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А л ғ ы  сөз

Салықтар мемлекеттің пайда болғанынан бастап қоғамдағы 
экономикалық қатынастардың қажетті буындарының бірі және кез 
келген мемлекеттің өмір сүруінің қаржылық негізі болып 
табылады. Салықтарды оқып-уйрену қажеттілігі де нақты осыған 
байланысты негізделеді. Салықтар туралы гылым қаржы 
ғылымының мамандандырылған бөлімі ретінде ХУІІІ-ХІХғғ. 
бөлініп шықты. «Мемлекеттік табыс туралы ғылымның» дамуы 
негізінен ХІХг. соңғы төртінші бөлігі мен ХХғ. бас кезінде өріс 
алды. Сондықтан да, салықтар мен сеалық салуды оқып-үйрену 
кезінде тарихи және логикалық көзқарастар негізгі мәнге ие.

Бүгінде «Салық және салық салу» тәжірибе жүзінде студент 
экономистердің барлығы жуық, әсіресе мемлекеттік қызметке 
жүмысқа түруға ынталы қаржыгерлер оқып-үйренетін негізгі оқу 
пәні болып табылады. Жоғарыда аталып өткендей, аталған пән 
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 мәні мен салық салу 
механизмін үйренудің теориялық негізі.

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

«Салық және салық салу» оқу пэні ретінде жэне оның жалпы 
экономикалық жэне арнайы оқу курстарымен байланысты.

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

8



Студенттердің өзіндік жұмысы -  бұл студенттердің оқу 
қызметінің ерекше бір түрі. СӨЖ ойлау қабілеттерін 
ымталандырады, берілген ғылымның материалдарын саналы және 
терең меңгеруге септігін тигізеді. Ол әдебиетпен дүрыс жүмыс 
істеу, іздену жэне өз көзқарастарын айқындап, өз ыңғайын 
қалыптастыруға жәрдемдеседі. Студенттің өзіндік жүмысы 
түлғаның қалыптасуына елеулі дәрежеде ықпал етеді. Түлғаны 
қалыптастыра отырып өзіндік жүмыс студенттерге жүмыс жэне бос 
уақыттарын үтымды үйымдастыру тәжірибелерін жинақтауға 
мүмкіндік береді.

Студенттердің өзіндік жүмысы оқу жоспарының әрбір пәні 
бойынша үйымдастырылады. Жалпы өзіндік жүмысты студенттің 
өзіндік жүмысы (СӨЖ) жэне оқытушының жетекшілігімен 
студенттің өзіндік жүмысына (ОБСӨЖ) жіктейді. Бүлар оқытудың 
кредиттік жүйесіндегі оқу проңесін үйымдастыруда негізгі 
формаларының бірі болып табылады жэне аудиториядан тыс 
сабақтарды сипаттайды.

Студенттің өзіндік жүмысы (СӨЖ) -  бүл студенттің 
оқытушының қатысуынсыз өз бетінше оқуға бөлінген, оқу- 
эдістемелік эдебиетпен жэне нұсқаумен қамтылған белгілі бір 
тақырыптар 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 жэне ғылыми мақала үлгісінде жэне т.б. 
рәсімделеді. Студенттердің өзіндік жүмысының нэтижелерін 
ауызша бақылауында коллоквиум, конференңия, іскер ойындар 
жэне жеке сөйлесулер (собеседования) жэне т.б. үлгілермен 
рэсімделінуі мүмкін.

Пәнді игерудің мақсаты - «Салық және салық салу» пэнін 
оқу нэтнжесінде алынатын білімдер барлық жалпы кэсіптік жэне 
арнайы пэндерді оқу үшін, кәсіби қызметінде шешім қабылдау 
үшін қажет.

Игерілетін білім, істей алуы, дағдысы
Пэнді меңгеру нэтижесінде студент келесі қүзыреттерді игеріп 

көрсетеді:
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- білу және түсіну: салықтар мен салық салу жүйесінің қызмет 
етуінің теориялық аспектілерін, салықтардың барлық түрлері 
бойынша ерекшеліктерін, негізгі функңияларын, белгілерін білу;
- білім мен түсінікті цолдану: салықтардың жэне 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 қүрылуы мен тарихи дамуының 
кезеңдерін сараптау, еліміздегі салық реформаларының негізгі 
конңепңиялык бағыт-бағдарын, салық саясатының 
артықшылықтары мен кемшіліктерін жэне т.б. қалыптастыру;
- коммуникативті қабілеттер: 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 жэне т.б.
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Тақырып 1. Салықтардың экономикалық мәніжәне 
маңызы

Теориялық мәліметтер

1. Салықтардың экономикалық мэні және маңызы
2. Салық салу механизмі
3. Салық қызметінің күрылымы мен мәртебесі

1.1. Салықтардың экономикалық мәні және маңызы

Экономиканы қайта қүруда, оны реттеуде, ел бюджетінің 70- 
90 пайыздан астамы салықтардан қүралады, ал салықтық 
түсімдердің үштен екі бөлігі жалпы мемлекеттік салықтардың 
үлесіне тиеді.

Нарықтық экономиканың қалыптасу кезеңінде салық 
саясатының негізгі бағыты немесе салық саясатының басты 
мақсаты - салық жүйесін қүру және оның тиімді қызмет етуіне 
мүмкіншілік беретін салық механизмін іске асыру.

Салық жүйесі - өзінің қүрамы жагынан бірнеше 
компоненттерден түратын күрделі модель. Салық жүйесі 
компоненттерінің қүрамы мынадай:
- қаржы қатынастары жэне осы қатынастарды анықтайтын 
салықтар;
- салық механизмі, яғни салық салу эдістері мен жолдары;
- нүсқаулар мен әдістемелік қүжаттар;
- салық салуды басқару және салық қызметі органдары.

1.2. Салық салу механизмі

Салық салу элементтері мыналар: субъект, объект, салық 
козі, салық ставкасы, салық олшем бірлігі, салық оклады, салық 
жеңілдіктері, салық төлеу мерзімі мен тэртібі, салық төлеушінің 
жэне салық қызметі органдарының қүқы мен міндеттері, салықтың 
толеуін бақылау, салықтық жазалау шаралары.

Салық субъектісі (салық толеуш і) дегеніміз -  заң бойынша 
салық төлеу міндеті жүктелген жеке жэне заңды түлғалар.
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Салық объектісі -  табыс, мүлік, еңбек ету түрі, қызмет 
көрсету, ақшамен жасалатын операциялар, мүлікті басқаға беру, 
табнғи қорларды пайдалану, қосылған қүн, айналым жэне т. б. 

Салық көзі-салы қ салынатын табыс.
Салық ставкасы немесе бәсі - өлшем бірлігінен алынатын 

салық мөлшері
Ставкалар тұрақты немесе % - бен белгіленеді.
Түрақіы ставкалар салық объектісінен түсетін табыстың 

мөлшеріне байланыссыз , өлшем бірлігіне тұрақты сомамен 
тағайындалады.

Пайыздық ставкалар үш түрге бөлінеді:
- үдемелі немесе прогрессивті;
- регрессивті;
- пропорционалды;

Үдемелі н/е прогрессивтік ставкалар салық салынатын 
табыстың өсуіне сэйкес үдайы үдеп, өсіп отырады.

Регрессивтік ставкалар, керісінше, салық салынатын 
табыстың төмендеуіне сәйкес азайып отырады.

Пропорцноналдық ставкалар салық салу объектісінің 
мөлшеріне байланыссыз, түрақты бір пайызбен тағайындалады.

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

Салық жеңілдіктері дегеніміз, заңға сәйкес салық төлеушіні 
біртіндеп н/е салық төлеуден түгел босату. Салық жеңілдіктеріне 
сальщтан босатылатын, салъщ салынбайтын минимум, 
шегерістер, сачыц ставкасын төмендету, салъщ төлеу мерзімін 
үзарту жатады.

Салық төлеу мерзімі -  салық төленетін уақыт.
Салық төлеу тәртібі -  белгіленген мерзімде салықты төлеген 

кезде алдымен бюджетке қандай салықтар төлеу керек екенін, яғни 
төлеу кезінде белгілі бір дәйектілікті (аккуратность) белгілейді. 
Оның тэртібі мынадай:
- 1-ші барлық мүлікке салынатын салық төленеді;
- 2-ші акциздер және баж салығы;
- 3-ші жергілікті салықтар мен алымдар;
- 4-ші басқа салықтар мен алымдар;
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1.3. Салық қызметінің күрылымы мен мәртебесі

Салық төлеушілер мен салық қызметі органдарының 
күкығы мен міндеттері салық заңдары арқылы белгіленеді жэне 
реттеледі.
ҚР-ның салық заңдарына мыналар жатады: ҚР-ның салық
қатынастарын реттейтін «Сачъщ Кодексі» (Алматы,26- 
маусым,2009ж.); ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің актілері; ҚР 
мемлекеттік кірістер жөніндегі агенттігінің нормативтік актілері.

Салық қызметі ҚР Мемлекеттік салық комитетінен жэне 
облыстардағы, аудандардағы, қалалардағы мемлекеттік салық 
басқармалары мен бөлімдерінен тұрады. Салық полиңиясы да 
салық комитетінің құрамында болады. Салық қызметін ҚР 
Мемлекеттік салық комитетінің төрагасы басқарады.

Барлық деңгейдегі салық қызметі органдары заңды тұлғалар 
болып табылады, олар республикалық бюджет есебінен 
қаржыландырылады.

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 жачацысы 75845-7585-4960=63300тг 

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

Мысал №3
Жеке тұлғалардың (ағайынды екі адамның) ортақ үлестік 
меншігінде тұрғын үй бар. Ағасына үйдің 60%, ал інісіне 40% 
тиесілі. Жалпы үйдің кұны 1 200 000 теңгені құрайды. Мүлік 
салығын жэне қалған соманы кім төлейді?
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Жауабы: Мүлік сачыгы=500+200 000 х 0,08=660 тенге 
Қалган соманы: (660-396 = 264 тенге) -  інісі төлейді 
60% 40%

Мысал №4
Заңды тұлғаның балансында двигатель көлемі -  1800 см3, 
пайдалану мерзімі 7 жыл болған, ТМД елдерінде шығарылған 
жеңіл автомобиль бар. Көлік кұралы 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 аітъщ есептік көрсеткіш
2. (1500-2000 см3) арачыгындагы төменгі шектеуліктен артыгы 
300 см3 = (1800-1500) цүрайды. Сачъщ=300 х 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

Мысал №5
Автобустың 20 орны бар. Көлік құралдар салығы бойынша салық 
мөлшерін есептеңіз?
Жауабы: Салъщ = 14 х 1731тг = 24234 тенге 

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

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нұсқаның нөміріне сэйкес
1 мысалдан таңдау (нұсқа нөмірі тапсырманың соңғы санына 
сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жұмысы түрінде ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барлъщ тацырыптар бойынша
тапсырмалар осы нүсцамага цатысты орындаладъі)
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Есептерді шығару
1 есеп.
Меншік кұқьгғында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар жэне 
меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
құқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, олардың 
қүрылымдық бөлімшелері көлік қүралдары салығын төлеушілер 
болып табылады.
Жеке түлғаның жеңіл автокөлігінің қозғалтқыш көлемі - 2500смЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

2 есеп.
Мекеменің 2019 жылғы 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша 
балансында Шымкент қаласында тіркелген келесідей транспорт 
күралдары бар:

Салық салу объектісі Қозғалтқыш көлемі Саны,
(куаты), 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 кәсіпорын 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 жэне есепке 
жатқызылған.

Тапсырма: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын есептеу керек
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4 есеп.
Кәсіпорындағы дайын өнім сатудан түскен түсім 2.525.000 тг. 
(ҚҚС-сыз). Шын мэніндегі өткізілген өнімнің өзіндік кұны
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 құны -  15.000.000 тг.

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

6 есеп.
Ағымдағы 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 
есептелген мүлік салығы алдыңғы жылдың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда жоғары болады.

Салық салу мақсатындағы пэтердің кұны 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 
шығарылған (жасалған немесе құрастырылған) немесе Қазақстан 
Республикасының аумағына 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
экелінген, қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден 
жоғары жеңіл автомобильдер үшін салықты есептеу айлық есептік
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корсеткіштермен 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 жогары - ?

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

Жеңіл автокөліктің қозғалтқыш көлемі -1 ІООсмЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

9 есеп.
Салық төлеушілер салық салу объектілерін, әрбір көлік құралы 
бойынша салық ставкасын жэне түзету коэффициенттерін 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; концессия шартына 
сәйкес концессия объектісі болып табылатын салық салу объектісін 
иеленуғе, пайдалануға құқығы бар концессионер түлғалар мүлік 
салығын төлеушілер болып табылады.

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

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар

I. Тақырыпқа жазбаша шолу жасау (1-2 бет жүмыс жазу)



2. «Салықтардың экономикалық табиғаты» тақырыбына глоссарий 
дайындау

3. ҚР салық жүйесіндегі принциптерді атаңыз жэне салық салу 
элементтеріне не жатады

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

талдау жасау
6. Тест тапсырмаларын қүрастыру (10 тапсырма)
7. Салық саласындағы кеңес беру органының жұмыс аясын 

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

баға беру

Студенттің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар 

Тақырып бойынша келесі сүрақтарды студент өз бетінше оқып
үйренуі керек:
1. Салықтардың экономикалық мәні жэне 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 қүқыктары
8. Салық саясатының типтері
9. Салық саясатының мақсаттары
10.Салық саясатының міндеттері

¥сынылатын 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. Шет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинағы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.
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•I. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
соиременном этапе, Алматы, 2015г.

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

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

7. I' рмекбаева Б.Ж. Салық салу негіздері, Алматы, 2013ж.
К. Жақыпбеков Д.С. Кәсіпорынның есеп жэне салықтық есеп 

саясаты, Экономика, Алматы, 2013ж.
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Тақырып 2. Салық саясаты және оны жүзеге асыру 
механизмі

Теориялық мәліметтер

1. Салықтардың түрлері және типтері
2. ҚР еалық саясатының мақсаттары
3. Салық саясатының міндеттері

2.1.Салықтардың түрлері және типтері

Салықтар жэне олардың қызметі нақты базисті, яғни салық 
саятында мемлекет қолданатын салық қатынастарының объективті 
заңдылықтарын бейнелейді. Экономикалық түтқалардың ішіндегі 
салықтар категориясына маңызды роль беріледі, оның көмегімен 
мемлекет нарықтық қатынастарды қалыптастыруға әсер етеді. Кез 
келген мемлекеттің нарықтық дамуы экономиканы реттеуші 
ретінде салықты пайдаланады.

Нарықтық қатынастары жоғары дамыған елдер тэжірибесі 
көрсеткендей, салықтар мен салық жүйесі экономиканы мықты 
қаржылық басқару институттарының бірі болып табылады.

ҚР-да қазіргі таңда қолданылатын салықтар мен төлемдердің 
түрлері мыналар:
1) салықтар:
- корпоративтік табыс салығы;
- жеке табыс салығы;
- қосылған қүн салығы;
- акңиздер;
- экспортқа рента салығы;
- жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен 

салықтары;
- әлеуметтік салық;
- көлік қүралы салығы;
- жер салығы;
- мүлік салығы;
- ойын бизнесі салығы;
- тіркелген салық;
- бірыңғай жер салығы;
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.!) бюджетке төленетін төлемдер: 
мемлекеттік баж; 
алымдар; 
мыналар:
жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға арналган 
лицензияларды пайдаланғаны;

- жер учаскелерін пайдаланғаны;
жерүсті көздерінен су ресурстарын пайдаланғаны;

- қоршаған ортаға эмиссия;
- жануарлар дүниесін пайдаланғаны;
- орманды пайдаланғаны;

ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны;
- радиожиілікті спектрді пайдаланғаны;
- қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, 

сондай-ақ үялы байланысты бергені;
сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін 
төлемақылар қолданылады.

Қазақстандағы нарықтық қатынастардың қалыптасу 
жағдайында тиімді салық жүйесін қалыптастыру маңызды болып 
табылады.

Қазақстандағы нарықтық қатынастардың қалыптасу маңызды 
болып табылады. Олар өз кезегінде мемлекет енгізген салық 
түрлерінің, олардың қүрылу формалары мен эдістерінің, салық 
органдары қызметінің жиынтығын береді. Экономиканың дамуына 
оның күрылымы өте күшті эсер етеді.

2.2.ҚР салық саясатының мақсаттары

Салық саясаты дегеніміз мемлекеттің салықтар төңірегіндегі 
іс-піаралар жүйесі жэне ол қаржылық саясаттың қүрамдас бөлігі 
болып табылады.

Салық саясатының мазмүны мен мақсаттары қогамның 
элеуметтік-экономикалық қүрылысымен шартталған (ягни соған 
исгізделген).

Салық саясатының негізгі тапсырмасы мемлекетті қаржы 
рссурстарымен қамтамасыз етуге, жалпы ел шаруашылығын реттеу 
үімін жағдайлар жасау, нарықтық қатынастар барысында халық
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табысының деңгейінде болатын теңсіздіктерді реттеу сияқты іс- 
шаралар бағытталған.

Салық саясаты салық механизмі арқылы жүзеге асады. Салық 
механизмі деген салық салуды басқарудың үйымдық-қүқықтық 
нормалары мен әдістерінің жиынтығы, оған қоса эртүрлі салық 
мөлшерлемелері, жеңілдіктері, салық салу тәсілдері жэне басқалар.

Мемлекет салық механизміне салық заңдылықтары арқылы 
заңдық форма береді және сол арқылы оны реттеп отырады.

Салық механизмінің эрбір элементі оның эрекет етуінде 
белгілі бір маңызды роль ойнайды.

Салық механизмін қалыптастыруда негізгі элемент салық 
салудың объектісі мен субъектісі - бүл заңды жэне жеке түлғалар 
болып табылады.

Салық механизмін дұрыс пайдалануда салық төлеушіні негізді 
түрде анықтап алудың маңызы өте зор.

Масштабы (колемі) мен мэні жағынан салық механизмінің 
келесі маңызды элементі салық салу объектісі - табыс (пайда), 
мүлік, тауар бағасы немесе қызмет багасы болып табылады.

2.3. Салық саясатының міндеттері

Салық салудың субъектісі мен объектісі эр уақытта салық алу 
көзімен, яғни салық төленетін табыспен эрдайым сэйкес келе 
бермейді.
ҚР-да, эрекет етіп отырған заңға сэйкес салық салу объектісіне:
- заңды жэне жеке тұлғалар тг.бысы;
- мүлік;
- жер;
- қосымша құн;
- қызмет түрі;
- тауар импорты;
- жер қойнауын пайдаланушылар табысы жэне т.б.

Салық механизмінің тағы да маңызды элементтерінің бірі - 
салық мөлшерлемесі. Тиімді салық мөлшерлемесін белгілеу 
эдістемесі, оның негіздік шамасы - салық салу теориясы мен 
практикасының өзекті мэселесі. Салық мөлшерлемесінің көлемін 
белгілегенде - эртүрлі қызмет түріне түрлі әсер етуді қамтамасыз
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о'і’У мақсатында нақты ескеру қажет, нарықтық процестердің еркін 
жүруін реттеу қажет, өндірісті ынталандыру қажет.

Салық механизмінің құрамында жеңілдіктерге де маңызды орын 
беріледі, яғни салықты төмендету, оның мерзімін ұзарту жэне 
ісейбір нақты субъектілер үшін толеуден толығымен босату. Ол 
салық механизмінің басқа элементтеріне қосымша ретінде эрекет 
етеді. Ол эрбір жекелеген төлеушілерге икемді түрлі әрекет 
жасайды.

Салық жеңілдіктері ұдайы өндіріс процесінде басқаруды, 
инвестицияларды ынталандыруда, жаңа технологияны игеруде, 
қызмет аясын кеңейтуде кеңінен қолданылады.

ҚР-ның салық саясатында негізгі назар - қолданудың орнына 
жалпылама қолдануға бөлініп отыр.

Сонымен қатар салық механизмінің негізгі элементтерінің бірі 
салықты төлеу тэртібі мен мерзімдері болып табылады.

Салық механизмінің барлық маңызды элементтері өзара 
байланысты жалпы бір бүтін ретінде әрекет етуі керек.

ҚР-ның салық жүйесі даму кезеңінде, сонымен бірмезгілде салық 
мсханизміде жетілдірілуде.

Салық механизмінің эрекет етуін жетілдірудің негізгі
бағыттарының бірі - ТМД елдері жэне басқа да мемлекеттермен 
ақпарат алмасу жүйесін жасау керек.

Есептерді шешуге арналған мысалдар

ІУІысал №1
Чаңды түлғаның Қосылған қүн салығын есептеу үшін келесі кесте 
берілген:________________________________________________ ___

№ Тауарлардың 
ҚҚС-з бағасы

1 12% мөлшерлеме бойынша салық салынатын 
айналым

500 000 теңге 60 000 
теңге

т 0% мөлшерлеме бойынша салық салынатын 
айналым

120 000 теңге -

1 ҚҚС-нан босатылған айналым 60 000 теңге -

4 ҚҚС-н төлеуші сатып алған тауарлардың құны 210 000 теңге 25 200 
теңге
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Жалпы айналымды, салық салынатын айналымды, салық 
салынатын айналымның салмағын, Рұқсат етілген есепке жатқызу 
сомасын, бюджетке төленетін ҚҚС сомасын табыңыз?
Жауабы: Жалпы айналым:680 000 =500 000+120 000+60 000 
Салъщс алынатын айналым:620 000=120 000+50 000

620x100 _ 20 /
Салъщ сашнатын айначымның салмагы: бвоооо ~  ’

25200x91,2% _  2 2 0 0 2  
Рұқсат етілген есепке жатцызу сомасы: юо ~  тенге
Бюджетке төленетін ҚҚС сомасы=60000 - 22982=37018 тенге

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 жалаңысы 75845-7585-4960=63300тг 

Мысал №3
Кәсіпорын қызметкері Б.Керімбековтың 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 элеуметтік 
аударым коэффиңиенті- 5% .
Жауабы:
ЖТС=(125000-12500(10%МЗЖ)-18660тг(20!Зжылгы 
ЕТЖ)х10%оЖТС=9553тг
ӘС базасы=125000 -  12500(10%МЗЖ)=112500тг 
ӘС=112500 х 11%о=12375тг 
ӘА=112500 х5%=5625тг.
ӘС=12375-5625=6750тг 
Бюджетке 6750теңге ӘС аударылады

Мысал №4
Қызметкер Даниярова Б. 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
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жалақы әдеттегідей есептелді, мұнда іссапар күндері жүмыс 
күндері ретінде есептелді. Іссапар күндері үшін қызметкерге 
есептелетін жалақы қанша болады?
Жауабы: Іссапар күндері үшін цызметкерге мынадай түрдеп 
жалацы есептелетін болады.
ЖА=35000/21*6 (8күн- 2 демачыс күні) =10000тг.
Іссапаруаңытында қызметкердіц жүмыс орны мен жалацысы 
сақталады. (ҚР Еңбек кодексі 152бап).

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

І хептерді шыгарыңыз. Әр тапсырмадан нүсқаның нөміріне сәйкес 
I мысалдан таңдау (нүсқа нөмірі тапсырманың соңғы санына 
сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жүмысы түрінде ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барлық тақырыптар бойынша
тапсырмаіар осы нүсқамага қатысты орындаіады)

1’септерді шығару:
1 есеп.
Меншік қүқығында салык 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.

Жеке түлғаның жеңіл автокөлігінің қозғалтқыш көлемі -  2400смЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

2 есеп.
Мекеменің 2018 жылғы 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша 
балансында Шымкент қаласында тіркелген келесідей транспорт 
қүралдары бар:

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

Жеңіл автокөліктер 160 4
Жүк автокөліктері 250 5

270 2
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Наурыз айының ортасында 160 ат. к. тең жүк автомобилі есептен 
шығарылды, сатылды.
Тапсырма: Бір жылғы көлік салығының соммасын анықтау.

3 есеп.
Есепті кезеңінде кәсіпорын сатудан 58.000 мың теңге түсім алған 
(ққс-ын қоса есептегенде). Сатып алушылардан алдын-ала төлем 
түріндегі алынған сома -10.000 мың тг. Есепті кезеңде кэсіпорын: 

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

-28.000 тг.-ге қүрал-жабдық алған, оның ішінде ҚҚС 
есептелінген. Ол қүрал-жабдықтарга төленген және есепке 
жатқызылған.

