болып табылатын салық 
салу объектісін иеленуге, пайдалануга қүқығы бар концессионер 
түлғалар мүлік салығын төлеушілер болып табылады.

Тапсырма: Қүны 40.000.000 теңге түратын үй-жайы үшін жеке 
түлға қанша салық төлейді?

10 есеп.
Салық Кодексіндегі ережеге сэйкес салық салу объектілері бар 

жеке түлғалар жеке табыс салығын төлеушілер болып табылады.
Ойын бизнесіне салықты, тіркелген салықты төлеушілер СК- 

де көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асырудан түсетін табыстар 
бойынша жеке табыс салығын төлеушілер болып табылмайды.

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 
режимін қолданатын дара кэсіпкерлер осы арнаулы салық режимі 
қолданылатын қызметті жүзеге асырудан түсетін табыстар 
бойынша жеке табыс салығын төлеушілер болып табылмайды. 

Тапсырма:
- Қызметкердің айлық табысы 110.000 г.
- Қарауында 1 асырайтын адам бар.
- Жеке табыс салығын есептеңіз.

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жүмысы  
бойынша тапсырмалар

1. Салық тексерулері туралы жалпы ережелер
2. Камералдық бақылауды жүргізу тэртібі мен мерзімдері
3. Камералдық бақылау нәтижелері
4. Ірі салық төлеушілер мониторингі
5. Деңгейлес мониторинг
6. Алдын ала түсіндірме
7. Инвестициялық басым жобаны іске асыратын үйымның сүрау 

салуы бойынша алдын ала түсіндірме
8. Алдын ала түсіндірме беру туралы сүрау салуды қарау тәртібі
9. Тәуекелдерді басқару жүйесі
10. Тәуекел дәрежесінің өлшемшарттары
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Келесі тапсырмаларды студент өз бетінше оқып үйренуі
керек:
1. Салықтық тексеру үғымы
2. Салықтық тексерулерге қатысушылар
3. Салықтық тексерулердің нысандары
4. Кешенді тексеру
5. Тақырыптық тексеру
6. Қарсы тексеру
7. Хронометраждық зерттеп-қарау
8. Ішінара салықтық тексерулер
9. Жоспардан тыс салықтық тексерулер
10. Салықтық тексеруді жүргізу үшін негіз

¥сынылатын әдебиеттер тізімі (тақырып бойынша)

1. Еркебалаева В.З. Салық жэне салық салу, Оқу қүралы, 
Шымкент, 2020ж.

2. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 
қаңтар, 2020ж.

3. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 
Төртінші өнеркәсіптік революция жагдайындагы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері, 2018 жылгы 10 қаңтар

4. Илимжанова З.А., Калдияров Д.А. Современный налоговый 
менеджмент Казахстана, Алматы, 2016г.

5. Еркебалаева В.З. Ш ет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинағы, ОҚГИ тнпографиясы, Шымкент, 2016ж.

6. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
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