Тапсырма: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын есептеу керек

4 есеп.
Кәсіпорындағы дайын өнім сатудан түскен түсім 2.525.000 тг. 
(ҚҚС-сыз). Шын мәніндегі откізілген өнімнің өзіндік құны
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 мақсатындагы пайда
3. Бюджеттерге бөлінген түрдегі пайдага 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 жэне мүлік салығының төлеу мерзімдері
2. Жер жэне мүлік салығының сомасын есептеу

26



(» есеп.
Лгымдағы жылдан баетап мүлік салығы бойынша тұрғын үй мен 
саяжай қүрылысының бір квадрат метрінің базалық күны 30.000- 
пан 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: 2019-2020жж. 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 
окелінген, қозғалтқышының колемі 3000 текше сантиметрден 
жоғары жеңіл автомобильдер үшін салықты есептеу айлық есептік 
ісөрсеткіштермен белгіленген молшерлемелер бойынша жүргізіледі. 
2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап мүндай жеңіл автоколіктерге 
салық салу жаңа мөлшерлемелермен жүргізіледі. Атап айтқанда....
- 3000-3200см3
- 3500-4000?
- 5000-нан жогары - ?

8 есеп.
Меншік қүқығында салық салу объектілері бар жеке түлғалар және 
меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
қү.қығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, олардың 
қүрылымдық бөлімшелері колік қүралдары салығын төлеушілер 
болып табылады.

Жеңіл автоколіктің қозғалтқыш кәлемі -1500смЗ 
Салық колемін анықтаңыз?

9 есеп.
Салық төлеушілер салық салу объектілерін, әрбір көлік қүралы 
бойынша салық ставкасын және түзету коэффиңиенттерін негізге 
ала отырып, салық сомасын дербес есептейді.
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12-орындықты автобустың көлік салығы 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; конңессия шартына 
сэйкес конңессия объектісі болып табылатын салық салу объектісін 
иеленуге, пайдалануға қүқығы бар конңессионер түлғалар мүлік 
салығын толеушілер болып табылады.

Қүны 20.500.000 теңге түратын үй-жайы үшін жеке түлға 
қанша салық төлейді?

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

1. Тақырыпқа жазбаша шолу жасау (1-2 бет жүмыс жазу)
2. «Салықтардың түрлері» тақырыбына глоссарий дайындау
3. Салық қызметінің қүрылымы тақырыбына арналған реферат (10- 

12 бет)
4. Еркін тақырыпқа шолу жасау
5. Жер салығына арналған тақырыпта презентация жасау
6. Тест тапсырмаларын қүрастыру (25 тапсырма)
7. Салық қүқығы тақырыбын зерттеу
8. Жер салығының жалпы сипаттамасы жэне оның қүрылу 

ерекшеліктері
9. Қазақстанда түрлі жер санаттары бойынша жер салығын есептеу 

ерекшеліктері. Салық ставкалары. Салықты есептеу тэртібі жэне 
толеу мерзімдері. Салық кезеңі.

10. Салық декларациясын тапсыру тэртібін сипаттау

Студенттің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар 

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

салығын есептеу тэртібі
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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.

¥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. Шет мемлекеттер салықтары: лекциялар 
жинагы, ОҚГИ типографиясы, Шымкент, 2016ж.

4. Калдияров Д.А., Илимжанова З.А. Налогообложение в РК на 
современном этапе, Алматы, 2015г.
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Тақырып 3. Қазақстан Республикасының салық жүйесі: 
қүрылу кезеңдері мен бүгінгі жағдайына сипаттама

Теориялық мэліметтер

1. Салық қызметінің органдарының негізгі міндеттері
2. Салық қызметі органдарының мынадай қүқықтары
3. Салық төлеушілердің міндеттері
4. Салық төлеушілердің қүқықтары

Салық төлеушілер мен салық қызметі органдарының 
күкығы мен міндеттері салық заңдары арқылы белгіленеді жэне 
реттеледі.

ҚР-ның салық заңдарына мыналар жатады: ҚР-ның салық 
қатынастарын реттейтін «Салъщ Кодексі» (Алматы, 26-маусым, 
2009ж.); ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің актілері; ҚР 
мемлекеттік кірістер жоніндегі агенттігінің нормативтік актілері.

Салық қызметі ҚР Мемлекеттік салық комитетінен жэне 
облыстардағы, аудандардагы, қалалардағы мемлекеттік салық 
басқармалары мен бөлімдерінен гұрады. Салық иолиңиясы да 
салық комитетінің қүрамында болады. Салық қызметін ҚР 
Мемлекеттік салық комитетінің төрагасы басқарады.

Барлық деңгейдегі салық қызметі органдары заңды түлғалар 
болып табылады, олар республикалық бюджет есебінен 
қаржыландырылады.

3.1. Салық қызметінің негізгі міндеттері мыналар:
1. салық заңдарының орындалуын қамтамасыз ету, оның 

тиімділігін зерделеу;
2. заңдардың, салық салу мәселелері жөніндегі басқа 

мемлекеттермен жасалатын шарттардың жобаларын әзірлеуге 
қатысу;

3. салық төлеушілерге олардың қүқықтары мен міндеттерін 
түсіндіру, салық заңдары мен салық салу жөніндегі нормативтік 
актілердегі өзгерістер туралы салық төлеушілерге уақтылы 
хабарлап отыру;
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'I. салық төлеушілердің құқықтары мен мемлекет мүдделерін 
сақтау және қорғау, салықтың дұрыс есептеліп, толығымен, 
уақтылы төленуіне бақылау жасау;

5. салық толеушілер мен салық салынатын объектілердің есебін 
уақтылы алу;

(). салықты есептеу мен төлеуге байланысты деклараңияның және 
басқа да құжаттардың нысандарын әзірлеу;

7. салық тәртібін бұзушыларға, салықты уақтылы төлемеушілерге, 
салықты дұрыс есептемей өз табысьін азайтып көрсеткен заңды 
жэне жеке тұлғаларға қатысты заңға сәйкес шаралар қолдану;

К. мәліметтер қүпиясын сақтау.

3.2.Салық қызметі органдарының мынадай құқықтары
бар:
1. ҚР-ның заңдарына сәйкес тәртіп пен шарттар негізінде заңды 

және жеке тұлғалардың барлық ақша құжаттарын, бухгалтерлік 
кітаптарын, есептерін, сметаларын, қолда бар ақшалай 
қаражатын, бағалы қағаздарын жэне басқа да құндылықтарын, 
есеп айырмаларын, деклараңия мен бюджетке салық пен басқа 
төлемдерді есептеу мен төлеуге байланысты құжаттарын 
тексеруге;

2. үйымдардың лауазымды адамдарынан салық жөнінде тексеру 
барысында пайда болатын мэселелер туралы анықтамалар, 
ауызша жэне жазбаша түсініктеме алуға;

>. гэртіп сақшылары бөлімшелерімен бірлесе отырып салық 
тергеулерін жүргізуге;

4. оз өкілеттілігін жүргізген кезде қолданылып жүрген заңдарға 
сәйкес, ұйымдар мен азаматтардың табыс түсіру үшін н/е тұрған 
жеріне қарамастан, салық салынатын объектілерді ұстауға 
байланысты пайдаланылатын кез келген өндірістік, қойма, сауда 
жэне басқа да үй-жайларын тексеруге құқы бар. ¥йымдардың 
басшылары мен азаматтар салық қызметі органдарының 
лауазымды адамдарын аталған үй-жайларды тексеруге жіберуден 
бас тартқан жағдайда салық қызметкерлері мұндай 
субъектілердің салық салынатын табысын олардың табыс алып 
отырғанын дәлелдейтін құжаттар негізінде анықтауға күқы бар; 
салық заңдарын бұзған ұйымдарға, лауазымды адамдарға және 
ачаматтарға заңға сәйкес айыппұл салуға;
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5. салықтар, айыппұлдар және өсімпұлдар белгіленген мерзімде 
төленбеген кезде, салық төлеушілердің жылжымалы жэне 
жылжымайтын мүлкінің, ақша-валюта қаражатының 
тізімдемесін жасауға;

6. ҚР Үлттық банкі мен оның бөлімшелерінде заңдармен 
белгіленген қорларға аударымдар жасаудан кейін қалған 
пайданың бюджетке толық жэне уақтылы түсу мәселесі 
бойынша тексерулер жүргізуге;

7. Қызмет бабындағы мақсатта басқа заңды тұлғалардан, 
банктерден, биржалар мен азаматтардан тексерілетін ұйымдар 
мен азаматтардың кэсіпкерлік қызметі, сауда операциялары жэне 
шотындағы ақша қаражаттарының жай-күйі туралы мәліметтерді 
алуға;

8. салық қызметкерлерін өздерінің міндеттерін атқару барысында 
оларды заң қорғайды жэне республикалық бюджет қаржы 
есебінен міндетті түрде сақтандырылуы тиіс.

3.3.Салық төлеушілер өз тарапынан мынадай міндеттерді 
атқарулары тиіс:
1) уақтылы салық инспекциясына тіркеліп, тіркеу нөмірін алуға ;
2) мемлекеттік салық комитетінің актілеріне сэйкес есеп 
қүжаттамаларды жүргізуге, осы есеп қүжаттамаларды бес жыл 
бойы сақтауға;
3) белгіленген мерзімде салық декларациясын тапсыруға;

3.4.Салық төлеушілердің қүқықтары:
• салық жөнінде жеңілдіктерге деген қүқығын растайтын 
қүжаттарды табыс етуге;
• жүргізілген тексерулер актілермен таныс болуға ;
• салық органдарына салықтарды есептеу мен төлеу жэне жүргізу 
мен тексеру актілері жөніндегі түсіндірмелерді үсынуға ;
• заңға сәйкес тәртіппен салық органдарының шешімдеріне 
шағымдануға;
• салық салуға қатыссыз деп саналатын ақпарат пен қүжаттарды 
тапсырмауға құқы бар.

Салық жүйесі жэне оның қызмет ету механизмі белгілі бір 
принциптерге сэйкес қызмет етуі керек. Сонда ғана салық жүйесі өз 
қызметін жан-жақты жэне тиімді түрде іске асыра алады.
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Дүииежүзілік тәжірибеде қолданылыи келе жатқан бірнеше 
ириициптер бар. Олар мыналар: царапайымдылъщ, әділеттілік, 
с(і. іыстыру принциптері.

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

I. Іскерлік ойын үйымдастырудың механизмін үсыну 
Тест тапсырмаларын қүрастыру 

і, Жеке жобаны іске асырудың жолдарын үсыну 
I. Кейс қүрастыру әдістерін көрсету 
‘і. Материалдарды ауызша баяндау (ргезепіаііоп)
(). Жазбаша жүмыстар
7. I Іақты білім беру ситуациясы
8 I лоссарий жазу

Тақырып бойынша шолу
10. Тапсырмаларды қүрастыру

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

I. ҚР ¥лттық банкі мен оның бөлімшелерінде заңдармен 
белгіленген қорларға аударымдар жасаудан кейін қалған 
пайданың бюджетке толық жэне уақтылы түсу мәселесі 
бойынша тексерулер жүргізуге зерттеу жасау;
Қызмет бабындағы мақсатта басқа заңды түлғалардан, 
банктерден, биржалар мен азаматтардан тексерілетін үйымдар 
мен азаматтардың кәсіпкерлік қызметі, сауда операциялары жэне 
іпотындағы ақша қаражаттарының жай-күйі туралы мәліметтерді 
плудың механизмдерін қарастыру.

С’ гуденттің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

I. I лоссарий жазу
Тақырып бойынша шолу (1-2 беттен түратын бақылау жүмысын 
жазу)

1, Тиқырып аясында презентация жасау (15-20 слайд)
'I, ’ )ссс жазу
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Ұсынылатын 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 жылғы 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.

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 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, Нұрлы бейне, 2008ж.
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Тақырып 4. Көлік құралдарына салынатын салықтардың 
ерекшеліктері

Теориялық мэліметтер

I Жалпы ережелер 
( ’алық ставкалары 

I, ( 'алықты есептеу тэртібі және төлеу мерзімдері
I, ( 'алық кезеңі және салық декларациясы

4.1 Жалпы ережелер
Меишік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар жэне 
мемшік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
қүқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, олардың 
қурылымдық болімшелері (бүдан әрі - заңды түлғалар) көлік 
иүралдары салығын толеушілер болып табылады.
Мыиа төмендегі түлғалар:
I ) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін көлік 
қүралдарына қажеттілік нормативтері шегінде бірыңғай жер 
пшыгын төлеушілер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Үкіметі тізбесін белгілейтін мамандандырылған ауыл шаруашылық 
ц-хиикасы бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілерді қоса 
илгаида, ауыл шаруашьшық өнімін өндірушілер;
1) мсмлекеттік бюджет есебінен ғана қамтылатын үйымдар;
I) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік қүралы 
бойынша - Үлы Отан соғысына қатысушылар жэне оларға 
ісцестірілетін адамдар;
I) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік қүралы 
иоііыиша - меншігінде мотоколяскалары мен автомобильдері бар
мүгедектер;
'і) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік қүралы 
Ооііынша - Кеңес Одағының Батырлары мен Социалистік Еңбек 
I рлері, "Халық қаһарманы" атағын алған, үш дэрежелі Даңқ 
прдеиімен жэне "Отан" орденімен наградталған адамдар, "Ардақты 
і і ш і "  атағын алған, "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен 
шіградталған көп балалы аналар;
(>) ауыл шаруашылық қүралымынан шығу нэтижесінде пай ретінде 
плынган, пайдаланған мерзімі жеті жылдан асқан жүк
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автомобильдері бойынша жеке тұлғалар көлік құралдары салығын 
төлеушілер болып табылмайды.

Салық салу объектілері
Уэкілетті органда мемлекеттік тіркеуге жататын жэне (немесе) 
есепте тұрған көлік құралдары, тіркемелерді қоспағанда, салық 
салу объектілері болып табылады.
Мыналар:
1) жүк көтергіштігі 40 тонна жэне одан асатын карьерлік 
автосамосвалдар;
2) м ам ан д ан ды ры лған  м ед и ц и н ал ы қ  көлік  құралдары  
объектілер і болы п табы лм айды .

салы қ  салу

4.2. Салық ставкалары
С алы қты  есептеу  ай лы қ  есеп тік  көрсетк іш терм ен  
м ы надай  ставкалар  б о й ы н ш а ж үргізілед і:

б елгіленген

Салық салу объектісі Салык
ставкасы
(айлық
есептік
көрсеткіш)

1. Қозғалткыш көлемі мынадай жеңіл автомобильдер (текше 
см.):
1100-ге дейін қоса алғанда 4,0
1100-ден жоғары 1500-ді қоса 6,0
1500-ден жоғары 2000-ды қоса 7,0
2000-нан жоғары 2500-ді қоса 12,0
2500-ден жоғары 3000-ды коса 17,0
3000-нан жоғары 4000-ды коса 22,0
4000-нан жоғары 117,0
2. Жүк көтергіштігі мынадай жүк таситын арнаулы 
автомобильдер (тіркемелерді есептемегенде):
1 тоннаға дейін қоса алғанда 6,0
1 тоннадан жоғары -1 ,5  тоннаны коса 9,0
1,5 тоннадан жоғары - 5 тоннаны қоса 12,0
5 тоннадан жоғары. 15,0
3. Шынжыр табанды машиналар мен механизмдерді 
қоспағанда, өздігінен жүретін машиналар мен пневматикалық 
жүрістегі механизмдер

3,0

4. Автобустар:
12 отыратын орынга дейін коса алғанда 9,0
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I 2-ден жоғары - 25 отыратын орынды коса 14,0
'5 отыратын орыннан жоғары 20,0
.V Мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, көлемі 
Иіагын кемелер
- диигателінін куаты 55 кВт-тан кем (артык емес)
- днигателінің куаты 55 кВт-тан жоғары

1,0
10,0

(>. Катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, яхталар 
( днигательдің куаты мынадай ат күшіне тең):
160-қа дейін коса алғанда 6,0
100-тан жоғары 500-ді қоса 18,0
МЮ-деи жоғары 1000-ды қоса 32,0
1000-нан жоғары 55,0
7. Үіиу аппараттары әрбір

киловатт
қуаттан
айлық
есептік
көрсеткіштің
4,0 проценті

Түзету коэффициенттері
Жеңіл автомобильдердің жеті айлық есептік көрсеткіш 

і тпвкасы бойынша салық салынатын двигателінің көлемі 1500-ден 
жогары - 2000 текше сантиметрді қоса, он айлық есептік корсеткіш 
і'тивкасы бойынша салық салынатын 2000-нан жоғары - 2500 текше 
ппітиметрді қоса, он жеті айлық есептік көрсеткіш ставкасы 
(юйынша салық салынатын 2500-ден жоғары - 3000 текше 
пштиметрді қоса және жиырма екі айлық есептік көрсеткіш 
і тавкасы бойынша салық салынатын двигателінің көлемі 3000-нан 
жогары - 4000 текше сантиметрді қоса алган көлемде болған кезде 
п іл і . іқ  сомасы двигательдің аталған көлемінен асқан әрбір бірлік 
ушіи 7 теңгеге үлғайтылады.

Егер осы тармақпен өзгеше белгіленбесе, салық төлеудің 
игпгіленген мерзімі аяқталғанға дейін пайдаланылу мерзімі алты 
жі.ілдан асқан жеңіл автокөлік қүралдары бойынша мынадай түзету 
кочффициенттері қолданылады:
I МД елдерінде шығарылған автокөлік қүралдары үшін:
(> жылдан - 15 жылға дейін қоса алғанда - 0,3;
I 5 жылдан жоғары - 25 жылды қоса - 0,2;
!5 жылдан жоғары - 0,1;
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двигатель көлемі мынадай басқа автокөлік құралдары үшін:
3000 текше сантиметрге дейін қоса алғанда - 0,5;
3000-нан жоғары - 4000 текше сантиметрді қоса - 0,7;
4000-нан жоғары - 1,0.
Пайдаланылу мерзімі жиырма жылдан асқан ТМД елдері 
шығаратын жеңіл автомобильдер мен мотоциклдер бойынша жеке 
түлғалар үшін түзету
коэффициенті - 0.

Белгіленген салық төлеу мерзімі аяқталғанға дейін 
пайдаланылу мерзімі жеті жылдан асқан ТМД елдерінде 
шығарылған жүк таситын, арнаулы автокөлік қүралдары бойынша 
мынадай түзету коэффициенттері қолданылады:
7 жылдан - 14 жылға дейін қоса алғанда - 0,5;
14 жылдан жоғары - 20 жылды қоса - 0,3;
20 жылдан жоғары - 0,1.

Пайдаланылу мерзіміне байланысты үшу аппараттарының 
салық ставкаларына мынадай түзету коэффициенттері 
қолданылады:
1999 жылғы 1 сәуірден кейін сатып алынған үшу аппараттарына: 
пайдаланылу мерзімі 5 жылға дейін қоса алғанда - 1,0; 
пайдаланылу мерзімі 5 жылдан жоғары - 15 жылды қоса - 2,0; 
пайдаланылу мерзімі 15 жылдан жоғары - 3,0;
1999 жылғы 1 сәуірге дейін сатып алынған үшу аппараттарына: 
пайдаланылу мерзімі 5 жылға дейін қоса алғанда - 1,0; 
пайдаланылу мерзімі 5 жылдан жоғары - 15 жылды қоса - 0,5; 
пайдаланылу мерзімі 15 жылдан жоғары - 0,3.

Көлік қүралының пайдаланылу мерзімі көлік қүралдарының 
паспортында (эуе кемесін ұшуда пайдалану жөніндеғі нұсқамада) 
көрсетілген көлік қүралы шығарылған жыл негізге алына отырып 
есептеледі.

Кеменің Осы баптың 1 -тармағындағы кестенің 6-тармағында 
көрсетілғен көлік қүралдарының пайдаланылу мерзіміне қарай 
салық ставкаларына мынадай түзету коэффициенттері 
қолданылады:
5 жылға дейін қоса алғанда - 1,0;
5 жылдан жоғары - 10 жылды қоса алғанда - 0,5;
10 жылдан жоғары - 20 жылды қоса алғанда - 0,3;
20 жылдан жоғары - 30 жылды қоса алғанда - 0,2;
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10 жылдан жоғары -0,1.

4.3. Салықты есептеу тәртібі және төлеу мерзімдері
( 'алық төлеушілер салық салу объектілерін, эрбір көлік құралы 
иойынша салық ставкасын және түзету коэффициенттерін негізге 
ііла отырып, салық сомасын дербес есептейді.
Ііюджетке еалық төлеу салық салу объектілерінің тіркелген жері 
бойынша салық кезеңінің 1 шілдесінен кешіктірілмей жүргізіледі. 
Қазақстан Республикасының аумағында уэкілетті органда бүрын 
гсепте түрмаған, сатып алынған көлік қүралдары бойынша салық 
оі іьі есепке қойган кезге дейін немесе қою кезінде төленуге тиіс. 
Салық сомасы көлік қүралына меншік қүқығы туындаған айдың 
ипеынан басталатын кезеңге салықтың жылдық сомасын 12-ге 
иоліп, оны салық кезеңінің аяғына дейін қалған айлардың санына 
кобейту арқылы есептеледі.
І.юджетпен есеп айырысуды ауыл шаруашылық өнімдерін 
ондірушілерге арналған арнаулы салық режимінде жүзеге асырушы 
чаңды түлғалардың көлік қүралдарына салық төлеу тэртібі Салық 
Кодексінің 385-390-баптарында белгіленген.
( Іалық төлеуші заңды түлғалар салық кезеңі ішінде көлік 
қүралдарына салынатын салық бойынша деклараңияны беру 
мерзімі басталғаннан кейінгі он күн мерзімнен кешіктірмей көлік 
қүралдарына салынатын салық бойынша түпкілікті есеп 
пйырысуды жүргізеді.
( 'плық кезеңі ішінде салық салу объектілеріне меншік қүқықтары 
берілген жағдайда салық сомасы көлік қүралдарына меншік 
қуқықтарын іске асырудың нақты кезеңі үшін есептеледі.
Колік құралын іс жүзінде иелену кезеңі үшін төленуге жататын 
еалық сомасын, осы қүқықтарды беретін түлға салық салу 
объектілеріне қүқықтарды мемлекеттік тіркеу кезіне дейін немесе 
гіркеу кезінде бюджетке енгізуге тиіс. Бүл ретте бастапқы 
голеушіге агымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап, ол көлік 
қүралын берген айдың басына дейін есептелген салық сомасы 
корсетіледі. Одан кейінгі төлеуші көлік қүралына салынатын салық 
сомасын көлік қүралына өзінің меншік қүқығы туындаған айдың 
(нісынан басталатын кезең үшін есептейді.
Колік қүралын иеліктен айыру кезінде салықтың жылдық сомасы 
еплық салу объектісіне меншік қүқығын мемлекеттік тіркеген кезге



дейін немесе тіркеу кезінде тараптардың (келісім бойынша) бірі 
бюджетке енгізуі мүмкін.
Меншік құқығын беру кезінде салықтың жылдық сомасын төлеген 
жағдайда салық сомалары кейіннен қайта төленбейді.
Көлік құралының меншік иесі атынан меншікті сенімгерлік басқару 
құқығында көлік құралын иеленуші тұлғаның көлік құралдарына 
салық төлеуі көлік құралына меншік иесінің осы есепті кезең ұшін 
салық міндеттемесін орындауы болып табылады.

4.4. Салық кезеңі және салық декларациясы
Сачъщ кезеңі
Көлік құралдары салығын есептеу мен төлеу үшін салық кезеңі 
Салық Кодексінің 136-бабына сәйкес белгіленеді.
Сачьщ декчарациясы
Салық төлеуші заңды тұлғалар (ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндірушілер үшін арнаулы салық режимінде бюджетпен есеп 
айырысуды жүзеге асыратын заңды тұлғаларды қоспағанда) көлік 
құралдары салығы бойынша декларацияны есепті жылдан кейінгі 
жылдың 31 наурызынан кешіктірмей салық органдарына табыс 
етеді.

Есептерді шешуғе 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 емес қызмет 
табыстары 4 мың теңге. Корпоративті табыс салығын жэне қалған 
сомасын есептеңіз?
Жауабы: 995000-324000-5000-3000=663000 
4000+663000=667000(КТС20%)-133400=533600

Мысал №2
Еңбекақы 112892 теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын жэне 
элеуметтік салық базасын, аударымды, салықты жэне бюджетке 
аударылатын сомасын есептеңіз?
Жауабы:
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ЖТС=(112892-11289(10%МЗЖ)-18660тг(2013жылгы 
І'УГЖ)хЮ%ЖТС=8294тг
і)Сбазасы=112892 -  11289(10%МЗЖ)=101603тг
і)С=101603х 11%=11176тг
04=101603 х 5%>=5080тг.
і)С=11176-5080=6096тг
Нюджетке 6096теңге ӘС аударылады

ІМ ысал №3
( 'ату бойынша айналым -560000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айиалым - 120000 тенге, төленетін қосылған құн салығы сомасын 
амықтаңыз?
Жауабы: ҚҚС=560000-120000=440000x12%о=52800тг 

ІМ і.ісал №4
Ічосіпорын қызметкері Б.Армановтың жалақысы 148672 теңгені 
қүрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы ушін еңбекақы 
бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. элеуметтік салық базасын, 
иударымды, салық сомасын есептеңіз? 2012 жылғы әлеуметтік 
аударым - 5% .
Жауабы:
ЖТС=(148672-14867(10%МЗЖ)-18660тг(2013жылгы 
НТЖ)х 10%ЖТС= 11514тг 
і )С базасы=148672 -  14867(10%МЗЖ)=133805тг 
()С=133805 х 11%=14718тг 
0/1=133805 х 5%>=6690тг.
«)С=14718-6690=8028тг 
Пюджетке 8028теңге ӘС аударылады

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

І хептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нүсқаның нөміріне сэйкес
I мысалдан таңдау (нүсқа номірі тапсырманың соңғы санына 
сойкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жүмысы түрінде ресімдеу.
(Кскерту: семестрдегі барлъщ тацырыптар бойынша
пкіпсырмалар осы нүсцамага цатысты орындалады)
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Есептерді шығару
1 есеп.
«Арслан» кәсіпорынның меншігінде 1998 жылы шыққан 
МЕКСЕВЕ8 В Е Ж  О 320 маркалы автокөлігі бар. Оның 
двигательінің көлемі 3 199 текше см, яғни кестеде келтірілген 
двигательдің дөңгелектелген 3000-4000 текше см көлемінен 
ерекшеленеді. Көлік құралына салық сомасы қаншаны кұрайды? 
Жауабы: МЕКСЕОЕ8 ВЕЫ2 С 320 автомобилі двигателъінің 3000 
текше см асуы 199 текше см (3199-3000) құрайды. Демек, аталган 
көлік цұралына салыц сомасы 2013 жылы 27358 теңгені цұрайды. 
(15 х 1731тг)+(199 х 7)=25965+1393=27358тг

2 есеп.
«Кененбай» 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 кұралына салық 
сомасы қаншаны құрайды?
Жауабы: УОЬСА 310221 автомобилі двигателъінің 2000 текше см 
асуы 445 текше см (2445-2000) цұрайды. Демек, атачган көлік 
цұрачына салъщ сомасы 2012 жылы теңгені цұрайды.

3 есеп.
«Шах-эйр» 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 эуе 
кемесін пайдалану мерзімінен түзетілетін коэффиңиент -  3

4 есеп.
Еңбекақы 126879теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын, 
әлеуметтік салық сомасын есептеңіз?

5 есеп.
«Шах-эйр» ЖШС-де эуе кемесінің түрі ТУ-154М, 1993 жылы 
шыққан 16314 киловатт қуат, Қазақстан Республикасында 1999 
жылдың 1 сәуіріне дейін пайдалануда тұрған. Көлік салығын
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есептеңіз? 5 жылдан асатын эуе кемесін пайдалану мерзімінен 
гүзетілетін коэффициент -  3

6 есеп.
Өнімді сатудан алынған табыс - 897 мың теңге, ондіріс шығындары
- 125мың теңге, өнімді сату бойынша шығындар 5 мың теңге. 
I Іегізгі емес қызмет шығындары 2 мың теңге. Негізгі емес қызмет 
габыстары 6 мың теңге. Корпоративті табыс салығын жэне қалған 
сомасын есептеңіз?

7 есеп.
Үйді жэне жерді сатуды ЖШС бухгалтерлік есебінде 
операцияларды керсетіңіз?____________ ___________
г» Дебет Кредит Сомасы (теңге) Операцияның мазмұны

7410 2411 2 480 800

7410 2412 33 376 000

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

1210 6210 12 000 000=( 10 млн.+2 
млн.)

1210 3130 12 00 000=(Ю 
млн.х12%)

1030 1210 13 200 000

8 есеп.
«Галымжан-Әскер» ЖШС-де мотоциклдер, мотороллерлер, 
мотошаналар, двигательінің қуаты 55кВт-дан аспайтын колемі 
шағын кемелер бар. Көлік қүралы салығын табыңыз?

Чесеп.
ІСосіпорын қызметкері Б.Ахметовтың жалақысы 111000 теңгені 
күрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы үшін еңбекақы 
бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. элеуметтік салық базасын, 
мударымды, салық сомасын есептеңіз? 2012 жылғы элеуметтік 
аударым - 5% .
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10 есеп.
Еңбекақы 147965 теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын жэне
элеуметтік салық базасын, аударымды, салықты жэне бюджетке
аударылатын сомасын есептеңіз?

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы 
бойынша тапсырмалар

1. Тақырыпқа жазбаша шолу жасау (1-2 бет жұмыс)
2. «Жеңіл автоколіктер» тақырыбына глоссарнй дайындау
3. Салық ставкаларына реферат (10-12 бет)
4. Түзету коэффиңиенттері туралы магынасын ашып, жүмыс жазу 

(1-2 бет)
5. Кэсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерін анықтау
6. Тақырып аясында презентаңия дайындау
7. Салықты есептеу тэртібі жэне төлеу мерзімдері
8. Салық кезеңі және салық декларациясы
9.ҚР-да көлік салығы бойынша жеңілдіктерге сипаттама
10. Ставкалар келтірілген кестеде 7 көлік түрі берілген. 8-ші көлік 

түрін атап, ставкасын көрсету керек

Студенттің өзіндік жүмысына арналган тапсырмалар 

Тақырып бойынша келесі сүрақтарды студент өз бетінше оқып 
үйренуі керек:

1. Көлік қүралдары салығын төлеушілер болып табылмайды
2. Салық салу объектілері болып табылмайды
3. ТМД елдерінде шығарылған автокөлік қүралдары үшін қандай 

түзету коэффициенттері қолданылады
4. Пайдаланылу мерзімі жиырма жылдан асқан ТМД елдері

шығаратын жеңіл автомобильдер мен мотоциклдер бойынша 
жеке түлғалар үшін түзету
коэффициенті

5. Белгіленген салық төлеу мерзімі аяқталғанға дейін пайдаланылу 
мерзімі жеті жылдан асқан ТМД елдерінде шығарылған жүк 
таситын, арнаулы автокөлік қүралдары бойынша мынадай түзету 
коэффициенттері қолданылады
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(). I Іайдаланылу мерзіміне байланысты ұшу аппараттарының салық 
ставкаларына мынадай түзету коэффициенттері қолданылады:

7. Көлік құралдарының пайдаланылу мерзіміне қарай салық 
ставкаларына мынадай түзету коэффициенттері қолданылады

X. Салық ставкалары
Салықты есептеу тэртібі жэне төлеу мерзімдері

10. Салық кезеңі жэне салық декларациясы

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

гуралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 қаңтар, 2020ж.
2. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 

Төртінші өнеркәсіптік революция жагдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері, 2018 жылғы 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.

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. Жер салығы. Жер салығының экономикалық 
мәні. Жер салығының төлеушілері

Теориялық мәліметтер

1. Жер салығыиың жалпы сипаттамасы және оның қурылу 
ерекшеліктері

2. Қазақстанда түрлі жер санаттары бойынша жер салығын есептеу 
ерекшеліктері

3. Салық ставкалары
4. Салықты есептеу тэртібі жэне төлеу мерзімдері
5. Салық кезеңі жэне салық деклараңиясы

5.1.Жер салығының жалпы снпаттамасы және оның қүрылу 
ерекшеліктері

Жер салығы Қазақстанда 1992 жылы 1 қаңтарда енгізілді.
Жер салығы -  меншікке салынатын салықтардың ішіндеғі ең 

негізгі, ауқымды, маңызы жағынан ерекшесі.
Жер салығы жер иеленушілер мен жер пайдаланушылар 

төлейтін тікелей, оның ішінде нақты салықтардың қатарына 
жатады.

Ол жергілікті бюджеттің бекітілғен салықтарының бірі. 
Экономикасы дамыған елдерде жер салығы көбінесе дербес салық 
ретінде қарастырылмайды, тек жер қүны (баланстық қүны) мүлікке 
салынатын салықтың жалпы сомасына енгізіледі.

Жер салығының мақсаты экономикалық эдістермен жерді 
үтмды пайдалануды қамтамасыз ету жэне жерді сақтау, 
қүнарлылығын арттыру, аумақтардың әлеуметтік-мәдени дамуы 
үшін қажетті шараларды жүзеге асыру мақсатында бюджетке 
түсетін табыстарды қүрау.

Жер салығы жер учаскесінің орналасқан жері бойынша 
төленеді, салық сомасы жергілікті уәкілетті органдардың 
қүзырында қалады, яғни жер салығының сомасы толығымен 
жергілікті бюджетке түсіп, жерғілікті уэкілетті органдар салықты 
жинауға мүдделі болады.

Жер салығының негізгі базалық ставкаларын ҚР Үкіметі 
белгілейді, ал нақты төлем мөлшерін жерғілікті маслихат өз билігі 
шеңберінде белгілейді.
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Салық салу мақсатында Қазақстанның барлық жерлері, 
олардың арналған нысаналығы мен тиесілігіне қарай мынадай 
сапаттарға бөлінеді:
- ауылшаруашылық мақсатындағы жерлер; 

елді мекендердің жерлері;
- онеркэсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзғе де 

ауылшаруашылығы емес мақсаттағы жерлер;
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері, тарихи-мэдени 
мақсаттағы жерлер;

- орман қорының жерлері;
- су қорының жерлері;
- запастағы жерлер.
Жсрдің мынадай санаттауы салык салуга жатпайды:
1. ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлеріне сауықтыру, 

қалпына келтіру, тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер;
2. орман қорының жерлері;
3. су қорының жерлері;
4. запастағы жерлер.

Жерге салық салу жердің бонитет балына байланысты. 
Ьонитет балы -  топырақтың табиғи құнарлылығы мен сапасын 
бағалау, ол жер учаскесінің орналасқан жеріне, сумен қамтамасыз 
етілуіне, кірме жолдарға қолайлылығына байланысты белгіленетін 
бағалау.

5.2 Қазақстанда түрлі жер санаттары бойынша жер салығын 
есептеу ерекшеліктері

Жер салыгын есептеуге негіз болатын мәліметтер:
> меншік қүқығын, түрақты жер пайдалану қүқығын, өтеусіз 

уақытына жер пайдалану қүқығын куэландыратын қүжаттар;
> жер ресурстарын басқару жөніндегі уэкілетті орган әр жылдың 

1 қаңтарындағы жағдай бойынша берген жерлердің 
мемлекеттік сандық және сапалық есебінің деректері;

>  жер учаскелерін иелену жэне пайдалану бойынша құқықты іс 
жүзінде жүзеге асырылуы табылады.

Жер салыгын төлеушілер: жеке меншік, түрақты пайдалануында 
иемесе бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану қүқығындағы 
салық салу объектілері бар жеке жэне заңды түлғалар.
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Жер сачыгын төлеушілердін катауына жатпайтътдар:
1. бірыңғай жер салығын төлеушілер;
2. мемлекеттік бюджет есебінен ғана қамтылатын ұйымдар;
3. түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары;
4. ¥лы  Отан соғысына қатысушылар жэне оларға теңестірілген 

адамдар, мүгедектер

5.3. Салық ставкалары
Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге салынатын жер 

салығының базалық ставкалары 1 гектарға есептеліп белгіленеді 
жэне топырақтың сапасы бойынша сараланады.

Жеке тұлғаларға озіндік (қосалқы) үй шаруашылығын, 
бағбандық жэне саяжай құрылысын жүрғізу үшін қора-қопсы 
салынған жерді қоса алғанда, берілген ауыл шаруашылық 
мақсатындағы жерлерге базалық салық ставкалары мынадай 
мөлшерлерде белгіленеді:

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

көлемі 0,50 гектардан асатын алаңға - 0,01 гектар үшін 100 
теңге.

Елді мекендердің (үй іргесіндегі жер учаскелерін қоспағанда) 
жерлеріне салынатын базалық салық ставкалары алаңның бір 
шаршы метріне шаққанда белгіленеді.

5.4. Салықты есептеу тәртібі және төлеу мерзімдері
Заңды түлғалар жер салығы сомаларын салық базасына тиісті 

салық ставкасын қолдану арқылы дербес есептейді.
Заңды тұлғалар салық кезеңі ішінде жер салығы бойынша 

ағымдағы төлемдерді есептеуге жэне төлеуге міндетті.
Ағымдағы төлемдердің сомалары ағымдағы жылдың 20 

ақпанынан, 20 мамырынан, 20 тамызынан, 20 қарашасынан 
кешіктірілмейтін мерзімдерде тең үлестермен төленуге тиіс.

Бірінші төлем мерзіміндегі ағымдағы төлем мөлшері алдыңғы 
салық кезеңінде іс жүзінде төленген сомалардың төрттен бірі 
мөлшерінде белгіленеді.

Екінші, үшінші жэне төртінші мерзімдерде төленуге тиіс 
агымдагы толемдердің сомалары алдыңғы салық кезеңінде жер 
салығы бойынша салық декларациясында көрсетілген нақты салық
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міндеттемелерінің сомалары негізге алына отырып анықталады.
І.үл ретте ағымдағы төлемдердің сомалары бірінші төлем 
мерзімінде төленген ағымдағы төлем ескеріле отырып тең үлеспен 
голенеді.

Лгымдағы төлемдер мөлшері салық кезеңінің басында болған 
1' і іл ы қ  төлеу объектілері бойынша салық базасына тиісті салық 
ітлшсаларын қолдану жолымен белгіленеді.

Жер салығын төлеу бойынша салық міндеттемелері туындаған 
күипен кейінгі, осы баптың 3-тармагында белгіленген кезекті 
мерзім салық міндеттемелері туындаған кезде салық кезеңінде 
еплықтың ағымдағы сомаларын төлеудің бірінші мерзімі болып
і пбылады.

Салық Кодексінің 324-бабы 3-тармағының 2), 4)
пірмақшаларында аталған заңды түлғалар салық салу объектілерін 
іііійдалануға немесе жалға берген кезде салық салу объектілерін 
ішйдалануға немесе жалға беру күнінен кейінгі кезекті мерзім 
еалықтың агымдағы сомаларын төлеудің бірінші мерзімі болып 
шбылады.

Бүл ретте ағымдағы төлемдер сомалары салық міндеттемелері 
гуыидаған кезде айқындалған салық базасына тиісті салық 
етавкасын қолдану арқылы есептеледі.

Лғымдағы толемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін салық 
м і і ідеттемелері туындаган кезде салық төлеушілер салық сомасын 
еалық міндеттемелері туындаған айдан кейінгі айдың 20-сынан 
ке 111 і ктірмей төлейді.

Салық Кодексінің 324-бабы 3-тармағының 2), 4)
іармақшаларында аталған заңды түлғалар салық салу объектілерін 
іиммдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін пайдалануға 
пемесе жалға берген кезде салық төлеушілер салық сомаларын 
салық салу объектілерін пайдалануға немесе жалға беру айынан 
ксИінгі айдың 20-сынан кешіктірмей төлейді.

Жыл ішінде жер салығын есептеу мен төлеу бойынша 
м і і ідеттемелер туындаған кезде салық төлеушілер салық 
міпдеттемелері туындаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн 
ііиіпде ағымдағы төлемдердің есебін салық салу объектісінің 
орнапасқан жері бойынша салық органына табыс етуге тиіс.
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5.5 Салық кезеңі және салық декларациясы
Салық кезеңі ішінде жер салығы бойынша міндеттемелер 

өзгерғен жағдайда, ағымдағы төлемдер салық міндеттемелерінің 
өзгеру сомасына жер салығын төлеудің алдағы мерзімдері бойынша 
тең үлестермен түзетіледі.

Салық салу объектілеріне қүқықтар салық кезеңінің ішінде 
берілген жағдайда салық сомасы жер учаскесіне қүқықты іске 
асырудың нақты кезеңі үшін есептеледі.

Осы қүқықтарды беретін түлғаның жер учаскесіне іс жүзінде 
иелік еткен кезеңі үшін төлеуге жататын салық сомасы қүқықтарды 
мемлекеттік тіркеуге дейін немесе тіркеген кезде бюджетке 
енгізілуі тиіс.

Бүл ретте бастапқы төлеушіге агымдағы жылдың 1 қаңтарынан 
бастап ол жер учаскесін берген айдың басына дейін есептелген 
салық сомасы көрсетіледі. Одан кейінгі төлеушіге салық органдары 
жіберетін жер салығының есептелген сомасы туралы хабарламада 
оның жер учаскесіне қүқығы пайда болған кезеңдегі ай басынан 
есептелген салық сомасы көрсетіледі.

Жер учаскесіне қүқықтарды мемлекеттік тіркеу кезде салықтың 
жылдық сомасын бюджетке тараптардың (келісім бойынша) бірі 
енгізуі мүмкін. Жер учаскесіне қүқықтарды мемлекеттік тіркеу 
кезінде төленген салық сомасы кейіннен қайта төленбейді.

11. Салық төлеуші салық кезеңінде деклараңия табыс ету 
мерзімі басталғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей 
біржолата есеп айырысуды жүргізіп, жер салығын төлейді.

12. Осы баптың ережелері бюджеттен есеп айырысуды 
ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілерге арналған арнайы салық 
режимінде жүзеге асыратын заңды түлғаларға, аталған арнайы 
салық режимі қолданылатын қызметке пайдаланылатын жер 
учаскелері бойынша қолданылмайды.

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%оЖТС=4960теңге

%
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Қо.чына ачатын жачақысы 75845-7585-4960=63300тг 

ІУІі.ісал № 2
«Мадина» ЖШС-де мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, 
двигательінің қуаты 55кВт-дан аспайтын көлемі шағын кемелер 
Г>ар. Колік кұралы салығын табыңыз?
Жчуабы: КС=(1 х 1731)=1731тг

М ы сал  № 3
Ж ске тұлғалардың (ағайьгнды екі адамньгң) ортақ үлестік 
мепшігінде тұрғын үй бар. Ағасына үйдің 60%, ал інісіне 40% 
гиесілі. Жалпы үйдің құны 1 200 000 теңгені қүрайды. Мүлік 
сплығын жэне қалган соманьг кім төлейді?
Жауабы: Мү.чік салыгы=500+200 000 х 0,08=660 тенге 
Қчпган соманы: (660-396 = 264 тенге) — інісі төлейді 
Ы)% 40%

ІМі.ісал № 4
Чаңды тұлғаньгң балансында двигатель көлемі -  1800 см3, 
іиійдалану мерзімі 7 жыл болған, ТМД елдерінде шығарьшған 
жеціл автомобиль бар. Көлік құральг сальгғын, 1500- 
2()00см3 аралығындағьг томенгі шектеуліктен артьгғьг қанша және 
оюджетке төленетін барлық сомасьгн есептеңіз?
Жауабы: 1. Салъщ = 3 х 1731=5193 тенге
3 сачъщ мөлшерлемесі
1731- 2013 жылгы айлъщ есептік көрсеткіш
2. (1500-2000 см3) арачыгындагы төменгі шектеуліктен артыгы
100 см3 = (1800-1500) цүрайды. Сачъщ=300 х 3=900 тенге
I. бюджетке төленетін барлъщ салъщ сомасы:
(5193 +900) х 0,3=1827,9
0,3 пайдалану мерзімі 6 жылдан 20 жылга дейінгі түзету 
і« >>(/) фициенті

ІУІысал № 5
Аигобустың 20 орны бар. Көлік құралдар салығы бойынша салық 
молшерін есептеңіз?
Жауабы: Сачыц = 14 х 173Ітг = 24234 тенге



Мысал №6
Жеке тұлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің құны -
3 300 000 теңге. Мүлік салығын табыңыз?
Жауабы: Мүлік сачыгьі =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 жұмысы түрінде ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барлыц тақырыптар бойынша
тапсырмалар осы нүсцамага цатысты орындалады)

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

2 есеп.
Мекеменің 2019 жылғы 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша 
балансында Шымкент қаласында тіркелген келесідей транспорт 
құралдары 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.
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Л ссеп.
I септі кезеңінде кәсіпорын сатудан 48.000 мың теңге түсім алған 
(ққс-ын қоса есептегенде). Сатып алушылардан алдын-ала төлем 
і үріндегі 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- 
мсн).

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

Тапсырма: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын есептеу керек

4 ссеп.
Косіпорындағы дайын өнім сатудан түскен түсім 2.525.000 тг. 
(ҚҚС-сыз). Шын мэніндегі өткізілген өнімнің өзіндік қүны
1.880.000 тг., оның ішіндегі өкілдік шығындар 40.000 тг. қүрайды, 
мл еңбекақы шығындары -  640.,000 тг.

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

сомасы
4. Пайдағы салық төлеу көзі

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

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

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

<> ссеп.
Дгі.імдағы жылдан бастап мүлік салығы бойынша түрғын үй мен 
саяжай қүрылысының бір квадрат метрінің базалық күны 30.000- 
іиш 60.000-ға дайін көтерілген. Нэтижесінде 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 
шығарылған (жасалған немесе қүрастырылған) немесе Қазақстан 
Республикасының аумағына 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 
экелінген, қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден 
жоғары жеңіл автомобильдер үшін салықты есептеу айлық есептік 
көрсеткіштермен белғіленген мөлшерлемелер бойынша жүргізіледі. 
2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап мүндай жеңіл автокөліктерге 
салық салу жаңа мөлшерлемелермен жүргізіледі. Атап айтқанда....
- 3000-3200см3
- 3500-4000?
- 5000-нан жоғары - ?

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 құралдары салығын төлеушілер 
болып табылады.

Жеңіл автокөліктің қозғалтқыш көлемі -1 ІООсмЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

9 есеп.
Салық төлеушілер салық салу объектілерін, әрбір көлік құралы 
бойынша салық ставкасын жэне 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

54



Ішр жеке және заңды тұлғалар; ҚР аумағында меншік құқығында 
салық салу объектісі бар дара кэсіпкерлер; концессия шартына 
сойкес концессия объектісі болып табылатын салық салу объектісін 
иеленуге, пайдалануға кұқығы бар концессионер тұлғалар мүлік 
сіілығын төлеушілер болып табылады.

Құны 15.800.000 теңге түратын үй-жайы үшін жеке тұлға 
қапша салық төлейді?

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

1. Жер салығын төлемейтін салық төлеушілердің санаттары. Кейбір 
жағдайларды салық объектісін анықтау. Салық ставкалары

2. Жер салығының төлеушілері. Салық салу объектісі және салық 
салу базасы. Жер салығын төлемейтін салық толеушілердің 
санаттары. Салық ставкалары. Жер салығын төлеу тэртібі мен 
мерзімі.

3. Ауыл шаруашылық мақсаттары үшін пайдаланылатын ауыл 
шаруашылық мақсаттарына арналмаған жерлерге салынатын 
салық ставкалары

4. Елді мекендердің жерлеріне (үй іргесіндегі жер учаскелерін 
қоспағанда) салынатын базалық салық ставкалары

5. Үй іргесіндегі жер учаскелеріне салынатын базалық салық 
ставкалары

(). Онеркәсіп жеріне салынатын салық ставкалары
7. Елді мекендерден тыс орналасқан әнеркәсіп жерлеріне 

салынатын базалық салық ставкалары
8. Елді мекендер шегінде орналасқан өнеркәсіп жерлеріне 

салынатын салық ставкалары
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, орман қоры мен су 
қорының жерлеріне салынатын салық ставкалары 

10. Автотүрақтар, автомобильге май құю станциялары және 
базарлар орналасқан жер учаскелеріне салынатын салық 
ставкалары

Студенттің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар
Такырып бойынша келесі сүрақтарды студент оз бетінше оқып 
үііренуі керек:

I. Салық ставкаларын түзету
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2. Базалық салық ставкаларын түзету
3. Жекелеген жағдайларда салық есептеудің ерекшеліктері
4. Жеке түлғалардың салықты есептеу тэртібі жэне төлеу 

мерзімдері
5. Салық есептілігін тапсыру

¥сынылатын әдебиеттер тізімі (тақырып бойынша)
Негізгі әдебиет
1. «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 революңия 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. Шет мемлекеттер салықтары: лекңнялар 
жинағы, 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 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, Нүрлы бейне, 2008ж.
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Тақырып 6. Заңды және жеке түлғалардың мүлкіне 
салынатын салық

Теориялық мәліметтер

1. Заңды түлғалар мен жеке кәсіпкерлерге салынатын мүлік 
салығы
2. Жеке түлғалардың мүлік салығы

6.1. Заңды түлғалар мен жеке кәсіпкерлерге салынатын 
мүлік салығы

1) Қазақстан Республикасының аумағында меншік, 
шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару қүқығында салық 
салу объектісі бар заңды түлғалар (соның ішінде Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеғе асыратын Қазақстан 
Республикасының резиденті емес заңды түлғалар);

2) Қазақстан Республикасының аумағында меншік қүқығында 
салық салу объектісі бар жеке кәсіпкерлер.

Заңды түлғаның шешімі бойынша оның қүрылымдық 
болімшелері салық төлеушілер ретінде қарастырылады.

Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды түлғалар 
Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан салық салу 
объектілері бойынша салық төлеушілер болып табылады.

Осы бөлімнің 2-тармағында аталған салық төлеушілер мүлікке 
салынатын салықты осы тарауда заңды түлғалар үшін белгіленген 
гэртіппен есептейді жэне төлейді.

Мыналар мүлікке салынатын салықты төлеушілер болып 
табылмайды:

1) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін қажеттілік 
пормативтері шегінде салық салу объектілері бойынша бірыңғай 
жер салығын төлеушілер.

Салық салу объектілері бойынша бірыңғай жер салығын 
белгіленген қажеттілік нормативтерінен артық төлеушілер мүлікке 
салынатын салықты осы болімде белгіленген тэртіппен төлейді;

2) салық салу Салық Кодексінің 283-бабында белгіленген 
салық режимінің екінші үлгісі бойынша жүзеге асырылатын жер 
қойнауын пайдаланушылар;

3) тек мемлекеттік бюджет есебінен үсталатын үйымдар;
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4) Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкі, оның 
филиалдары мен өкілдіктері;

5) уәкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару 
саласындағы түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары;

6) діни бірлестіктер.
Осы тармақтың 3)-5) тармақшаларында аталған заңды түлғалар 

пайдалануға немесе жалға берілген салық салу объектілері 
бойынша салық төлеуден босатылмайды.

Жекелеген жағдайларда салық төлеушіні анықтау
Меншік иесі салық салу объектілерін сенімгерлік басқаруға 

немесе жалға берген кезде меншік иесімен келісім бойынша салық 
төлеуші сенімгер басқарушы немесе жалға алушы болуы мүмкін.

Бүл ретте сенімгер басқарушының немесе жалға алушының 
салық төлеуі салық салу объектілері меншік иесінің есепті кезең 
үшін салық міндеттемесін орындауы болып табылады.

Егер салық салу объектісі бірнеше түлғаның ортақ үлестік 
меншігінде болса, осы түлғалардың эрқайсысы салық төлеуші деп 
танылады.

Бірлескен ортақ меншіктегі салық салу объектілері бойынша 
осы салық салу объектілерінің меншік иелерінің бірі олардың 
арасындағы келісім бойынша салық төлеуші бола алады.

Қаржылық лизингке берілген объектілер бойынша лизинг 
алушы салық төлеуші болып табылады.

Салық салу объектісі
Заңды түлғалар мен жеке кэсіпкерлер үшін негізгі қүралдар 

(оның ішінде түрғын үй қорының қүрамында түрған объектілер) 
мен материалдық емес активтер салық салу объектісі болып 
табылады.

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жөніндегі 
заңдарына сәйкес бухгалтерлік есепте белгіленген материалдық 
емес объектілер материалдық емес активтер болып табылады.

Мыналар салық салу объектілері болып табылмайды:
Салық Кодексінің 326 жэне 327-баптарына сэйкес жер салығын 

салу объектісі болып табылатын жер;
Салық Кодексінің 346-бабына сәйкес көлік қүралдарына салық 

салу объектісі болып табьшатын көлік қүралдары;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша 

консерваңияда түрған негізгі қүралдар;
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жалпыға ортақ пайдаланылатын мемлекеттік автомобиль 
жолдары мен оларға салынған жол курылыстары:
1. бұрылу белдеуі;
2. жолдардың конструкциялық элементтері;
3. жол жағдайы мен оны абаттандыру;
4. көпірлер;
5. өткерме жолдар;
6. виадуктар;
7. жол тарамдары;
8. тоннельдер;
9. қорғаныш галереялары;
10.жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға арналған құрылыстар 

мен құрылғылар;
I 1 .суды бұрып жіберетін жэне су өткізгіш құрылыстар;
12.жол бойындағы орман алаптары;
13.желілік өндірістік кешендер, үйлер мен ғимараттар, түрғын 

үйлер;
Салық Кодексінің 138-140-баптарында белгіленген тэртіппен 

пнвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға жаңадан енғізілетін 
мегізгі қүралдар.

Салық базасы
Бухгалтерлік есептің деректері бойынша анықталатын салық 

салу объектілерінің орташа жылдық қалдық қүны заңды түлгалар 
мен жеке кэсіпкерлердің салық салу объектілері бойынша салық 
базасы болып табылады.

Салық салу объектілерінің орташа жылдық қалдық қүны 
агымдағы салық кезеңінің эр айының бірінші күні мен есепті 
кезеңнен кейінгі кезең айының бірінші күніндегі салық салу 
объектілерінің қалдық қүнын қосу кезінде алынған соманың он 
үпітен бірі ретінде анықталады.

Салық Кодексінің 351-бабы 4-тармағының 3)-5) 
і армақшаларында аталған заңды түлғалардың салық салу 
объектілері бойынша салық базасы пайдалануға немесе жалға 
берілген осы салық салу объектілерінің үлесін негізге ала отырып 
анықталады.

Салық ставкалары
Заңды түлғалар (осы баптың 2-тармағында аталғандарды 

қоспағанда) мен жеке кәсіпкерлер салық салу объектілерінің
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орташа жылдық құнына 1 процент ставка бойынша мүлік салығын 
есептейді.

Төменде аталған заңды түлғалар салық салу объектілерінің 
орташа жылдық қүнына 0,1 процент ставка бойынша мүлік 
салығын есептейді:

1) діни бірлестіктерді қоспағанда, Салық Кодексінің 120- 
бабында белгіленген заңды түлғалар;

2) Салық Кодексінің 121-бабында белгіленген заңды түлғалар;
3) негізгі қызмет түрі кітапханалық қызмет көрсету 

саласындағы жүмыстарды орындау (қызмет көрсету) болып 
табылатын үйымдар;

4) ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау саласындағы 
функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындар;

5) мемлекеттік меншікке жататын жэне мемлекеттік бюджеттің 
қаражаты есебінен қаржыландырылатын су қоймаларының, су 
тораптарының және табигат қорғау мақсатындағы басқа да су 
шаруашылығы қүрылыстарының объектілері бойынша заңды 
түлғалар.

Осы баптың 2-тармағында аталған заңды түлғалар пайдалануға 
немесе жалға берілген салық салу объектілері бойынша мүлік 
салығын осы баптың 1-тармағында белғіленген салық ставкасы 
бойынша есептейді және төлейді.

6.2. Жеке түлғалардың мүлік салығы
1. Меншік қүқығында салық салу объектілері бар жеке түлғалар 

жеке түлғалардың мүлік салығын төлеушілер болып табылады.
2. Мыналар жеке түлғалардың мүлік салығын төлеушілер 

болып табылмайды:
1) мерзімді қызметтеғі эскери кызметшілер мерзімді қызметтен 

өту (оқу) кезеңінде;
2) салық салу объектілерінің бір мың айлық есептік 

көрсеткішке тең қүны шегінде Кеңес Одағының Батырлары, 
Социалистік Еңбек Ерлері, ¥лы  Отан соғысына қатысушылар мен 
оларға теңестірілген адамдар; «Халық қаһарманы» атағын алған, 
үш дәрежелі Даңқ орденімен жэне «Отан» орденімен наградталған 
адамдар, «Ардақты ана» атағын алған, «Алтын алқа» алқасымен 
наградталған көп балалы аналар, I және II топтағы мүгедектер, 
жеке түратын зейнеткерлер.
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Осы тармақта аталған адамдар пайдалануға немесе жалға 
берілген салық салу объектілері бойынша салықты осы тарауда 
белгіленген тәртіппен есептейді және төлейді.

Жекелеген жағдайларда салық төлеушілерді анықтау
1. Салық салу объектілерін меншік иесі сенімгерлік басқаруға 

иемесе жалға берген кезде салық салу объектілері меншік иесінің 
кслісімі бойынша сенімгер басқарушы немесе жалгер берілген 
объектілер бойынша салық төлеуші болуы мүмкін.

Бүл ретте сенімгер басқарушының немесе жалгердің салық 
төлеуі салық салу объектілері меншік иесінің осы салық кезеңі 
үшін салық міндеттемесін орындауы болып табылады.

2. Егер салық салу объектісі бірнеше түлғаның ортақ үлестік 
меншігінде болса, осы түлғалардың әрқайсысы салық төлеуші деп 
ганылады.

3. Бірлескен ортақ меншіктегі салық салу объектілері бойынша 
оздерінің арасындағы келісіммен осы салық салу объектісі меншік 
иелерінің бірі салық төлеуші бола алады.

Салық салу объектісі
Жеке түлғаларға меншік қүқығымен тиесілі және кэсіпкерлік 

қызметте пайдаланылмайтын мынадай объектілер:
1) Қазақстан Республикасының аумағындагы түрғын үй- 

жайлар, саяжай қүрылыстары, гараждар және өзге де қүрылыстар, 
і имараттар, үй-жайлар;

2) Қазақстан Республикасының аумағындағы аяқталмаған 
қүрылыс объектілері - қоныстану (пайдалану) кезінен бастап жеке 
түлғалардың мүлкіне салық салу объектісі болып табылады.

Салық базасы
Әрбір жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Қазақстан

I 'еспубликасының Үкіметі айқындайтын уәкілетті орган белгілейтін 
салық салу объектілерінің қүны жеке түлғалар үшін салық базасы 
болып табылады.

Жеке түлғалардың салық салу объектілерінің қүнын анықтау 
тортібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

Егер салық кезеңінің үзақтығы он екі айдан кем болса, салық 
базасы салық салу объектісінің қүнын 12-ге болу және салық 
кезеңіндегі айлар санына көбейту арқылы есептеледі.

Бірнеше салық салу объектілері бойынша салық төлеуші бір
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жеке тұлға болған жағдайда, салық базасы эр объект бойынша жеке 
есептеледі.

Салық ставкалары
Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық, салық салу 

объектілерінің қүнына қарай мынадай ставкалар бойынша 
есептеледі:

Салык салу объектілерінің күиы Салык мөлшерлемесі
1) 1 000 000 теңгеге дейін, қоса 
алганда

салық салу объектілері құнының 0,1 
проңенті;

2) 1 000 000 теңгеден жоғары -  2 
000 000 теңгеге дейін қоса алғанда

1 000 теңге + 1 000 000 теңгеден 
асатын сомадан 0,15%;

3) 2 000 000 теңгеден жоғары -  3 
000 000 теңгеге дейін қоса алғанда

2 500 теңге + 2 000 000 теңгеден 
асатын сомадан 0,2%;

4) 3 000 000 теңгеден жоғары -  4 
000 000 теңгеге дейін қоса алғанда

4 500 теңге + 3 000 000 тенгеден 
асатын сомадан 0,3%;

5) 4 000 000 теңгеден жогары 5 000 
000 теңгеге дейін қоса алғанда

7 500 теңге + 4 000 000 теңгеден 
асатын сомадан 0,4%;

6) 5 000 000 теңгеден жоғары 6 000 
000 тенгеге дейін коса алғанда

11 500 теңге + 5 000 000 теңгеден 
асатын сомадан 0,5%;

7) 6 000 000 теңгеден жоғары 7 000 
000 теңгеге дейін қоса алғанда

16 500 теңге + 6 000 000 теңгеден 
асатын сомадан 0,6%;

8) 7 000 000 теңгеден жоғары 8 000 
000 теңгеге дейін коса алғанда

22 500 теңге + 7 000 000 теңгеден
асатын сомадан 0,7%;

9) 8 000 000 теңгеден жоғары 9 000 
000 теңгеге дейін қоса алғанда

29 500 теңге + 8 000 000 теңгеден 
асатын сомадан 0,8%;

10) 9 000 000 теңгеден жоғары 10 
000 000 теңгеге дейін қоса алганда

37 500 теңге + 9 000 000 теңгеден 
асатын сомадан 0,9%;

11) 10 000 000 теңгеден жоғары 46 500 теңге + 10 000 000 теңгеден 
асатын сомадан 1%;

Салықты есептеу мен төлеу тәртібі
Жеке түлғалардың салық салу объектілері бойынша салықты 

есептеуді салық кезеңінің 1 тамызынан кешіктірілмейтін мерзімде 
тиісті салық ставкасын салык базасына қолдану арқылы салық 
төлеушінің түрғылықты жеріне қарамастан салық салу 
объектілерінің орналасқан жері бойынша салық орғандары 
жүргізеді.
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Бірнеше жеке тұлғаның ортақ үлестік меншігіндегі салық салу 
объектісі үшін салық олардың осы мүліктегі үлесіне барабар 
есептеледі.

Бірнеше салық салу объектілері бойынша салық төлеуші бір 
жеке түлға болған жағдайда, салықтьі есептеу әрбір салық салу 
объектісі бойынша бөлек жүргізіледі.

Жаңадан қүрылған салық салу объектілері бойынша салықты 
есептеу олардың қүрылу жылынан кейінгі салық жылында
жүргізіледі.

Салық салу объектісі жойылған, қираған, бүзылған кезде 
жойылу, қирау, бүзылу фактісін растап уәкілетті орган беретін 
қүжаттар болған жағдайда салық сомасын қайта есептеу
жүргізіледі.

Салық кезеңі ішінде салық төлеушінің салық төлеуден
босатылу қүқығы туындаған кезде осы құқық туындаған айдан 
бастап салық сомасын қайта есептеу жүргізіледі.

Бюджетке салық төлеу салық салу объектілерінің орналасқан 
жері бойынша есепті салық кезеңінің 1 қазанынан кешіктірілмей 
жүргізіледі.

Салық кезеңі ішінде салық салу объектілеріне меншік
қүқықтары берілген жағдайда салық сомасы мүлікке меншік 
құқықтарын іске асырудың нақты кезеңі үшін есептеледі.

Меншік қүқығын берген түлға салық салу объектісін іс жүзінде 
иелену кезеңі үшін төленуге жататын салық сомасын меншік 
құқықтарын мемлекеттік тіркеу кезіне дейін немесе тіркеу кезінде 
бюджетке енгізуге тиіс. Бұл орайда бастапқы төлеушіге ағымдағы 
жылдың 1 қаңтарынан бастап, ол меншік қүқығын берген айдың 
басына дейін есептелген салық сомасы көрсетіледі. Одан кейінгі 
төлеушіге мүлік салығының есептелген сомасы туралы салық 
органдары жіберетін хабарламада оның меншік құқығы туындаган 
айдың басынан басталатын кезең ішінде есептелген салық сомасы 
көрсетіледі.

Салықтың жылдық сомасын салық салынатын объектіге 
меншік қүқыгын мемлекеттік тіркеу кезінде тараптардың бірі 
(келісім бойынша) бюджетке енгізуі мүмкін. Аталған салық 
сомалары кейіннен қайталап төленбейді.

Жылжымайтын мүлікке құқықты жэне онымен жасалатын 
мәмілелерді мемлекеттік тіркеу кезінде (бастапқы тіркеуді
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қоспағанда) Қазақстан Республнкасының Үкіметі уәкілеттік берген 
орган салық салу объектілерінің кұнын айқындамаған жағдайда, 
салық алдыңғы салық кезеңінде есептелген салық сомасы негізге 
алына отырып төленеді.

Салық кезеңі
Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салықты есептеу мен 

толеу үшін салық кезеңі Салық Кодексінің 136-бабына сәйкес 
айқындалады.

Жеке түлғалардың салық салу объектілері жойылған, қираған, 
бүзылған кезде салық салу объектілерінің жойылу, қирау, бүзылу 
фактісі болған ай салық кезеңінің.есебіне кіреді.

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 алатын жалацысы 75845-7585-4960=63300тг 

Мысал №2.
Кәсіпорын қызметкері Б.Керімбековтың 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 коэффициенті- 5% .
Жауабьі:
ЖТС=(125000-12500(10%МЗЖ)-18660тг(201 Зжылгы 
ЕТЖ)х10%ЖТС=9553тг
ӘС базасы=125000 -  12500(10%МЗЖ)=112500тг 
ӘС=112500 X 11%=12375тг 
ӘА=112500 х  5%=5625тг.
ӘС= 12375-5625=6750тг 
Бюджетке 6750теңге ӘС аударылады

Мысал №3.
Қызметкер Даниярова Б. 8 күн іс-сапарда болды. Оның екеуі 
демалыс күндеріне кіреді (сенбі жэне жексенбі). Қызметкердің
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жплакысы 35000тг, қызметкер іссапарда болған алдағы жұмыс 
күндері 21 күнді қүрайды. Жалақы туралы ережеде ешқандай 
үстеме ақы да, сыйлықақы да қарастырылмаған. Қызметкерғе 
жалақы эдеттегідей есептелді, мүнда іссапар күндері жүмыс 
күндері ретінде есептелді. Іссапар күндері үшін қызметкерге 
ссептелетін жалақы қанша болады?
Жауабы: Іссапар күндері үшін цызметкерге мынадай түрдеп 
жалацы есептелетін болады.
ЖА=35000/21*6 (8күн- 2 демаіыс күні) =10000тг.
Іссапар уацытында цызметкердіц жұмыс срны мен жалацысы 
сацталады. (ҚР Ецбек кодексі 152бап).

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

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

Есептерді шығару

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

2 есеп.
Өнімді сатудан алынған табыс - 995 мың теңге, өндіріс шығындары
- 324мың теңге, онімді сату бойынша шығындар 5 мың теңге.
I Іегізгі 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 болганда, жеке табыс салық сомасын жэне 
элеуметтік салық базасын, аударымды, салықты және бюджетке 
аударылатын сомасын есептеңіз?
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4 есеп.
Сату бойынша айналым -560000 тенге, түекен тауарлар бойынша 
айналым - 120000 тенге, толенетін қосылған қүн салығы сомасын 
анықтаңыз?

5 есеп.
Кэсіпорын қызметкері Б.Армановтың жалақысы 148672 теңгені 
қүрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы үшін еңбекақы 
бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. әлеуметтік салық базасын, 
аударымды, салық сомасын есептеңіз? 2012 жылғы элеуметтік 
аударым - 5% .

6 есеп.
«Арслан» кәсіпорынның меншігінде 1998 жылы шыққан 
МЕКСЕБЕ8 ВЕК2 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?

7 есеп.
«Кененбай» кэсіпорынның меншігінде 2008 жылы шыққан УОЬОА 
310221 маркалы автокөлігі бар. Оның двигательінің көлемі 2445 
текше см, яғни кестеде келтірілген двигательдің доңгелектелген 
2000-2500 текше см көлемінен ерекшеленеді. Көлік кұралына салық 
сомасы қаншаны қүрайды?

8 есеп.
«Шах» 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 эуе 
кемесін пайдалану мерзімінен түзетілетін коэффиңиент -  3

9 есеп.
Еңбекақы 126879теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын, 
элеуметтік салық сомасын есептеңіз?
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10 есеп.
«Шанхай» ЖШС-де эуе кемесінің түрі ТУ-154М, 1993 жылы 
шыққан 16314 киловатт куат, Қазақстан Республикасында 1999 
жылдың 1 сэуіріне дейін пайдалануда түрған. Көлік салығын 
есептеңіз? 5 жылдан асатын эуе кемесін пайдалану мерзімінен 
гүзетілетін коэффиңиент -  3

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

1. Жекелеген жағдайларда салық төлеушіні анықтау
2. Заңды түлғалар мен жеке кәсіпкерлердің салық салу объектілері 

бойынша салық базасы
3. Салық ставкалары
4. Салықты есептеу мен төлеу тэртібі
5. Жекелеген жағдайларда салықты есептеу мен төлеу
6. Салық кезеңі
7. Төлемдер еомасының есеп-қисабын жэие декларация табыс ету
8. Қүрылымдық бөлімшелері бар заңды түлғалардың салық 

есептілігін табыс ету ерекшеліктері
9. Жылжымайтын мүлікке қүқық
10. Меншік қүқығын берген түлға салық салу объектісін іс 

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

Студенттің өзіндік жүмысына арналган тапсырмалар

Тақырып бойынша келесі сүрақтарды студент өз бетінше оқып 
үйренуі керек:

1. Заңды түлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлік салығының 
ставкасы жэне оларды пайдалану ережесі.

2. Мүлік салығы бойынша декларацияның мазмүны.
3. Мүлік салығының есептелуі жэне төлеу мерзімінің бүзылғаны 

үшін төлеушілердің жауапкершілігі
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Ұсынылатын әдебнеттер 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 революңия 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.

Қосымша әдебиет
1. «Салықтар жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
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Тақырып 7. Арнаулы салық режимі және оны қолдану 
ерекшеліктері

Теориялық мәліметтер

1. Жалпы ережелері. Арнаулы салық режимін қолдану талаптары
2. Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимі
3. Патент жэне оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы 

салық режимі
4. Шаруа (фермер) қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі
5. Ауылшаруашылық өнімдерін өндіруші заңды түлгаларға 

арналған арнаулы салық режимі
6. Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлеріне арналған арнаулы 

салық режимі

7.1.Жалпы ережелері. Арнаулы салық режимін қолдану 
талаптары

Томенде келтірілген түлғаларға:
Д) шағын бизнес субъектілеріне 
Ь) шаруа (фермер) қожалықтарына
Іі) ауылшаруашылық өнімдерін өндіруші заңды түлғаларға 
I') кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асырушыларға 
қатысты арнаулы салық режимдері көзделеді.
Біржолғы талон -  арнаулы салық режимін қолдану қүқығын 
куэландыратын жэне бюджетпен есеп айырысу фактісін растайтын 
қүжат.
Патент - арнаулы салық режимін қолдану қүқығын куэландыратын 
және салық сомаларының бюджетке төленген фактісін растайтын 
қүжат.
Белгілі бір арнаулы салық режимін қолдануға арналған патент 
пысанын уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
I Іатент жоғалған немесе бүлінген жағдайда салық төлеушінің 
огініші бойынша дубликат беріледі. Салық төлеуші бүлінген 
патентті салық органына тапсыруға тиіс.
Берілген патенттерді тіркеуді салық органдары патенттерді тіркеу 
(беру) журналында жүргізеді.
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Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куэлік, біржолғы талон 
жэне патент бланкілері қатаң есептілік бланкілері болып табылады 
және ақша алынбай беріледі. Оларды басқа адамдарға беруге қатаң 
тыйым салынады.

Арнаулы салық режимін қолдану талаптары
Шағын бизнес субъектілері салықтарды есептеу мен төлеудің, 

сондай -  ақ олар бойынша салық есептілігін тапсырудың төменде 
аталған тэртіптерінің біреуін ғана дербес таңдауға құқылы:
• Жалпыға бірдей белгіленген тэртіп
• Біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимі 
® Патент негізіндегі арнаулы салық режимі
• Оңайлатылған деклараңия негізіндегі арнаулы салық режимі

7.2.Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық 
режимі

Жеке кэсіпкерлер мен заңды тұлгалар Салық Кодексінің 
мақсаттары үшін шағын бизнес субъектілері болып танылады.

Арнаулы салық режимі шағын бизнес субъектілері үшін 
элеуметтік салықты жэне корпораңиялық немесе жеке табыс 
салығын есептеу мен толеудің оңайлатылған тэртібін белгілейді. 
Осы жерде аталмаған салық жэне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер бойынша есептеу, төлеу жэне салық есептілігін 
табыс ету жалпыға бірдей белгіленген тэртіппен жүргізіледі.

Төлем көзінен салық үсталғанын растайтын құжаттар жэне 
(немесе) бір жолғы талон болған кезде, бұрын салық салынған 
табыстарды қоспағанда, ҚР -  ның аумағында жэне оның шегінен 
тыс жерлерде алынған (алынуға тиіс) табыстардың барлық 
түрлерінен тұратын салық кезеңі ішіндегі табыс салық салу 
объектісі болып табылады.

Біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимі 
Бұл режимді қызметі ара -  тұра сипатта болатын жеке тұлғалар 
қолданады.

Жылына бәрін жинақтағанда тоқсан күннен аспайтын қызмет 
ара -  түра сипаттағы кәсіпкерлік қызмет деп үғынылады.

Қызмет түрлерінің тізімін, біржолғы талондардың нысаны мен 
берілу тэртібін уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
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7.3.Патент негізіндегі арнаулы салық режимі
Патент негізіндегі арнаулы салық режимі мына төмендегі 

галаптарга сай келетін жеке кәсіпкерлер қолданады:
• Жалдамалы жұмысшылардың еңбегін пайдаланбайтын;
• Жеке кәсіпкерлік нысанындагы қызметті жүзеге асыратын;
• Жыл ішіндегі табысы 2.0 млн -  нан аспайтын.
I Іатент негізіндегі арнаулы салық режимін қолдануға 
мүмкіндік бермейтін жағдайлар туындаған ретте салық толеуші 
оцайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режиміне 
салықты есептеу мен төлеудің жалпыға бірдей белгіленген 
тэртібіне өтініш негізінде ауысады. Бұл өтініш сол жағдай
і уындаған кезде берілу керек.

Патент жеке кәсіпкерге бір күнтізбелік жыл шегінде кемінде 
бір ай мерзімге беріледі.

Жеке кәсіпкер патент алу үшін кәсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын жері бойынша салық органына қызмет түрін көрсете 
отырып, уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысанда өтініш 
және жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы табыс етеді. 

Оңайлатылган декларация неізіндегі салық режимі 
Бүл режимге салық кезеңі басталганға дейін көшу үшін шағын 

бизнес субъектілері өз қызметін жүзеге асыратын жері бойынша 
салық органына уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысанда 
өтініш береді.

Мынадай талаптарға сай келетін шағын бизнес субъектілері:
1) жеке кәсіпкерлер үшін: жеке кәсіпкердің өзін қоса алғанда, 
қызметкерлердің шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі ішінде 15 
адам болса; жэне салық кезеңі ішінде шекті табысы 4.500.000 теңге 
болса;
2) занды түлгалар ушін: қызметкерлердің шекті орташа саны салық 
ісезеңі ішінде 25 адам болса; жэне салық кезеңі ішінде шекті 
табысы 9.000.000 теңге болса, осындай жағдайларда ғана 
оңайлатылған декларация неғізіндегі арнаулы салық режимін 
қолданады.

7.4.Шаруа (фермер) қожалықтарына арналған арнаулы 
салық режимі

Шаруа (фермер) қожалықтарына арналған арнаулы салық 
режимі бірыңғай жер салығын төлеу негізінде бюджетпен есеп
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айырысудың айрықша тәртібін көздейді жэне акцизделетін 
өнімдерді өндіру, ұқсату және сату жөніндегі қызметті коспағанда, 
ауылшаруашылық өнімдерін өндіру, өзі өндірген 
ауылшаруашылық өнімдерін ұқсату және оны өткізу жөніндегі 
шаруа (фермер) қожалықтары қызметіне қолданылады.

Жеке меншік кұқығымен жэне жер пайдалану 
құқығымен жер учаскелері болған кезде шаруа (фермер) 
қожалықтарына арналған арнаулы салық режимін немесе салық 
салудың жалпыға бірдей белгіленген тэртібін дербес таңдауға 
құқылы.

Шаруа (фермер) қожалықтарына арналған арнаулы салық 
режимін қолдану ұшін жыл сайын 20 ақпаннан кешіктірмей жер 
учаскесі орналасқан жердегі салық органына уэкілетті мемлекеттік 
орган белгіленген нысан бойынша өтініш береді.

Салық төлеушінің аталған мерзімде өтініш бермеуі оның 
бюджетпен есеп айырысуды жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен 
асыруға келісімі деп есептеледі.

7.5. Ауылшаруашылық өнімдерін өндіруші заңды 
тұлғаларға арналған арнаулы салық режнмі

Ауылшаруашылық өнімдеріи өндіруші заңды тұлғаларға 
арналған арнаулы салық режимі патент негізінде бюджетпен есеп 
айырысудың ерекше тэртібін көздейді жэне заңды тұлғалардың:
• өндіру, өзі өндірген өнімді ұқсату жэне өткізу жөніндегі
• толық кезеңді (төлді осіруден бастап) мал шаруашылығы мен 

құс шаруашылығының (соның ішінде асыл тұқымды), ара 
шаруашылығының ауылшаруашылық өнімдерін өндіру 
жөніндегі, сондай -  ақ өзі өндірген осы өнімдерді ұқсату жэне 
өткізу жөніндегі қызметіне қолданылады.

Ал еншілес ұйымдары, филиалдары мен өкілдіктері бар заңды 
тұлғалардың арнаулы салық режимін қолдануға құқығы жоқ.

Арнаулы салық режимі салық төлеушілердің акцизделетін 
өнімді өндіру, ұқсату және өткізу жөніндегі қызметіне 
қо лданылмайды.

Кұнтізбелік жыл салықты есептеуге арналған салық кезеңі 
болып табылады.

Патент құнының есебіне корпорациялық табыс салығы, мұлік 
салығы, көлік құралдары салығы, қосылған құн салығы (салық
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төлеуше қосылған кұн салығын төлеуші ретінде есепте тұрған 
жағдайларда) енгізіледі.

Патент күнын есептеу кезінде бюджетке төленуге тиісті салық 
сомасы 80%-ға азайтылады.

7.6. Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлеріне арналған 
арнаулы салық режимі

Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші 
ретінде тіркеу есебіне қоюға мынадай қызмет түрлерін:
1) бензинді (авиациялық бензиннен басқа), дизель отынын өндіруді;
2) бензинді (авиациялық бензиннен басқа), дизель отынын кәтерме 
жэне (немесе) бөлшек саудада өткізуді;
3) этил спиртін жэне (немесе) алкоголь өнімдерін өндіруді;
4) алкоголь өнімдерін көтерме және (немесе) бөлшек саудада 
өткізуді;
5) темекі бүйымдарын өндіруді және (немесе) көтерме саудада 
откізуді;
6) ойын бизнесін;
7) ұтыссыз ойын автоматтарын, ойынға арналған жеке 
компьютерлерді, ойын жолдарын, карталарды, бильярд үстелдерін 
пайдалана отырып көрсетілетін қызметтерді;
8) осы Кодекетің 462-бабы бірінші бөлігінің 6) тармақшасында 
козделген акцизделетін тауарларды өндіруді, жинауды 
(жинақтауды);
9) осы Кодекстің 543-бабының 5) тармақшасында аталған уэкілетті 
ұйымдар жүзеге асыратын қолма-қол шетел валютасымен 
айырбастау операңияларын ұйымдастыруды;
10) тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық 
төлеушілер жатады.

Есептерді шешуге арналған мысалдар 

Мысал №1
Жеке тұлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің қүны -
5 800 000 теңге. Мүлік салығын табыңыз?
Жауабы: Мүлік салыгы =2 300+300 000 х  0,15=2750 тенге
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Мысал №2
Жеке тұлғаға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерден саяжай 
құрылысын жүргізу үшін 1 гектардан жер беріледі. Жеке 
түлғалардың жерлері көбінесе сотықпен есептелгендіктен 1 
гектарды сотыққа, яғни 100 сотық деп аламыз. Сонда жеке 
түлғаның 50 сотыққа дейінгі жерін, 50 сотықтан асқанына - эр бір 
сотығына қаншадан есептеу қажет?
Жауабьі: Сонда 1 га не 100 сотъщ жерге жер салыгы төмендегіше 
есептеледі:
50 сотъщ х 20 теңге = 1000 теңге
50 сотьщх 100 теңге = 5000 теңге (5000+1000=6000)
Сонымен жеке түлга 100 сотъщ жеріне 6000 теңге жер салыгын 
толеуге тиіс.

Мысал №3
Жеке тұлғаның Алматы қаласында жер телімі бар. Жер телімінің 
ауданы:
тұрғын үйдің алып жатқан ауданы -  200м2 
үй іргесіндегі жер телімінің ауданы -  ІЗООм2
Тұрғын үй бойынша жер салығын жэне үй іргесіндегі телім бой 
ынша жер салығын, барлығы қанша?
Жауабы: Түргын үй бойытиа 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 құны 400000 теңге. Аукңионнан 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 құн салығы сомасын 
анықтаңыз?
Жауабы: ҚҚС=280000-70000=210000x12%=25200тг



Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нұсқаның нөміріне сәйкес 
I мысалдан таңдау (нүсқа нөмірі тапсырманың соңғы санына 
сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жұмысы түрінде ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барлыц тацырыптар бойынша
тапсырмалар осы нүсцамага цатысты орындаладъі)

Есептерді шығару
1 есеп.
Кәсіпорындағы 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 шыгындары -  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

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

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

Тапсырма:
1. Жер және 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.).
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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 жоғары - ?

5 есеп.
Меншік қүқығында салық салу объектілері бар жеке түлғалар жэне 
меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
қүқығында салық салу объектілері бар заңды тұлғалар, олардың 
қүрылымдық бөлімшелері көлік құралдары салығын төлеушілер 
болып табылады.

Жеңіл автокөліктің қозғалтқыш көлемі -1 ІООсмЗ 
Салық колемін анықтаңыз?

6 есеп.
Салық толеушілер салық салу объектілерін, эрбір көлік құралы 
бойынша салық ставкасын жэне түзету коэффициенттерін негізге 
ала отырып, салық сомасын дербес есептейді.

25-орындықты автобустың көлік салығы қанша болады?

7 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 кэсіпкерлер; концессия шартына 
сәйкес концессия объектісі болып табылатын салық салу объектісін
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иеленуге, пайдалануға құқығы бар концессионер тұлғалар мүлік 
салығын төлеушілер болып табылады.

Күны 10.500.000 теңге түратын үй-жайы үшін жеке түлға 
қанша салық төлейді?

8 есеп.
Меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке түлғалар жэне 
меншік, шаруашылық жұргізу 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 жылғы 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша 
балансында Шымкент қаласында тіркелген келесідей транспорт 
құралдары бар:

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

Жеңіл автокөліктер 160 5
Жүк автокөліктері 240 6

280 3

Наурыз айының ортасында 160 ат. к. тең жүк автомобилі есептен 
шығарылды, сатылды.
Тапсырма: Бір жылғы көлік салығының соммасын анықтау.

10 есеп.
Есепті кезеңінде кэсіпорын сатудан 48.000 мың теңге түсім алған 
(ққс-ын қоса есептегенде). Сатып алушылардан алдын-ала төлем 
тұріндегі 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).
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-18.000 тг.-ге құрал-жабдық алған, оның ішінде ҚҚС 
есептелінген. Ол құрал-жабдыктарға төленген жэне есепке 
жатқызылған.

Тапсырма: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын есептеу керек

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы 
бойынша тапсырмалар

1. Тақырыпқа жазбаша шолу жасау
2. «Арнаулы салық режимі» тақырыбына глоссарий дайындау
3. Патент негізіндегі АСР туралы реферат
4. Оңайлатылған салық негізіндегі АСР жөнінде мағынасын 

ашып, жұмыс жазу
5. Кэсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерін анықтау
6. Тақырып аясында презентаңия дайындау
7. Шот-фактура. Салықты есептеу жэне төлеу, осы салық 

бойынша бюджетпен өзара қатынас
8. Акңиз ставкалары
9. ҚР-да өндірілетін, өткізілетін акңизделетін тауарларға жэне 

акңизделетін қызмет түрлеріне салық салу
10. Акцизделетін тауарлардың импортына салық салу

Студенттің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

Тақырып бойынша келесі сүрақтарды студент оз бетінше оқып 
үйренуі керек:
1. Жалпы ережелері
2. Арнаулы салық режимін қолдану талаптары
3. Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимі
4. Қосылған қүн салығы үғымы, объектісі жэне субъектісі
5. Салык салынатын айналым жэне салық салынатын импорт, 

олардың мөлшерін анықтау
6. Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар
7. Қосылған қүн салығынан босатылған айналымдар және импорт
8. Қосылған қүн салығы бойынша есепке жатқызу



Үсынылатын 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. Шет мемлекеттер салықтары: лекциялар 

жинагы, 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.
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Тақырып 8. Жанама салықтарға жалпы сипаттама

Теориялық мәліметтер

1. Қосылған құн салығы ұғымы, объектісі жэне субъектісі
2. Салық салынатын айналым жэне салық салынатын импорт, 

олардың мөлшерін анықтау
3. Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар
4. Қосылған құн салығынан босатылған айналымдар жэне импорт
5. Қосылған құн салығы бойынша есепке жатқызу

8.1 Қосылған құн салығы ұғымы, объектісі және субъектісі 
Қосылған құн салығы тауарларды (жұмыстарды, қызмет

көрсетулерді) өндіру жэне олардың айналысы барысында қосылған, 
оларды өткізу бойынша салық салынатын айналым құнының бір 
бөлігін бюджетке аударуды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
аумағындағы тауарлар импорты кезіндегі аударымды білдіреді.

Салық салынатын айналым бойынша бюджетке төленуге 
тиісті қосылған құн салығы сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет 
корсетулер) ұшін есептелген қосылған құн салығының сомасы мен 
алынған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшін төленуге 
тиісті қосылған құн салығының сомасы арасындағы айырма 
айқындалады.

Объектісі: 
салық салынатын айналым; 
салық салынатын импорт.

Субъектісі:
қосылған құн салығын төлеушілер заңға, талапқа сэйкес ҚР-да 
қосылған құн салығы бойынша есепке тұрған н/е есепке тұруға 
міндетті тұлғалар болып табылады.
тауарлар импорты кезінде қосылған құн салығын төлеушілер ҚР- 
ның кеден заңдарына сэйкес осы тауарларды ҚР-ның аумағына 
импорттайтын тұлғалар болып табылады.

8.2 Салық салынатын айналым және салық салынатын 
импорт, олардын мөлшерін анықтау

Салық салынатын айналымды айқындау
Мыналар:
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Қазақстан Республикасында тауарларды, жүмыстарды, қызмет 
корсетулерді өткізу бойынша;

Салық Кодексінде белгіленген жағдайда бейрезиденттен 
■жүмыстарды, көрсетілетін кызметтерді сатып алу бойынша 
қосылған құн салығын төлеуші жасаған айналым салық салынатын 
айналым болып табылады.

ІІІет мемлекет аумағында тұрақты мекеме ретінде тіркелген 
резидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің өткізілу орны 
Қазақстан Республикасы болып танылмайтын тауарларын, 
жұмыстарын, көрсетілетін қызметтерін өткізу бойынша айналымы 
Қазақстан Республикасында қосылған кұн салығын төлеуші заңды 
түлғаның өткізу бойынша айналымы болып табылмайды.

Салық салынатын айналым мөлшері
Салық салынатын айналым мөлшері, мэміле жасасқан тараптары 

қолданатын бағалар мен тарифтерді негізге ала отырып, оларга 
қосылған құн салығын енгізбей, өткізілетін тауарлар, жұмыстар, 
і<;ызмет көрсетулер құны негізінде айқындалады.

Тауарлар өтеусіз берілген кезде, салық салынатын айналым 
мөлшері, оларға қосылған құн салығы енгізілмей, өткізу бойынша 
айналым жасау күні қалыптасқан бағалар деңгейі негізінде 
айқындалады, бірақ олардың баланстық қүнынан кем болмауға 
тиіс.

Осы тармақтың мақсаты үшін тауарларды өткізу күніне 
бухгалтерлік есепте көрсетілген тауарлардың құны баланстық қүн 
болып табылады.

8.3 Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар
Экспортқа тауарлар өткізу бойынша айналымға нөлдік 

мөлшерлеме бойынша салық салынады.
Кеден одағының кеден заңнамасына жэне (немесе) Қазақстан 

Республикасының кеден заңнамасына сэйкес жүзеге асырылатын 
Қеден одағының кеден аумағынан тауарлар әкету тауарлар 
жспорты болып табылады.

8.4 Қосылған қүн салығынан босатылған айналымдар және 
импорт

Өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын мынадай 
тауарларды, жүмыстарды, қызмет көрсетулерді:
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1) почта төлемақысының мемлекеттік белгілерін;
2) акциздік маркаларды;
3) уәкілетті мемлекеттік органдар жүзеге асыратын, соларга 
байланысты мемлекеттік баж алынатын қызмет көрсетулерді;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекет 
мүқтаждары үшін сатып алынған мүлікті;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік 
мекемелерге немесе мемлекеттік кәсіпорындарға өтеусіз негізде 
берілетін негізгі қүралдарды, жылжымайтын мүлікке салынған 
инвестицияларды, материалдық емес және биологиялық активтерді;
6) жерлеу бюроларының салт-жора қызмет көрсетулерін, зираттар 
мен крематорийлердің қызмет көрсетулерін;
7) лотерея билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де қүжаттарды 
тарату жөнінде көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, лотерея 
билеттерін, түбіртектерді немесе озге де қүжаттарды;
8) төлем қарточкаларымен және электрондық ақшамен жасалатын 
операциялар бойынша есеп-қисаптарды қатысушыларға жинау, 
өңдеу және таратып беру жөнінде қызмет көрсетулерді қоса 
алғанда, есеп-қисаптарға қатысушылар арасында ақпараттық жэне 
технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету бойынша қызмет 
көрсетулерді;
9) Кеден одағының кеден аумағына кеден аумағында өңдеу 
кедендік рәсімінде әкелінген тауарларды оңдеу және (немесе) 
жөндеу жөнінде корсетілетін қызметтерді;
10) халықаралық болып табылатын тасымалдауларға байланысты 
жүмыстарды жэне көрсетілетін қызметтерді, атап айтқанда: тиеу, 
түсіру, қайта тиеу (ағызу, қүю, өнімді басқа магистральдық 
қүбыржолдарға беру, басқа көлік түріне ауыстыру), Кеден 
одағының кедендік шекарасын кесіп оту кезінде вагондарды 
арбаларға немесе жолтабанының ені басқа дөңгелек жүптарға 
ауыстыру, Қазақстан Республикасының аумағынан экспортталатын, 
Қазақстан Республикасының аумагына импортталатын тауарларды, 
оның ішінде поштаны, сондай-ақ транзиттік жүктерді жөнелту 
жөніндегі жүмыстарды, көрсетілетін қызметтерді; вагондар 
(контейнерлер) операторының көрсетілетін қызметтерін; 
техникалық жэне аэронавигациялық қызмет көрсетудің, эуежай 
қызметінің көрсетілетін қызметтерін; халықаралық рейстерге 
қызмет көрсету жөнінде теңіз порттарындағы көрсетілетін
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қызметтерді өткізу бойынша айналымдар қосылған қун салығынан 
босатылады.

8.5 Қосылған қүн салығы бойынша есепке жатқызу
Қосылған кұн салығы бойынша есепке жатқызу салық төлеуші 

қызметінің тоқтатылуына байланысты осы Кодекстің 369-бабы 1- 
тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген талаптар 
орындалғаннан кейін, салық төлеуші қызметінің тоқтатылуына 
байланысты тарату деклараңиясы берілген салықтық кезеңде 
қосылған құн салығының асып кету сомасына азайтуға жатады.

Осы баптың ережелеріне сәйкес келмейтін қосылған құн 
салығының, сондай-ақ осы Кодекстің 402-бабында корсетілген 
қосылган құн салығының сомасы есепке жатқызылмайтын 
косылган құн салыгының сомасы деп танылады.

Есептерді шешуғе арналған мысалдар 

ІҮІысал №1
Сңбекақы 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 жачацысы 75845-7585-4960=63300тг 

ІУІысал №2
«Әсемай» ЖШС-де мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, 
двигательінің қуаты 55кВт-дан аспайтын көлемі шағын кемелер 
бар. Көлік құралы салыгын табыңыз?
Жауабы: КС=(1 х 1731)=1731тг

ІҮІысал №3
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 құрайды. Мүлік 
салығын жэне қалған соманы кім төлейді?
Жауабы: Мүлік салыгы=500+200 000 х 0,08=660 тенге 
Қачган соманы: (660-396 = 264 тенге) — інісі төлейді 
60% 40%
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Мысал №4
Заңды тұлғаның балансында двигатель көлемі -  1800 см3, 
пайдалану мерзімі 7 жыл болған, ТМД елдерінде шығарылған 
жеңіл автомобиль бар. Көлік күралы салығын, 1500- 
2000см3 аралығындағы төменгі шектеуліктен артығы қанша жэне 
бюджетке төленетін барлық сомасын есептеңіз?
Жауабы: 1. Сачъщ = 3 х 1731=5193 тенге
3 -  салъщ мөлшерлемесі
1731- 2013 жылгы айлъщ есептік көрсеткіш
2. (1500-2000 см3) аралыгындагы төменгі шектеуліктен артыгы 
300 см3 = (1800-1500) ңұрайды. Сачъщ=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 жылга дейінгі түзету 
коэффициенті

Мысал №5
Автобустың 20 орны бар. Көлік қүралдар салығы бойынша салық 
мөлшерін есептеңіз?
Жауабы: Салъщ = 14 х 173Ітг = 24234 тенге 

Мысал №6
Жеке тұлға 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

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 барлъщ тацырыптар бойынша
тапсырмачар осы нүсцамага цатысты орындачады)

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

2 есеп.
'Заңды түлғаның балансында двигатель көлемі -  1800 см3, 
пайдалану мерзімі 7 жыл болған, ТМД елдерінде шығарылған 
жеңіл автомобиль бар. Келік қүралы салығын, 1500- 
2000см3 аралығындағы томенғі шектеуліктен артығы қанша жэне 
бюджетке төленетін барлық сомасын есептеңіз?

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

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

5 есеп.
Заңды түлғаның Қосылған қүн салығын есептеу үшін келесі кесте 
берілген:

№ Тауарлардьщ 
ҚҚС-з бағасы

1 12% мөлшерлеме бойынша салық 
салынатын айналым

500 000 теңге 60 000 
тенге

2 0% мөлшерлеме бойынша салык 
салынатын айналым

120 000 теңге -

3 ҚҚС-нан босатылған 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, Рүқсат етілген есепке жатқызу 
сомасын, бюджетке төленетін ҚҚС сомасын табыңыз?
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6 есеп.
Еңбекақы 75845теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын және 
қолына алатын жалақы сомасын есептеңіз?

7 есеп.
Кэсіпорын қызметкері Б.Керімбековтың 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.
Қызметкер Дауленова 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 ешқандай 
үстеме ақы да, сыйлықақы да қарастырылмаған. Қызметкерге 
жалақы әдеттегідей есептелді, мүнда іссапар күндері жүмыс 
күндері ретінде есептелді. Іссапар күндері үшін қызметкерге 
есептелетін жалақы қанша болады?

9 есеп.
Жеке түлға 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
Түрғын 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. «Жанама салықтар» тақырыбына глоссарий дайындау
3. Экспедиторлардың шот-фактураларды жазып беру ерекшеліктері
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4. Тақырып аясында презентация дайындау (25-30 слайд)
5. Басқа мемлекеттердің салық жүйесі бойынша салыстырмалы 

талдау жасау
6. Тест тапсырмаларын күрастыру (10 тапсырма)
7. Жерге жэне түрғын үй ғимараттарына байланысты айналымдар
8. Қосылған қүн салығынан босатылатын қаржылық операциялар
9. Мүлікті қаржы лизингіне беру
10. Коммерциялық емес үйымдар көрсететін қызметтер

Студенттің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар 

Гақырып бойынша келесі сүрақтарды студент өз бетінше оқып 
үйренуі керек:

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

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

тауарлар мен қызмет көрсетулер
4. Қосылған құн 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, корсетілетін қызметтерді сатып 

алу кезінде салық салынатын айналым

¥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 типоғрафиясы, Шымкент, 2016ж.
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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. Арзаева М.Ж. Салықтық әкімшіліктендіру, Қазақ университеті, 
Алматы, 2013ж.

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

саясаты, Экономика, Алматы, 201 Зж.



Тақырып 9. Әлеуметтік салық

Теориялық мәліметтер

1. Әлеуметтік салық объектісі
2. Әлеуметтік салық субъектісі
3. Әлеуметтік салық ставкасы
4. Салықты есептеу, төлеу тәртібі
5. Салық декларациясы

9.1.Әлеуметтік салық объектісі
Жұмыс берушінің төлейтін ақшалай немесе заттай нысандағы 

кез-келген табыстар түріндегі төлейтін шығындары, ҚР-ның 
резидент заңды тұлғалары, сондай-ақ ҚР-сында қызметін түрақты 
мекемелер арқылы жүзеге асыратын резндент емес жэне заңды 
іүлғаның шешімі бойынша оның қүрылымдық бөлімшелері үшін 
салык салу объектісі болып табылады, оларға 1, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 
17, 23, 25, 29, 31, 34 пунктерде белгіленген төлемдер және тағы 
төмендегілер қосылмайды:
1. Мемлекеттер, мемлекеттердің үкіметтері жэне халықаралық 

үйымдар желілері арқылы берілетін гранттар қаражаты есебінен 
жасалатын төлемдер;

2. ҚР-ның Президенті, ҚР-ның Үкіметі белгілейтін мемлекеттік 
сыйлықақылар, стипендиялар;

3. Спорт жарыстарында, байқауларда, конкурстарда жүлделі 
орындар үшін белгіленетін ақшалай марапаттар;

4. Үйым таратылған немесе жүмыс берушінің қызметі тоқтатылған, 
қызметкерлердің штат саны қысқартылған немесе қызметкер 
эскери қызметке шақырылған жағдайларда жеке еңбек шарты 
бүзылған кезде ҚР-ның заңдарымен белгіленген молшерлерде 
төленетін төлемдер;

5. Пайдаланылмаған еңбек демалысы үшін жүмыс берушінің 
қызметкерлерге төлейтін төлемдері;

6. ҚР-ның заңдарына сэйкес жинақтаушы зейнетақы қорларына 
қызметкерлердің міндетті зейнетақы жарналары.

7. Жеке кэсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар (элеуметтік 
салық толеушілер) үшін, толеушілердің оздерін қоса алғанда,



қызметкерлердің саны әлеуметтік салық салу объектісі болып 
табылады.

9.2.Әлеуметтік салық субъектісі
1. ҚР-ның резидент заңды тұлғалары, сондай-ақ ҚР-да қызметін 

тұрақты мекемелер арқылы жүзеге асыратын резидент еместер;
2. Жеке кэсіпкерлер;
3. Жеке нотариустар, адвокаттар әлеуметтік салық төлеушілер 

болып табылады.
Заңды түлғаның шешімі бойынша оның қүрылымдық 

бөлімшелері элеуметтік салық төлеушілер ретінде қарастырылуы 
мүмкін.

9.3.Әлеуметтік салық ставкасы
1. ҚР-ның резидент заңды түлғалары, сондай-ақ қызметін ҚР-да 

түрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес 
түлгалар, 21% ставка бойынша әлеуметтік салық төлейді.

2. ҚР-ның резидент заңды түлғалары, сондай-ақ қызметін ҚР-да 
түрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент еместер 
шетелдік экімшілік-басқарушы, инженер-техник қызметкер 
мамандар үшін 11% ставка бойынша элеуметтік салық төлейді.

3. Жеке кәсіпкерлер, арнаулы салық режимін қолданатындарды 
қоспағанда, жеке нотариустар, адвокаттар өзі үшін жэне эрбір 
қызметкер үшін әлеуметтік салық төлейді.

4. Тірек-қимыл мүшесі бүзылған, есту, сөйлеу, көру қабілетінен 
айрылған мүгедектер жүмыс істейтін мамандандырылған 
үйымдар мүгедектер үшін 6,5% ставка бойынша әлеуметтік 
салық төлейді.

9.4.Салықты есептеу, төлеу тәртібі
Әлеуметтік салықты есептеу әлеуметтік салық салу объектісіне 

жоғарыда келтірілген ставканы қолдану арқылы ай сайын 
жүргізіледі.

Әлеуметтік салықты төлеу салық төлеушінің тіркеу есебіне 
алынған жері бойынша есепті айдан кейінгі айдың 15-інен 
кешіктірілмей жүргізіледі.

Мемлекеттік мекемелердің әлеуметтік салықты төлеу 
ерекшеліктері

90



Мемлекеттік мекемелердің элеуметтік салық сомасы ҚР-ның 
заңцарына сәйкес, жүктілігі мен босануына, жүмысқа уақытша 
жарамсыздығына байланысты берілетін әлеуметтік жәрдемақылар, 
үл бала немесе қыз бала асырап алған әйелдерге (еркектерге) 
гөленген әлеуметтік жәрдемақылар сомасына кемітіледі. Осы 
жоғарыда аталған әлеуметтік жәрдемақылардың төленген сомасы 
есепті айда есептелген әлеуметтік салық сомасынан асып кеткен 
жағдайда, асып кеткен келесі айға ауыстырылады.

Қүрылымдық бөлімшелер бойынша салықты есептеу және 
төлеу тәртібі

Қүрылымдық бөлімшелер бойынша төленуге тиіс әлеуметтік 
салық сомасы осы қүрылымдық бәлімше қызметкерлерінің 
табыстары бойынша есептелген әлеуметтік салық негізге алына 
отырып есептеледі.

Заңды түлғалар оздерінің қүрылымдық бөлімшелері үшін 
әлеуметтік салық төлеуді, олардың түрған жері бойынша тиісті 
бюджеттерге, не Астана, Алматы қалаларының тиісті 
бюджеттеріне, облыстық бюджеттерге ҚР-ның заңдарында 
белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

9.5.Салық декларациясы
Әлеуметтік салық жөніндегі деклараңия салық органдарына 

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен кешіктірілмей тоқсан 
сайын тапсырылып отырады.

Қүрылымдық болімшелері бар төлеушілер оздерінің тіркелген 
жері бойынша салық органдарына қүрылымдық болімшелері 
бойынша әлеуметтік салық (органдарына) жөніндегі есебін жэне 
қүрылымдық болімшелерінің тіркелген жері бойынша салық 
органдарына есеп-қисап көшірмелерін әлеуметтік салық жоніндегі 
деклараңияны тапсыру үшін белгіленген мерзімінен кешіктірмей 
тапсыруға міндетті.

Қүрылымдық бөлімшелер үшін элеуметтік салық Астана, 
Алматы қалаларының тиісті бюджеттеріне немесе облыстық 
бюджеттерге төленген жағдайда есеп-қисап кошірмелері Астана, 
Алматы қалаларының салық органдарына тапсырылады.

Есеп-қисап кошірмесін салық төлеушінің тіркелген орны 
бойынша салық органы куәландыруға тиіс.
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Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

1. Іскерлік ойын ұйымдастырудын механизмін ұсыну
2. Тест тапсырмаларын құрастыру
3. Жеке жобаны іске асырудың жолдарын ұсыну
4. Кейс кұрастыру әдістерін көрсету
5. Материалдарды ауызша баяндау ('ргезепгаііоп)
6. Жазбаша жұмыстар
7. Нақты білім беру ситуациясы
8. Глоссарий жазу
9. Тақырып бойынша шолу
10. Тапсырмаларды құрастыру

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

1. Резидент-заңды түлғаның шешім қабылдауы
2. Жаңадан қүрылған қүрылымдық бөлімшенің ерекшелігі
3. Арнаулы салық режимдерін қолданатын төлеушілердің 

элеуметтік салық бойынша салықты есептеу, төлеу жэне 
салықтық есептілік үсыну ерекшеліктері

4. Әлеуметтік салық бойынша салықты есептеуді, төлеуді жэне 
салықтық есептілікті үсынуды арнаулы салық режимдерін 
қолданатын төлеушілер

5. ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер үшін ережелер
6. Салық салу объектісі
7. Төлеушілердің өздерін қоса алғандағы салық төлеу тэртібі
8. Салық салу объектісінен алып тасталатын объектілер
9. Салық мөлшерлемелері
10. Дара кәсіпкерлер жэне жеке практикамен айналысатын 

адамдардың элеуметтік салықты есептеу тэртібі
11. Әлеуметтік салықты есептеу тэртібі
12. «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық 

аймагының аумағында қызметін жүзеге асыратын үйымдар 
әлеуметтік салықты есептеу ережелері

Студенттің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар
1. Глоссарий жазу
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2. Тақырып бойынша шолу (1-2 беттен тұратын бақылау жұмысын 
жазу)

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

¥сынылатын 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. Шет мемлекеттер салықтары: лекциялар 

жинагы, 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. Арзаева М.Ж. Салықтық әкімшіліктендіру, Қазақ университеті, 

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

саясаты, Экономика, Алматы, 2013ж.
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Тақырып 10. Корпоративтік табыс салығы

Теориялық мәліметтер

1. Салық салынатын табыс. Төлем көзінен ұсталатын салық
2. Салық ставкалары
3. Қазақстанның салық жүйесіндегі салықтық преференциялар
4. Салық салынатын табысты түзету. Залалдар
5. Корпоративтік табыс салығын есептеп шығару тәртібі мен оны 

төлеу мерзімдері. Салық кезеңі және салық декларациясы

10.1. Салық салынатын табыс. Төлем көзінен үсталатын 
салық

Корпорациялық табыс салығын төлеушілерге Қазақстан 
Республикасының Үлттық Банкі мен мемлекеттік мекемелерді 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының резидент заңды 
түлғалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасында қызметін 
түрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын немесе Қазақстан 
Республикасындағы коздерден табыс алатын резидент емес заңды 
түлғалар (бүдан әрі бөлім бойынша - салық төлеушілер) жатады.

Арнайы салық режимін қолданушы заңды түлғалар да 
корпорациялық табыс салығын төлейді.

Салық салынатын табыс жылдық жиынтық табыс пен 
түзетулерді ескере отырып, Салық Кодексінде көзделген 
шегерімдер арасындағы айырма ретінде айқындалады.

Төлем көзінен салық салынатын табыстарға:
1) дивидендтер;
2) Қазақстан Республикасы ¥лттық Банкінің лицензиясы бар 

банктердегі жэне банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдардағы жеке тұлғалардың салымдары 
бойынша оларға төленетін сыйақыларды қоспағанда, депозиттер 
бойынша сыйақы;

3) ұтыстар;
4) резидент емес тұлғалардың Салық Кодексінің 178-бабына 

сэйкес айқындалатын, Қазақстан Республикасындағы көздерден 
алған табыстары;

5) резидент-банктерге, жинақтаушы зейнетақы қорларына, 
лизинг берушілерге жэне борыштық бағалы қағаздар бойынша
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төленетін сыйақыны қоспағанда, заңды тұлғаларға төленетін 
сыйақы;
6) резидент банктер мен лизинг берушілерге төленетін сыйақыны 
қоспағанда, заңды тұлғаларға борыштық бағалы қағаздар бойынша 
төленетін сыйақыдан басқа төленетін сыйақы;

7) резидент-банктерге төленетін сыйақыны қоспағанда, эмитент 
борыштық бағалы қағаздар бойынша шығару шарттарына сәйкес 
төлейтін купон түріндегі сыйақы жатады.

10.2.Салық ставкалары
1. Салық төлеушінің Салық Кодексінің 122-бабына сәйкес 

жүргізілген түзетулер ескерілген, Салық Кодексінің 124-бабында 
белгіленген тэртіппен шеккен залалдары сомасына азайтылған 
салық салынатын табысы 30 проңенттік ставка бойынша салық 
салуға жатады.

Негізгі өндіріс қүралы жер болып табылатын салық төлеушінің 
Салық Кодексінің 122-бабына сәйкес жүргізілген түзетулер 
ескерілген, Салық Кодексінің 124-бабында белгіленген тэртіппен 
шеккен залалдары сомасына азайтылған салық салынатын табысы
10 проңенттік ставка бойынша салық салуға жатады.

2. Резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы 
көздерден алатын табыстарын қоспағанда, төлем көзінен салық 
салынатын табыстар толем көзінен 15 проңенттік ставка бойынша 
салық салуға жатады.

3. Резидент еместердің Салық Кодексінің 178-бабына сэйкес 
айқындалатын Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын 
табыстарына Салық Кодексінің 180-бабында белгіленген ставкалар 
бойынша салық салынады.

4. Қазақстан Республикасында түрақты мекеме арқылы 
қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды түлғаның таза 
табысы корпораңиялық табыс салығының үстіне Салық Кодексінің 
185-бабында белгіленген тэртіппен 15 проценттік ставка бойынша 
салық салуға жатады.

10.3.Қазакстанның салық жүйесіндегі салықтық 
преференциялар

Инвестициялық салық преференциялары (бүдан эрі -  
преференциялар) салық төлеушінің таңдауы бойынша осы бапқа
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және Салық Кодексінің 124, 125-баптарына сәйкес қолданылады 
жэне преференциялар объектілерінің құнын жэне (немесе) 
реконструкциялауға, жаңғыртуға арналған келесі шығыстарды 
шегеруғе жатқызуды білдіреді.

Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының 
преференцияларды қолдануға құқығы бар.

Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет 
пайдалануға берілетін өндірістік мақсаттағы ғимараттар және 
құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, егер пайдалануға берілген 
салық кезеңінен кейінгі кемінде үш салык кезеңі ішінде бір 
мезгілде мынадай талаптарға сэйкес келсе:

1) Салық Кодексінің 116-бабы 1-тармағының 2) 
тармақшасында корсетілген активтер немесе негізгі құралдар 
болып табылса;

2) преференцияларды қолданған салық төлеуші табыс алуға 
бағытталған қызметте пайдаланса;

3) оларды пайдалану ерекшеліктеріне байланысты жер 
қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт (келісімшарттар) 
бойынша қызметті жүзеге асырумен тікелей себеп-салдарлы 
байланысы бар активтер болып табылмаса;

4) жер қойнауын пайдаланушы осы активтер бойынша шеккен 
келесі шығыстар салық есебінде жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарт (келісімшарттар) бойынша қызмет пен 
келісімшарттан тыс қызмет арасында бөлуге жатпаса, преференция 
объектілеріне жатқызылады.

Преференцияларды қолдану мақсаты үшін негізгі қүралды 
реконструкциялау, жаңғырту -  келесі шығыстардың бір түрі, 
мыналар:

> негізгі қүралдың конструкциясын өзгерту, оның ішінде 
жаңалау;

>  негізгі құралдың қызмет ету мерзімін үш жылдан астам 
уақытқа үзарту;

> негізгі құралдың техникалық сипаттамаларының 
реконструкңиялауды, жаңғыртуды жүзеге асыру үшін осы 
негізгі қүрал пайдаланудан уақытша шығарылған күнтізбелік 
айдың басындағы техникалық сипаттамаларымен 
салыстырғанда жақсаруы бір мезгілде олардың нәтижелері 
болып табылады.
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10.4.Салық салынатын табысты түзету. Залалдар
Салық төлеушінің салық салынатын табысынан салық 

салынатын табыстың екі проценті шегінде мынадай шығыстар алып 
тасталуға тиіс:

1) әлеуметтік сала объектілерін үстауға салық төлеушінің 
ііақты жүмсаған шығыстары;

2) коммерциялық емес үйымдарға өтеусіз берілген мүлік;
3) жеке түлғаларға Қазақстан Республикасының заңдарына 

сэйкес берілген атаулы элеуметтік көмек.
Мүгедектердің еңбегін пайдаланатын салық төлеушілер салық 

салынатын табысты мүгедектердің еңбегіне ақы төлеуге 
шығарылған шығыстар сомаларынан 2 еселенген жэне 
мүгедектерге төленетін жалақы мен басқа да төлемдердің 
ссептелген әлеуметтік салық сомасынан 50 проңент мөлшеріндегі 
соманы азайтуға қүқығы бар.

Салық төлеушілер салық салынатын табысты үш жылдан артық 
мерзімге берілген негізгі қүралдардың қаржы лизингі бойынша 
алынған сыйақы сомасына, кейіннен оларды лизинг алушыға бере 
отырып, азайтады.

Қызметінің айрықша түрі ауыл шаруашылығына кредит беру 
болып табылатын, банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын үйымдар салық салынатын табысты қызметтің 
осындай түрінен алынған табыс сомасына азайтады.

Салық төлеушінің амортизациялық аударымдарды есептеп 
шығаруы Салық Кодексінің 110-бабының 2-тармағына сэйкес 
жүрғізілген, пайдалануға алғаш енгізілген тіркелген активтерді үш 
жылдық кезең аяқталғанға дейін откізғен жағдайда жасалған 
қосымша шегерім сомасы салық төлеушінің тіркелген активтерді 
откізген салық кезеңіндегі салық салынатын табысын арттыруға 
қатысты болады.

Залалдар
Түзетілген жиынтық жылдық табыстан шегерімдердің асып 

гүсуі кэсіпкерлік қызметтен шегетін залал деп танылады.
Бағалы қағаздарды өткізуден шегетін залал мыналар:
борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, бағалы қағаздар 

бойынша өткізу қүны мен иемденіп алу қүны арасындағы теріс 
айырма;
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борыштық бағалы қағаздар бойынша - өткізген күнгі дисконт 
амортизациясы мен (немесе) сыйлықақы есептегендегі өткізу қүны 
мен иемденіп алу қүны арасындағы теріс айырма.

10.5. Корпоративтік табыс салығын есептеп шығару тәртібі 
мен оны төлеу мерзімдері. Салық кезеңі және салық 
декларациясы
Корпорациялық табыс салығы сомасын есептеп шығару

Корпорациялық табыс салығы салық кезеңі үшін Салық 
Кодексінің 135-бабының 1 -тармағында белгіленген ставканы Салык 
Кодексінің 124-бабына сәйкес ауыстырылатын залалдар сомасына 
азайтылған салық салынатын табысқа Салық Кодексінің 122- 
бабына сәйкес жүргізілген түзетулерді ескере отырып қолдану 
жолымен есептеп шығарылады.

Салық төлеушілер корпорациялық табыс салығын төлеуді 
өзінің түрып жатқан орны бойынша жүзеғе асырады.

Салық төлеушілер корпораңиялық табыс салығы бойынша 
аванстық төлемдерді бюджетке Салық Кодексінің 136-бабында 
белгіленген салық кезеңі ішінде, Салық Кодексінің 126-бабына 
сэйкес анықталған мөлшерде ағымдағы айдың 20-сынан 
кешіктірмей ай сайын төлеп түруға міндетті.

Салық кезеңі ішінде енгізілген аванстық төлемдер сомалары 
салық кезеңі үшін корпорациялық табыс салығы жөніндегі 
декларация бойынша есептеп шығарылған корпорациялық табыс 
салығын төлеу есебіне жатқызылады.

Салық төлеуші салық кезеңінің қорытындысы бойынша 
корпорациялық табыс салығы бойынша түпкілікті есеп айырысуды 
(төлемді) декларация тапсыру үшін белғіленғен мерзімнен кейін он 
жүмыс күнінен кешіктірмей жүзеғе асырады.

1. Күнтізбелік жыл корпорациялық табыс салығы үшін салық 
кезеңі болып табылады.

2. Еғер үйым күнтізбелік жыл басталғаннан кейін қүрылса, 
оның қүрылу күнінен бастап күнтізбелік жылдың аяғына дейінғі 
уақыт кезеңі ол үшін бірінші салық кезеңі болып табылады.

Бүл ретте үйымның оның уәкілетті органда мемлекеттік 
тіркеуге алынған күні оның қүрылған күні болып саналады.

3. Егер үйым күнтізбелік жылдың аяғына дейін таратылса, 
қайта үйымдастырылса, жыл басталғаннан бастап тарату, қайта
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ұйымдастыру аяқталған күнге дейінгі уақыт кезеңі ол үшін соңгы 
салық кезеңі болып табылады.

4. Егер күнтізбелік жыл басталғаннан кейін қүрылған үйым осы 
жылдың аягына дейін таратылса, қайта ұйымдастырылса, өзінің 
күрылған күнінен бастап тарату, қайта үйымдастыру аяқталған 
күнге дейінгі уақыт кезеңі ол үшін салық кезеңі болып табылады. 

Салық декларациясы
1. Салық Кодексінің 368-377, 385-397-баптарына сәйкес арнайы 

салық режимін қолданатын занды түлғаларды қоспағанда, 
корпораңиялық табыс салығын төлеушілер корпораңиялық табыс 
салығы бойынша деклараңияны салык органдарына есепті салық 
кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей табыс етеді.

2. Корпораңиялық табыс салыгы жоніндегі деклараңия 
деклараңиядан жэне корпораңиялық табыс салыгы бойынша салық 
салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілер туралы 
ақпараттарды ашу жөніндегі қосымшалардан түрады.

Есептерді шешуге арналған мысалдар 

ІУІысал 1.
Еңбекақы 112892 теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын жэне 
элеуметтік салық базасын, аударымды, салықты жэне бюджетке 
аударылатын сомасын есептеңіз?
Жауабы:
ЖТС=(112892-11289(10%МЗЖ)-18бб0тг(2013жылгы 
ЕТЖ)х10%ЖТС=8294тг
ӘСбазасы=112892 -  11289(10%МЗЖ)=101603тг 
ӘС=101603х 11%о=11176тг 
ӘА=101603 х 5%>=5080тг.
ӘС= 11176-5080=6096тг 
Бюджетке 6096теңге ӘС аударылады

Мысал 2.
Сату бойынша айналым -560000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 120000 тенге, төленетін қосылған қүн салығы сомасын 
анықтаңыз?
Жауабы: ҚҚС=560000-120000=440000х12%=52800тг
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Мысал 3.
Кәсіпорын қызметкері Б.Армановтың жалақысы 148672 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:
ЖТС=(148672-14867(10%МЗЖ)-18660тг(201 Зжылгы
ЕТЖ)х10%ЖТС=11514тг
ӘС базасы=148672 -  14867(10%МЗЖ)=133805тг
ӘС=133805 х 11%о=14718тг
ӘА=133805 х 5%о=6690тг.
ӘС=14718-6690=8028тг 
Бюджетке 8028теңге ӘС аударылады

Мысал 4.
«Аслан» кәсіпорынның меншігінде 1998 жылы шыққан 
МЕКСЕВЕ8 ВЕЫ2 О 320 маркалы автокөлігі бар. Оның 
двигательінің көлемі 3 199 текше см, яғни кестеде келтірілген 
двигательдің доңгелектелген 3000-4000 текше см көлемінен 
ерекшеленеді. Көлік қүралына салық сомасы қаншаны қүрайды? 
Жауабы: МЕКСЕИЕ8 ВЕИ2, С 320 автомобилі двигателъініц 3000 
текше см асуы 199 текше см (3199-3000) цүрайды. Демек, аталган 
көлік цүрашна салъщ сомасы 2013 жылы 27358 теңгені цүрайды. 
(15 х 1731тг)+(199х 7)=25965+1393=27358тг

Мысал 5.
Еңбекақы 126879теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын, 
әлеуметтік салық сомасын есептеңіз?
Жауабы:ЖТС=(126879-12688(10%МЗЖ)-18660тг(20!Зжылгы
ЕТЖ)х10%о=9553теңге
ӘС базасы=126879 - 12688МЗЖ=114191тг.
ӘС=114191 х 11%=12560тг 
ӘА=114191 х 5%=5710тг.
ӘС= 12560-5710=6850тг 
Бюджетке 6850теңге ӘС аударылады
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Семинарлык сабақтарға арналған тапсырмалар

Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нүсканың нөміріне сәйкес 
1 мысалдан таңдау (нұсқа нөмірі тапсырманың соңғы санына 
сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жұмысы түрінде ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барлъщ тацырыптар бойынша
тапсырмалар осы нұсқамага цатысты орындалады)

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

Жеке тұлғаның жеңіл автокөлігінің қозғалтқыш көлемі -  ІЗООсмЗ 
Салық көлемін анықтаңыз?

2 есеп.
Мекеменің 2019 жылғы 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша 
балансында Шымкент қаласында тіркелген келесідей транспорт 
құралдары бар:

Салық 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.
Тапсырма: Бір жылғы көлік салығының соммасын анықтау.

3 есеп.
Есепті кезеңінде кэсіпорын сатудан 48.000 мың теңге түсім алған 
(ққс-ын қоса есептегенде). Сатып алушылардан алдын-ала төлем 
гүріндегі 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 жэне есепке 
жатқызылган.

Тапсырма: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын есептеу керек

4 есеп.
Кәсіпорындағы 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 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 және мүлік салығының төлеу мерзімдері
2.Жер және мүлік салығының сомасын есептеу

6 есеп.
Агымдағы 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 пэтердің 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.).

%
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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 
әкелінген, қозғалтқышының колемі 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 жоғары - ?

8 есеп.
Меншік қүқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар жэне 
меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
қүқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, 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 жэне 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 қүқығында 
салық салу объектісі бар дара кәсіпкерлер; конңессия шартына 
сэйкес концессия объектісі болып табылатын салық салу объектісін
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иеленуге, пайдалануға құқығы бар концессионер тұлгалар мүлік 
салығын толеушілер болып табылады.

Қүны 10.500.000 теңге түратын үй-жайы үшін жеке түлға 
қанша салық төлейді?

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жүмысы 
бойынша тапсырмалар

1. Тақырыпқа жазбаша шолу жасау
2. «Корпорациялық табыс салықтары» тақырыбына глоссарий 

дайындау
3. Жылдық жиынтық табыс бойынша бақылау жүмысы
4. Тақырып аясында презентация дайындау
5. Преференциялар түсінігіне реферат дайындау
6. Салық салынатын табысты түзету
7. КТС бойынша салық салу объектілері мен субъектілері
8. Тауарларды (жүмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден 

түсетін табыс
9. Үйлерді, ғимараттарды, қүрылыстарды, сондай-ақ 

амортизациялауға жатпайтын активтерді откізу кезіндегі қүн 
өсімінен түсетін табыс

10. Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстар

Студенттің өзіндік жүмысы бойынша тапсырмалар 

Келесі тапсырмаларды студент өз бетінше оқып үйренуі керек:
1. Күмэнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар
2. Банктер жасаған провизиялардың мөлшерін азайтудан түсетін 

табыстар
3. Борышты талап етуді басқаға беруден түсетін табыстар
4. Шығып қалған тіркелген активтер қүнының ішкі топтың қүн 

балансынан асып түсуінен алынатын табыстар
5. Жылдық жиынтық табысты түзету
6. Преференцияларды қолдану мақсаты
7. Аванстық төлемдер сомасын есептеп шығару
8. Төлем көзінен үсталатын салық
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Тақырып 11. Жеке табыс салығы

Теориялық мәліметтер

1. Жалпы ережелер
2. Төлем көзінен салық салынатын табыстар
3. Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар

11.1. Жалпы ережелер
Салық салу объектілері бар жеке тұлғалар жеке табыс салығын 

төлеушілер (бөлім бойынша бұдан әрі салық төлеушілер) болып 
табылады.

Резидент емес жеке гұлғаларга салық салу ерекшеліктері - 
Резидент емес жеке түлғалар Салық Кодексінің 141-174-баптарына 
сәйкес жеке табыс салығы бойынша салықты есептеп, төлейді және 
жеке табыс салығы бойынша салық декларациясын табыс етеді. 

Салық салу объектілері:
1) төлем көзінен салық салынатын табыстар;
2) төлем көзінен салық салынбайтын табыстар.

Салық салынуға жатпайтын табыстар:
Жеке тұлғалар табыстарының мынадай түрлеріне салық 

салынуға тиіс емес:
1) еңбекақы төлеуғе байланысты төлемдерді қоспағанда, 

Қазақстан Республикасының заңдарында белғіленғен мөлшерде 
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен төленетін атаулы 
әлеуметтік комек, жэрдемақылар мен өтемдер;

2) балаларға және асырауындағы адамдарға алынған 
алименттер;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына сэйкес қызметкерғе
еңбек міндеттерін орындау кезінде мертіғуіне немесе
денсаулығының өзғе де зақымдануына байланысты келтірілғен 
зиянның орнын толтыру (жоғалтқан жалақысы бөлігіндеғі орнын 
толтырудан басқа);

4) жеке түлғалардың Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің 
лицензиясы бар банктер мен банк операңияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын үйымдардагы салымдары бойынша 
оларға төленетін сыйақылар және борыштық багалы қағаздар 
бойынша сыйақы;
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5) мемлекеттік бағалы қағаздармен және агенттік 
облигациялармен жасалған операциялардан түскен табыстар; 

Салық ставкалары:
Салық төлеушінің салық жылы ішіндегі салық салынатын 

табыстарына мынадай ставкалар бойынша салық салынуға тиіс:

15 еселенген жылдық 
есептік көрсеткішке дейін

салық салынатын кіріс сомасынан 5 процент

15 еселенген жылдык 
есептік көрсеткіштен 40 
еселенген жылдық есептік 
көрсеткішке дейін

15 еселенген жылдық есептік көрсеткіштен 
салық сомасы + одан асатын сомадан 10 
процент

40 еселенген жылдық 
есептік көрсеткіштен 600 
еселенген жылдық есептік 
көрсеткішке дейін

40 еселенген жылдык есептік көрсеткіштен 
салык сомасы + одан асатын сомадан 20 
процент

600 еселенген және одан 
жоғары

600 еселенген жылдык есептік көрсеткіштен 
салық сомасы + одан асатын сомадан 30 
процент

11.2. Төлем көзінен салық салынатын табыстар
Салық төлеушінің төлем көзінен салық салынатын 

табыстарына:
1. қызметкердің табысы;
2. біржолғы төлемдерден алынған табыс;
3. жинақтаушы зейнетақы қорларынан берілетін зейнетақы 
төлемдері;
4. дивидендтер, сыйақылар, үтыстар түріндегі табыс;
5. стипендиялар;
6. жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табысы жатады.

11.3. Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар
Салық тәлеушінің толем көзінен салық салынбайтын 

табыстарына, табыстардың мынадай түрлері:
1. мүліктік табыс;
2. жеке кәсіпкердің салық салынатын табысы;
3. адвокаттар мен жеке нотариустардың табысы;
4. Салық Кодексінің 170-бабына сэйкес белгіленетін әзге де 

табыстар жатады.
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Есептерді шешуге арналған мысалдар 

Мысал 1.
Кәсіпорын қызметкері Б.Ахметовтың жалақысы 111000 теңгені 
құрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы үшін еңбекақы 
бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. элеуметтік салық базасын, 
аударымды, салық сомасын есептеңіз? 2012 жылғы әлеуметтік 
аударым - 5% .
Жауа6ы:ЖТС=(111000-11100(10%МЗЖ)-18660тг(2013жылгы
ЕТЖ)х10%=8134теңге
ӘС базасы=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 болганда, жеке табыс салық сомасын жэне 
әлеуметтік салық базасын, аударымды, салықты жэне бюджетке 
аударылатын сомасын есептеңіз?
Жауабы:ЖТС=(147965-14797(10%МЗЖ)-18660тг(2013жылгы 
ЕТЖ)х10%о=1145 Ітеңге
ӘС базасы=147965 -  14797(10%МЗЖ)=133168тг.
ӘС=133168 х 11%о=14648тг 
ӘА=133168 х 5%>=6658тг.
ӘС=14648-6658=7990тг 
Бюджетке 7990теңге ӘС аударылады

Мысал 3.
Өнімді сатудан алынган табыс - 997 мың теңге,өндіріс шығындары
- 515мың теңге, өнімді сату бойынша шыгындар 4 мың теңге. 
Негізгі емес қызмет шығындары 1 мың теңге. Негізгі емес қызмет 
табыстары 5 мың теңге. Корпоративті табыс салыгын және қалған 
сомасын есептеңіз?
Жауабы: 997000-515000-4000-1000=477000 
5000+477000=482000(КТС20%)-96400=385600
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Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нұсқаныц нөміріне сәйкес
1 мысалдан таңдау (нұсқа нөмірі тапсырманың соңғы санына 
сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жұмысы түрінде ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барлъщ тацырыптар бойынша
тапсырмалар осы нұсқамага цатысты орындаладъі)

Есептерді шығару

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

2 есеп.
Заңды тұлғаның 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 құралдар салығы бойынша салық 
мөлшерін есептеңіз?

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

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

6 есеп.
Жеке түлғаға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерден саяжай 
құрылысын жүргізу үшін 1 гектардан жер беріледі. Жеке
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тұлғалардын жерлері көбінесе сотықпен есептелгендіктен 1 
гектарды сотыққа, яғни 100 сотық деп аламыз. Сонда жеке 
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, төленетін қосылған қүн салығы сомасын 
анықтаңыз?

10 есеп.
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 салығын және қалған 
сомасын есептеңіз?

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жүмысы 
бойыиша тапсырмалар

1. ЖТС бойынша жалпы ережелер туралы
2. Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар
3. Жекелеген жағдайларда кірістерге салық салу ерекшеліктері
4. Бейрезидент-жеке түлғаның кірістері бойынша жеке табыс 

салығын есептеу, үстап қалу және аудару
5. Жеке түлғаның жылдық кірісі
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6. Жеке тұлғаның жылдық кірісіне кіретін кірістер
7. Төлем көзінен салық салуға жататын кірістер
8. Жұмыскердің салық салуға жатпайтын кірістері туралы
9. Жұмыскердің заттай нысандағы кірісі
10.Жұмыскердің материалдық пайда тұріндегі кірісі
П.Өтеусіз алынған мұлік, оның ішінде жұмыстар, көрсетілетін 

қызметтер тұріндегі кіріс
12.3ейнетақы төлемдері тұріндегі кіріс
ІЗ.Дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар тұріндегі кіріс
М.Стипендия тұріндегі кіріс
15.Жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша кіріс

Студенттің өзіндік жұмысы бойынша тапсырмалар

Келесі тапсырмаларды студент өз бетінше оқып үйренуі керек:
1. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістер
2. Жеке тұлға ҚР-дағы мүлікті өткізген кезде құн өсімінен түсетін 

кіріс
3. Жеке тұлғаның ҚР-ның шегінен тыс жердегі көздерден алған, 

мүлікті өткізуден түсетін кірісі
4. Жеке тұлғаның мүлікті (ақшадан басқа) жарғылық капиталға 

салым ретінде беруі кезінде қүн өсімінен түсетін кіріс
5. Шағын бизнес субъектілері үшін не шаруа немесе фермер 

қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара 
кәсіпкердің өзге активтерді өткізуі кезінде қүн өсімінен түсетін 
кіріс

6. Талап ету қүқығын, оның ішінде тұрғын үй қүрылысына үлестік 
қатысу туралы шарт бойынша түрғын ғимараттағы үлесті талап 
ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс

7. Жеке практикамен айналысатын адамның кірісі
8. Бақыланатын шетелдік компания бойынша жалпы ережелер. 

Бақыланатын шетелдік компанияның пайдасына салық салу
9. Кірісті түзету
10.Салықтық шегерімдер бойынша жалпы ережелер
П.Міндетті элеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар

бойынша салықтық шегерім
12.Стандартты шегерімдер
13.Коп балалы отбасы үшін салықтық шегерім
Н.Ерікті зейнетақы жарналары бойынша салықтық шегерім



15,Оқытуға арналған салықтық шегерім
16.Медицинаға арналған салықтық шегерім
17.Сыйақылар бойынша салықтық шегерім
18.Мемлекеттік мекемелердің жеке табыс салығын есептеу, ұстап 

қалу және төлеу ерекшеліктері
19.Салық агентінің жеке тұлгамен есеп айырысулар туралы 

анықтаманы беру тэртібі

¥сынылатын 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. 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 12. Жер қойнауын пайдаланушылардың 
салықтары мен арнайы төлемдері

Теориялық мәліметтер

1. Жалпы ережелер
2. Бонустар
3. Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем
4. Пайдалы қазбаларды өндіру салығы
5. Үстеме пайда салығы

12.1.Жалпы ережелер
Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған 

тэртіппен жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған 
келісімшарттардың шеңберінде жер қойнауын пайдалану бойынша 
операңияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушылар осы 
Кодексте белгіленген барлық салықтарды жэне бюджетке төленетін 
төлемдерді төлейді.

Осы бөлім жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы 
төлемдері мен салықтары бойынша салықтық міндеттемелерді 
орындау тэртібін, сондай-ақ өнімді бөлу туралы келісімнің 
(келісімшарттың) шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша 
салықтық міндеттемелерді орындау ерекшеліктерін белгілейді.

Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен 
салықтары:
1) қол қою бонусын;
2) тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемді;
3) жер қойнауын пайдалануга баламалы салықты;
4) роялтиді;
5) Қазақстан Республикасының өнімді бөлу бойынша үлесін;
6) пайдалы қазбаларды өндіру салығын;
7) үстеме пайда салығын қамтиды.

Кен орындарын (кен орындары тобын, кен орнының бір 
бөлігін) рентабельділігі төмен, түтқырлығы жоғары, су басқан, 
дебиті аз және игерілген санаттарына жатқызу тэртібін, олардың 
тізбесін жэне пайдалы қазбаларды өндіру салығы бөлігінде салық 
салу тэртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

Қазақстан Республикасының қүрлықтық қайраңында жэне
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тау-кендік бөлуде немесе тау-кендік бөлу болмаған кезде өндіруге 
немесе барлауға жэне көмірсутектерді өндіруге арналған 
келісімшартта көрсетілген көмірсутектер кен жатындары жоғарғы 
нүктесінің тереңдігі 4500 метрден жоғары емесжәне тау-кендік 
бөлуде немесе тау-кендік бөлу болмаған кезде өндіруге немесе 
барлауға жэне көмірсутектерді өндіруге арналған келісімшартта 
корсетілген көмірсутектер кен жатындары төменгі нүктесінің 
тереңдігі5000 метр және одан төмен кен орындарында өндіруге 
немесе барлауға және көмірсутектерді өндіруге арналган 
келісімшарттар бойынша салықтық міндеттемелерді орындау 
тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемнің, пайдалы қазбаларды 
өндіру салығының жэне үстеме пайда салығының орнына баламалы 
салықты есептеу жэне төлеу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

12.2.Бонустар
Қол қою бонусы жер қойнауын пайдаланушының келісімшарт 

аумағында (жер қойнауы учаскесінде), сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен 
келісімшарт аумағы (жер қойнауы учаскесі) кеңейтілген кезде жер 
қойнауын пайдалану қүқығын иелену үшін біржолғы тіркелген 
төлемі болып табылады.

Қазақстан Республикасының жер қойнауы жэне жер 
қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын 
пайдалану қүқығын алу конкурсының жеңімпазы болған немесе 
жер қойнауын пайдалану қүқығын беру жөніндегі тікелей 
келіссөздер негізінде жер қойнауын пайдалану кұқығын алған, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған 
тэртіппен жер қойнауын пайдалануға арналған мынадай 
келісімшарттардың біреуіи:
1) барлауға арналған келісімшартты;
2) пайдалы қазбаларды ондіруге арналған келісімшартты;
3) бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшартты;
4) геологиялық зерделеуге арналған лиңензияны;
5) жер қойнауының кеңістігін пайдалануға арналған лиңензияны;
6) кен іздеушілікке арналған лиңензияны жасасқан (алған) жеке 
немесе заңды тұлға қол қою бонусын төлеуші болып табылады.
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12.3. Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт жасалғанға 

дейін келісімшарт аумағын (жер қойнауы учаскесін) геологиялық 
зерделеуге және кен орындарын барлауға мемлекет шеккен 
жиынтық шығындарды өтеу бойынша жер қойнауын 
пайдаланушының тіркелген төлемі тарихи шығындарды өтеу 
бойынша төлем болып табылады.

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты 
жасасқанға дейін келісімшарт аумағын (жер қойнауы учаскесін) 
геологиялық зерделеуге және кен орындарын барлауга мемлекет 
шығын шеккен пайдалы қазбалардың кен орындары бойынша жер 
қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберінде қызметті 
жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар тарихи 
шығындарды өтеу бойынша төлемді төлеушілер болып табылады.

Пайдалы қатты қазбаларды барлауға немесе ондіруге 
арналған лиңензия шеңберінде қызметін жүзеге асыратын жер 
қойнауын пайдаланушы бір мезгілде мынадай талаптар сақталған 
кезде:

пайдалы қатты қазбаларды барлауға немесе өндіруге 
арналған лицензия Қазақстан Республикасының жер қойнауы және 
жер қойнауын пайдаланушылар туралы заңнамасына сәйкес 2017 
жылғы 31 желтоқсаннан кейін берілсе;

пайдалы қатты қазбаларды барлауға немесе өндіруге арналған 
лицензия берілген аумақ Қазақстан Республикасының жер қойнауы 
жэне жер қойнауын пайдаланушылар туралы заңнамасына сәйкес 
жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша жер 
қойнауын пайдалану қүқығы 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін берілген 
аумаққа жатпайтын болса, тарихи шығындарды өтеу бойынша 
төлемді төлеуші болып табылмайды.

12.4. Пайдалы қазбаларды өндіру салығы
Жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбаларды өндіру 

салығын Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін 
минералды шикізаттың, көмірсутектердің, жерасты сулары мен 
емдік балшықтың әрбір түрі бойынша жеке төлейді.

Жүргізілетін өндіру түріне қарамастан, өндірілетін 
минералды шикізаттың, көмірсутектердің, жерасты суларының 
жэне емдік балшықтың барлық түрлері бойынша пайдалы
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қазбаларды өндіру салығы осы тарауда белгіленген мөлшерлемелер 
бойынша және тәртіппен төленеді.

Салықтық кезең үшін өндірілген көмірсутектердің, жерасты 
суларының, емдік балшық пен пайдалы қазбалардың айналыстан 
шыққан қорларының жалпы көлемінен пайдалы қазбаларды өндіру 
салығын есептеу мақсатында кен орындары бойынша есептен 
шығарылған (шығынды қайтару) қорлар қүрамынан алынатын 
пайдалы қазбалардың көлемі, сондай-ақ технологиялық сынап көру 
мен зерттеулер жүргізу үшін берілген көмірсутектердің, минералды 
шикізаттың, жерасты сулары мен емдік балшықтың көлемі алып 
тастауға жатады. Технологиялық сынап көру мен зерттеулер 
жүргізу үшіи берілетін көмірсутектердің, минералды шикізаттың, 
жерасты сулары мен емдік балшықтың көлемі көмірсутектердің, 
минералды шикізаттың, жерасты сулары мен емдік балшықтың 
тиісті түрлері (сүрыптары) үшін үлттық стандарттарда көрсетілген 
технологиялық сынамалардың ең томен массасымен шектеледі.

12.5.Үстеме пайда салығы
Үстеме пайда салығы осы Кодекстің 753-бабына сәйкес жер 

қойнауыи пайдаланушы үстеме пайда салығын төлеуші болып 
табылатын жер қойнауын пайдалануға арналған эрбір жеке 
келісімшарт бойынша салықтық кезең үшін есептеледі.

Үстеме пайда салығын есептеу мақсаттары үшін жер 
қойнауын пайдаланушы осы тарауда белгіленген тэртіпке сәйкес 
жер қойнауын пайдалануға арналған эрбір жеке келісімшарт 
бойынша салық салу объектісін, сондай-ақ салық салумен 
байланысты мынадай объектілерді:
1) үстеме пайда салығын есептеу мақсаттары үшін таза кірісті;
2) үстеме пайда салығын есептеу мақсаттары үшін салық 
салынатын кірісті;
3) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша 
жылдық жалпы кірісті;
4) үстеме пайда салығын есептеу мақсаттары үшін шегерімдерді;
5) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша 
корпоративтік табыс салығын;
6) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша 
бейрезиденттің түрақты мекемесінің таза кірісі салығының есеп 
айырысу сомасын айқындайды.
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Есептерді шешуге арналған мысалдар

Мысал 1.
Үйді жэне жерді сатуды ЖШС бухгалтерлік есебінде шоттарын 
кәрсетіңіз?_____ __________________ ________________________
№ Дебет Кредит Сомасы (теңге) Операцияның мазмұны

1 2 480 800 Жердің куны есептен шығарылды

2 33 376 000 Зандастырылған мүліктің қалдық 
кұны есептен шығарылды

3 7 080 000=
(40,456 млн.-33,376 
млн.)

Зандастырылған мүліктің 
жинақгалған тозу есептен 
шығарылды

4 12 000 000=
(10 млн.+2 млн.)

Сатып алушыға шот-фактура жэне 
негізгі құралдар сатуға арнапған 
жүк қүжаты берілді

5 12 00 000=(10 
млн.х12%)

Шот-фактура ҚҚС есептелді

6 13 200 000 Акы алынды

Жауабы: Үйді және жерді сатуды ЖШС бухгалтерлік есебінде көрсету:
№ Дебе

т
Креди
т

Сомасы (теңге) Операцияның мазмұны

1 7410 2411 2 480 800 Жердің цүны есептен шыгарылды

2 7410 2412 33 376 000 Заңдастырылган мүліктің цалдъщ 
қүны есептен шыгарылды

3 2420 2412 7 080 000=(40,456м 
лн.-33,376млн.)

Заңдастырылган мүліктің жинацталг 
ан тозу есептен шыгарылды

4 1210 6210 12 000 000=(10 
млн. +2 млн.)

Сатып ачушыга шот-фактура және 
негізгі цүрачдар сатуга арнапган жүк 
цүжаты берілді

5 1210 3130 12 00 000=(10 
млн.х12%)

Шот-фактура ҚҚС есептелді

6 1030 1210 13 200 000 Ацы алынды
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Компанияда -өсім жоц 
Заңдастырылган мүлік бойынша:
10 000 000-40 456 000= -30456 ОООтг.
Жер бойынша:
2 000 000 -2480 800 = -480 ОООтг.
Өсімнің жоц болуы- КТС жоц болуы.

Мысал 2.
Жеке тұлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің қүны -
5 800 000 теңге. Мүлік салығын табыңыз?
Жауабы: Мүлік салыгы =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 
түлғалардың 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 салыгы төмендегіше 
есептеледі:
50 сотыц х 20 теңге = 1000 теңге
50 сотьіцх 100 теңге = 5000 теңге (5000+1000=6000)
Соньімен жеке түлга 100 сотыц жеріне 6000 теңге жер салыгын 
төлеуге тиіс.

Мысал 4.
Жеке түлғаның Алматы қаласында жер телімі бар. Жер телімінің 
ауданы:
түрғын үйдің алып жатқан ауданы -  200м2 
үй іргесіндегі жер телімінің ауданы -  ІЗООм2
Түрғын үй бойынша жер салығын жэне үй іргесіндегі телім 
бойынша жер салығын, барлығы қанша?
Жауабы: Түргын үй бойынша жер салыгьі: 200м2 х 0,96=192 тенге
Үй іргесіндегі телім бойынша: 1000 м2 х 0,20=200 тенге
300 х 6,0=1800 тенге
Барлыгы: 192+200+1800=2192 тенге
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Мысал 5.
Сатылған лото құны 400000 теңге. Аукционнан жинақталған жинақ 
сомасын анықтаңыз?
Жауабы: Аукцион салыгы=400 000х 0,3%=1200тг 

Мысал 6.
Сату бойынша айналым - 280000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 70000 тенге, төленетін қосылған қүн салығы сомасын 
анықтаңыз?
Жауабы: ҚҚС=280000-70000=210000х12%о-25200тг

Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Есеитерді шығарыңыз. Әр таисырмадан нүсқаның нөміріне сәйкес 
1 мысалдан таңдау (нүсқа нөмірі тапсырманың соңғы санына 
сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жүмысы түрінде ресімдеу. 
(Ескерту: семестрдегі барлъщ тацырыптар бойьшша
тапсырмалар осы нүсңамага цатысты орындачады)

Есептерді шығару
1 есеп.
Өнімді сатудан алынған табыс - 995 мың теңге, ондіріс 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 салығын жэне қалған 
сомасын есептеңіз?

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

3 есеп.
Сату бойынша айналым -560000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 120000 тенге, төленетін қосылған қүн салығы сомасын 
анықтаңыз?
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4 есеп.
Кәсіпорын қызметкері Б.Ермековтың жалақысы 148672 теңгені 
құрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы үшін еңбекақы 
бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. әлеуметтік салық базасын, 
аударымды, салық сомасын есептеңіз? 2012 жылғы элеуметтік 
аударым - 5% .

5 есеп.
«Айсұлтан» кәсіпорынның меншігінде 1998 жылы шыққан 
МЕКСЕОЕ8 ВЕК2 О 320 маркалы автокөлігі бар. Оның 
двигательінің көлемі 3 199 текше см, яғни кестеде келтірілген 
двигательдің дөңгелектелген 3000-4000 текше. см көлемінен 
ерекшеленеді. Көлік құралына салық сомасы қаншаны құрайды?

6 есеп.
«Арша» кэсіпорынның 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 құралына салық 
сомасы қаншаны құрайды?

7 есеп.
«Алмалы» 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 эуе 
кемесін пайдалану мерзімінен түзетілетін коэффиңиент -  3

8 есеп.
Еңбекақы 126879теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын, 
элеуметтік 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 тұрған. Көлік салығын 
есептеңіз? 5 жылдан асатын әуе кемесін пайдалану мерзімінен 
түзетілетін коэффиңиент -  3

%
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10 есеп.
Өнімді сатудан алынған табыс - 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?

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жүмысы 
бойынша тапсырмалар

1. Жер қойнауын пайдаланушылардың салықтық міндеттемені 
орындау ерекшеліктері

2. Жекелеген жер қойнауын пайдаланушылардың салықтық 
міндеттемені орындау ерекшеліктері

3. Жер қойнауын пайдалану бойынша операңияларды салықтық 
есепке алу ерекшеліктері

4. Қол қою бонусын есептеу тэртібі
5. Геологиялық зерделеуге, кен іздеушілікке, пайдалы катты 

қазбаларды барлауға немесе өндіруге арналган лиңензиялар 
бойынша қол қою бонусын есептеу ерекшеліктері

6. Қол қою бонусын төлеу мерзімдері, қол қою бонусы бойынша 
салықтық кезең

7. Тарихи шыгындарды отеу бойынша толемді белгілеу тэртібі
8. Пайдалы қазбаларды төлеу ерекшеліктері
9. Көмірсутектерге арналған пайдалы қазбаларды өндіру салығы
10. Көмірсутектердің құпын айқындау тэртібі
11. Пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері
12. Кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, минералды 

шикізатқа арналған пайдалы қазбаларды өндіру салығы
13. Кең таралған пайдалы қазбаларға, жерасты суларына жэне 

емдік балшыққа арналған пайдалы қазбаларды өндіру салығы
14. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаттары үшін таза кіріс
15. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаттары үшін салық 

салынатын кіріс
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Студенттің өзіндік жұмысы бойынша тапсырмалар 

Келесі тапсырмаларды студент өз бетінше оқып үйренуі керек:
1. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаттары үшін жер қойнауын 

пайдалануға арналған келісімшарт бойынша жылдық жалпы 
кіріс

2. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаттары үшін шегерімдер
3. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша 

корпоративтік табыс салығы
4. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша 

бейрезиденттің түрақты мекемесінің таза кірісіне салықты 
есептеу сомасы

5. Үстеме пайда салығының мөлшерлемелері, үстеме пайда
6. салығын есептеу мақсаттары үшін таза кірісті бөлудің шекті 

сомасын есептеуге арналған пайыздардың деңгейлері мен 
мөлшері

7. Жер қойнауын пайдалануға баламалы салық
8. Жер қойнауын пайдалануға баламалы салықты есептеу тэртібі
9. Салықтық мөлшерлеме
10.Роялти жэне Қазақстан Республикасының өнімді бөлу бойынша 

үлесі бойынша салықтық міндеттемені заттай иысанда орындау 
тәртібі

¥сынылатын әдебнеттер тізімі (тақырып бойынша)

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

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

3. Еркебалаева В.З. Шет мемлекеттер салыктары: 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 салықтьщ есеп саясаты, Экономика, 

Алматы, 2013ж.
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Такырып 13. Алымдардын экономикалык мазмуны

Теориялык ліэліметтер

1. Алымдар жэне олардың түрлері, мөлшерлемесі
2. Тіркеу алымдарының мөлшерлемелері
3. Рүқсат күжаттарын бергені үшін алым мөлшерлемелері
4. Азаматтык әуе кемесінің үіщта жарамдылығына сертификаттар бергені үтпін

алымдардың мөлшерлемесі

13.1.Алымдар ж зне олардын гүр.тсрі, мөлшерлемесі
Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алым (бүдан эрі алым) заңды 

түлғаларды жэне олардың филиалдары мен өкілдіктерін қүру мен қызметін 
токтатуды мемлекеттік (есептік) тіркеу, оларды кайта тіркеу, сондай-ак олардың 
мемлекеттік (есептік) тіркеу (бүдан эрі - тіркеу) туралы куэліктің дубликатын алуы 
кезінде алынады.

Тіркеуді Қазақстан Республикасының заң актісінде белгіленген тэртіппен жэне 
жағдайларда уәкілетті орған (бүдан эрі - тіркеуші орган) жүзеге асырады.

Алым төлеушілер - Қазақстан Республикасының заң актісіне сәйкес тіркелуге 
тиіс заңды түлғалар, сондай-ак олардың филиалдары мен өкілдіктері алым 
төлеушілер болып табылады.

Алымды есептеу, төлеу және төленген сомаларды кайтару тәртібі:
1. Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген ставкалар 

бойынша есептеледі жэне тіркеуші органға тиісті күжаттарды бергенге дейін 
төленеді.

2. Алым сомасы салық төлеуші ретіндегі алым толе\ шінін мемлекеттік тіркеу 
орны бойынша бюджетке енгізіледі.

3. Алымды төлеген түлғалар тіркеуші органға тиісті күжаттарды бергенге дейін 
тіркеу жасаудан бас тарткан жағдайларды қоспағанда, төленген алым сомасы 
кайтарылмайды.

Бүл орайда алым сомасы тиісті тіркеу органы берген, тіркеу ісэрекеттерін 
жасауға арналған қүжаттарды аталған түлғаның табыс етпегенін растайтын 
қүжатты төлеуші табыс еткеннен кейін кайтарылады.

13.2.Тіркеу алымдарынын мөлшерлемелері
Тіркеу алымдарының мөлшерлемелері рест'бликалык бюджет туралы 

заңда белгіленген жэне осындай алымдарды төлеу күніне қолданыста болатын 
еселенген айлык есептік көрсеткіш (бүдан әрі осы тараудың мэтіні бойынша -  
АЕК) мөлшерінде айқындалады.

Рүксат күжаттарын бергені үшін алым мөлш ерлемелері
Рүксат қүжаттарын бергені үшін алым мөлшерлемелері республикалық 

бюджет туралы заңда белгіленген жэне осындай алымдар төлеу күніне колданыста 
болатын еселенген АЕК мөлшерінде айкындалады.

Автокөлік қүралдарынын Қазакстан Республикасының аумағымен жүріп 
өткені үшін алым мөлшерлемелері:

1) мыналарды:
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халыкаралык катынаста жолаушылар мен жүкгсрді тасымалдауды жүзеге асыратын 
отандық автокөлік кұралдарының Қазакстан Республикасының аумағынан 
шыкканы үшін -  3 еселенген АЕК мөлшерін;
Қазақстан Республикасының халыкаралык шарттарына сәйкес күнтізбелік бір 
жылға шетелдік рұқсатты ала отырып, тұрақты негізде хальщаралық қатынаста 
жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын отандық автокөлік 
кұралдарынын Казақстан Респ)'бликасының аумағынан шықканы үшін - 10
еселенген АЕК мөлшерін;

2) халыкаралык катынаста жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды 
жүзеге асыратын шетелдік автокөлік күралдарынын Казакстан Респ\бликасынын 
аумағына (аумағынан) кіргені (шықаны), Қазакстан Республикасынын аумағы 
бойынша транзиті үшін -  20 еселенген АЕК мөлшері;

3) ірі габаритті жэне (немесе) салмағы ауыр отандык және шетелдік автокөлік 
қүралдарының Қазақстан Республикасының аумағымен жүріп өткені үшін -  осы 
баптың 3-тармағында белгіленген мөлшерлерді күрайды.

Ірі габаритті жэне (немесе) салмағы ауыр отандьщ жэне шетелдік автокөлік 
күралдарының Казакстан Республикасының аумағымен жол жүргені үшін алым 
мөлшерлемелері:
1) автокөлік күралының (жүкпен немесе жүксіз) жалпы накты массасының жол 
берілетін жалпы массадан асып кеткені үшін -  асып кеткен эрбір тонна (толык 
еместі қоса алғанда) үшін 0,005 еселенген АЕК мөлшерін кұрайды.
Автокөлік құралының (жүтспен немесе жүксіз) жалпы накты массасының жол 
берілетін жалпы массадан асып кеткені үшін алым сомасы көрсетілген алым 
мөлшерлемесін осындай асып кету мөлшеріне жэне маршрут бойынша 
тасымалдаудың тиісті аракашықтығына (километрмен) көбейту аркылы 
айкындалады;
2) автокөлік құралының (жүкпен немесе жүксіз) нақгы осьтік жүчктемелерінің жол 
берілетін осьтік жүктемелерден асып кеткені үшін (әрбір артық жүк тиелген жеке, 
қосарланған жэне үштіктелген осьтер үшін):

р/
с

№

Жол берілетін осьтік жүктемелерден нақты 
асып кету, %

Жол берілетін осьтік 
жүктемелерден асып 
кеткені үшін тариф

(АЕЮ
1. 10 %-ды қоса алғанға дейін 0,011
2. 10,0 %-дан 20,0 %-ды қоса алғанға дейін 0,014
3. 20,0 %-дан 30,0 %-ды қоса алғанға дейін 0,190
4. 30,0 %-дан 40,0 %-ды қоса алғанға дейін 0,380
5. 40,0 %-дан 50,0%-ды қоса алғанға дейін 0,500
6. 50,0%-дан жогары 1
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13.3 Азаматтық әуе кемесінің үшуға жарамдылығына 
сертификаттар бергені үшін алымдардың мөлшерлемесі

Азаматтық әуе кемесінің үшуға жарамдылығына сертифнкаттар
бергені үшін:
Р/с
№

Әуе кемелерін сертификаттау түрі 
(санаты, салмағы)

Сертификат 
тау үшін 

алым 
мөлшерлеме 

сі (АЕК)
1 2 3
1. Ұшақтың ұшуға жарамдылығы

1.1. 136000 килограмнан астам 450
1.2. 75000 килограмнан астам 136000 килограмды қоса 

алғанға дейін
437

1.3. 2 қозғалткышымен 30000 килограмнан астам, 75 000 
килограмды қоса алғанға дейін

328

1.4. 3 козғалтқышымен 30000 килограмнан астам, 75000 
килограмды қоса алғанға дейін

364

1.5. 4 қозғалтқышымен 30000 килограмнан астам, 75000 
килограмды коса алғанға дейін

401

1.6. 2 козғалтқышымен 10000 килограмнан астам, 30000 
килограмды қоса алғанға дейін

291

1.7. 3 қозғалтқышымен 10000 килограмнан астам, 30000 
килограмды қоса алғанға дейін

328

1.8. 4 козғалтқышымен 10000 килограмнан астам, 30000 
килограмды қоса алғанға дейін

364

1.9. 5700 килограмнан астам 10000 килограмды коса алғанга 
дейін

54

2. Тікұшақтың ұшуға жарамдылығы
2.1. 10000 килограмнан астам 145
2.2. 1 қозғалтқышымен 5000 килограмнан астам, 10000 

килограмды қоса алғанға дейін
91

2.3. 2 қозғалтқышымен 5000 килограмнан астам, 10000 
килограмды қоса алғанға дейін

127

2.4. 1 қозғалтқышымен 3180 килограмнан астам, 5000 
килограмды коса алғанға дейін

54

2.5. 2 қозғалтқышымен 3180 килограмнан астам, 5000 
килограмды коса алғанға дейін

72
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Есептерді шешуге арналған мысалдар

Мысал 1.
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 
салығын жэне қалған соманы кім төлейді?
Жауабы: Мүлік салыгы=500+200 000 х 0,08=660 тенге 
Қалган соманы: (660-396 = 264 тенге) -  інісі төлейді 
60% 40%

Мысал 2.
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 — салъщ мөлшерлемесі
1731- 2013 жылгы айлъщ 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 салъщ сомасы:
(5193+900) х 0,3=1827,9
0,3 пайдапану мерзімі 6 жылдан 20 жылга дейінгі түзету 
коэффициенті

Мысал 3.
Автобустың 20 орны бар. Көлік қүралдар салығы бойынша салық 
мөлшерін есептеңіз?
Жауабы: Салъщ = 14 х 173Ітг = 24234 тенге 

Мысал 4.
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
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Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

1 есеп.
Меншік кұкығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар 

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 автокөліғінің қозғалтқыш көлемі -  1200смЗ
Салық көлемін анықтаңыз?

2 есеп.
Мекеменің 2019 жылғы 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша 

балансында Шымкент қаласында тіркелғен келесідей транспорт 
қүралдары бар:

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

Жеңіл автокөліктер 260 3
Жүк автокөліктері 240 4

280 6

Наурыз айының ортасында 260 ат. к. тең жүк автомобилі есептен 
шығарылды, сатылды.
Тапсырма: Бір жылғы көлік салығының соммасын анықтау.

3 есеп.
Есепті кезеңінде кәсіпорын сатудан 48.000 мың теңғе түсім 

алған (ққс-ын қоса есептеғенде). Сатып алушылардан алдын-ала 
төлем түріндеғі алынған сома -10.000 мың тг. Есепті кезеңде 
кәсіпорын:

-24.000 мың тг-ге ондірістік 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 
жатқызылған.

Тапсырма: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын есептеу керек



4 есеп.
Кәсіпорындағы дайын өнім сатудан түскен түсім 2.525.000 тг. 

(ҚҚС-сыз). Шын 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 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. 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. Нәтижесінде 2019 жыл үшін 
есептелген мүлік салығы алдыңғы жылдың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда жоғары болады.

Салық салу мақсатындағы пәтердің күны 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 
әкелінген, қозгалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден 
жогары жеңіл автомобильдер үшін салықты есептеу айлық есептік
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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 қүқыгында 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 салыгын төлеушілер 
болып табылады.

Жеңіл автокөліктің қозғалтқыш көлемі -1 ІООсмЗ 
Салық колемін анықтаңыз?

9 есеп.
Салық төлеушілер салық салу объектілерін, эрбір көлік 

қүралы бойынша салық ставкасын және түзету коэффиңиенттерін 
негізге ала отырып, салық сомасын дербес есептейді.

25-орындықты автобустың көлік салығы қанша болады?

10 есеп.
Қазақстан Республикасыиың аумағында меншік, шаруашылық 

жүргізу немесе оралымды басқару қүқығында салық салу объектісі 
бар жеке және заңды түлгалар; ҚР аумағында меншік қүқығында 
салық салу объектісі бар дара кәсіпкерлер; конңессия шартына 
сәйкес конңессия объектісі болып табылатын салық салу объектісін 
иеленуге, пайдалануга қүқыгы 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. Алым төлеушілерді анықтау
2. Алымдарды есептеу мен төлеу тәртібі
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3. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркегені үшін 
алым мөлшерлемелері

4. Ғарыш объектілерін жэне оларға құқықтарды, көлік құралдарын 
мемлекеттік тіркегені үшін алым мөлшерлемелері

5. Дэрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды жэне 
медициналық техниканы мемлекеттік тіркегені үшін алым 
мөлшерлемелері

6. Авторлық құқықпен қорғалатын туындыларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркегені үшін алым мөлшерлемелері

7. Теле-, радиоарнаны, мерзімді баспасөз басылымын, ақпараттық 
агенттікті жэне желілік басылымды есепке қойғаны үшін алым 
мөлшерлемелері

8. Микроқаржы үйымдарын есептік тіркеуден өткізгені жэне 
оларды микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізгені үшін 
алым мөлшерлемесі

9. Автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының 
аумағымен жүріп өткені үшін алым мөлшерлемелері

10. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу қүқығы үшін 
лицензиялық алым (жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға 
арналған лицензиялар берғені үшін алым) мөлшерлемелері

Студенттің өзіндік жүмысы бойынша тапсырмалар 

Келесі тапсырмаларды студент өз бетінше оқып үйренуі керек:
1. Телевизия жэне радио хабарларын тарату 

ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат бергені 
үшін алым мөлшерлемелері

2. Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орған Қазақстан 
Республикасының эуе кеңістігін пайдалануды жэне авиация 
қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген сертификаттау талаптарына сэйкестігіне беретін 
сертификаттарды бергені үшін алым мөлшерлемелері

3. Банк жэне сақтандыру нарықтарына қатысушылар үшін рұқсат 
құжаттарын, келісім бергені үшін алым мөлшерлемелері
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¥сынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет
1. «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 революңия 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. Шет мемлекеттер салықтары: лекңиялар 
жинағы, ОҚГИ типоғрафиясы, Шымкент, 2016ж.

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

6. Жакипбеков С.Т. Налоговое прогнозирование и иланирование, 
Шымкент, 2014г.

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

туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 қаңтар, 2019ж.
2. Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салық және салық салу 

(Оңделіп, толықтырылған екінші басылым, І-ІІ том), Алматы, 
Экономика, 2011ж.

3. Утаров А.К., Еркебалаева В.З., Досжанова Ш.А. Салық және 
салық салу, Шымкент, Нүрлы бейне, 2010ж.
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Тақырып 14. Талемақыны төлеушілер, объектілері, 
төлеуден босатылатын түлғалар

Теориялық мэліметтер

1. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға лицензияларды 
пайдаланғаны үшін төлемақы

2. Төлемақы төлеушілер
3. Төлемақы мөлшерлемелері
4. Есептеу мен төлеу тэртібі

14.1. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға 
лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы

Жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға лицензияларды 
пайдаланғаны үшін төлемақы (бүдан эрі осы параграфтың 
мақсаттарында -  төлемақы) мынадай:

1) ойын бизнесі саласында;
2) алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жэне 

көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь 
өнімін сақтау жэне көтерме саудада өткізу жөніндегі;

3) алкоголь өнімін өндіру аумагында оны сақтау жэне 
бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь 
өнімін сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызмет 
түрлерін жүзеге асыру кезінде алынады.

Лицензиарлар тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15- 
күнінен кешіктірмей салық төлеушінің түрган жеріндегі салық 
органдарына уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша төлемақы 
төлеушілер жэне салық салу объектілері туралы мэлімет береді.

14.2.Төлемақы төлеушілер
Салық Кодексінің 555-бабының 1-тармағында көрсетілген 

тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензия алған жеке жэне 
заңды түлғалар төлемақы төлеушілер болып табылады.

14.3.Төлемақы мөлшерлемелері
Төлемақы мөлшерлемелері республикалық бюджет туралы 

заңда белгіленғен жэне осындай төлемақы төлеу күніне қолданыста 
болатын еселенген айлық есептік көрсеткіш (бүдан эрі осы 
тараудың мақсаттарында -  АЕК) мөлшерінде айқындалады және
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мыналарды құрайды:

Р/с
№

Лицензияланатын кызмет түрлері

Төлемакы 
мөлшерлемелері, 

жылына (АЕК)
1. Ойын бизнесі саласындағы кызмет:

1.1. казино және ойын автоматтары залы үшін 3845
1.2. тотализатор және букмекерлік кеңсе үшін 640
2. Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және 

көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті 
қоспағанда, алкоғольөнімін сақтау жэне көтерме 
саудада өткізу, әрбір кызмет объектісі үшін

200

3. Алкоголь өнімін өндіру аумагында оны сактау және 
бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті 
қоспағанда, алкогольөнімін сақтау және бөлшек 
саудада откізу, кызметті мыналарда жүзеге асыратын 
субъектілерге эрбір кызмет объектісі үшін:

3.1. астанада, республикалық маңызы бар калаларда 
және облыс орталықтарында

100

3.2. басқа да қалалар мен кенттерде 60
3.3. ауылдық елді мекендерде 20

14.4.Есептеу мен төлеу тәртібі
Төлемақы төлеушілер төлемақы сомаларын өзінің тұрған 

жері бойынша ағымдағы жылғы 25 наурыздан, 25 маусымнан, 25 
қыркүйектен жэне 25 желтоқсаннан кешіктірмей тең үлестермен 
жыл сайын төлейді.

Еғер есепті салықтық кезеңде лицензияны пайдалану кезеңі 
бір жылдан аз болса, төлемақы сомасы бір жылға есептелғен 
төлемақы сомасын он екіғе бөлу жэне бір жылда лицензия 
пайдаланылған (толық немесе толық емес) айлардың тиісті санына 
көбейту жолымен айқындалады.

Бұл ретте лицензия алу кезінде төлемақы төлеу жөніндегі 
міндеттеме лицензия алган жылдан кейінғі күнтізбелік жылдан 
бастап туындайды.

Төлемақы алу көзделген лицензияны беру бойынша тиісті 
эрекеттерді жүзеге асыратын уэкілетті мемлекеттік органдар 
төлемақыны есептеуді, есепке жазуды жүргізеді және төлемақы 
мөлшерлемелерін қолдану дүрыстығына бақылауды жүзеге 
асырады, сондай-ақ өндіріп алудың толықтығы, төлемақыларды 
бюджетке төлеудің уақтылығы үшін жэне Қазақстан
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Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік кіріс 
органдарына ұсынылатын мәліметтердің анықтығы үшін жауапты 
болады.

Есептерді шешуге арналған мысалдар
Мысал 1.
Кәсіпорын қызметкері Е.Анарбаевтың 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:
ЖТС=(125000-12500(10%МЗЖ)-18660тг(2013жылгы 
ЕТЖ)х10%ЖТС=9553тг
ӘС базасы=125000 -  12500(10%МЗЖ)=112500тг 
ӘС=112500 X 11%=12375тг 
ӘА=112500 х 5%=5625тг.
ӘС=123 75-5625=6750тг 
Бюджетке 675Отецге ӘС аударылады

Мысал 2.
Компания қызметкері Мадалбаев Д. 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 
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 цызметкерге мынадай түрдеп 
жалацы есептелетін болады.
ЖА=35000/21*6 (8күн- 2 демалыс күні) =10000тг.
Іссапар уацытында цызметкердің жүмыс орны мен жалацысы 
сакршлады. (ҚР Еңбек кодексі 152бап).

Мысал 3.
Жеке түлға үйдің меншік иесі болып табылады. Үйдің қүны -
5 800 000 теңғе. Мүлік салығын табыңыз?

%
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Жауабы: Мүлік салыгы =2 300+300 000 х 0,15=2750 тенге

Мысал 4.
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 
тұлғаның 50 сотыққа дейінгі жерін, 50 сотықтан асқанына - эр бір 
сотығына қаншадан есептеу қажет?
Жауабы: Сонда 1 га не 100 сотъщ жерге жер салыгы төмендегіше 
есептеледі:
50 сотьщх 20 теңге = 1000 теңге
50 сотьщх 100 теңге = 5000 теңге (5000+1000=6000)
Сонымен жеке түлга 100 сотыц жеріне 6000 теңге жер сапыгын 
төлеуге тиіс.

Мысал 5.
Жеке тұлғаның Алматы қаласында жер телімі бар. Жер телімінің 
ауданы:
тұрғын үйдің алып жатқан ауданы -  200м2 
уй іргесіндегі жер телімінің ауданы -  ІЗООм2
Тұрғын үй бойынша жер салығын жэне үй іргесіндегі телім бой 
ынша жер салығын, барлығы қанша?
Жауабы: Түргын үй бойынша жер салыгы: 200м2 х 0,96=192 тенге
Үй іргесіндегі телім бойьтша: 1000 м2 х 0,20=200 тенге
300 х 6,0=1800 тенге
Барлыгьі: 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.
Сату бойынша айналым - 280000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 70000 тенге, төленетін қосылған қүн салығы сомасын 
анықтаңыз?
Жауабы: ҚҚС=280000-70000=210000x12%=25200тг
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Семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалар

Есептерді шығарыңыз. Әр тапсырмадан нұсқаның нөміріне сэйкес 
1 мысалдан таңцау (нұсқа нөмірі тапсырманың соңғы санына 
сәйкес келеді). Тапсырмаларды бақылау жұмысы түрінде ресімдеу.
(Ескерту: семестрдегі барлъщ тацыръттар бойынша
тапсырмалар осы нұсцамага цатысты орындалады)

Есептерді шығару
1 есеп.
Еңбекақы 112892 теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын жэне 
элеуметтік салық 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?

3 есеп.
Кэсіпорын қызметкері Б.Армановтың жалақысы 148672 теңгені 
қүрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы үшін еңбекақы 
бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. әлеуметтік салық базасын, 
аударымды, салық сомасын есептеңіз? 2012 жылғы әлеуметтік 
аударым - 5% .

4 есеп.
«Арслан» кэсіпорынның меншігінде 1998 жылы шыққан 
МЕКСЕБЕ8 ВЕЫ2 О 320 маркалы автокөлігі бар. Оның 
двигательінің көлемі 3 199 текше см, яғни кестеде келтірілген 
двигательдің дөңгелектелғен 3000-4000 текше см көлемінен 
ерекшеленеді. Көлік қүралына салық сомасы қаншаны қүрайды?

5 есеп.
«Кененбай» кэсіпорынның меншігінде 2008 жылы шыкқан УОЬОА 
310221 маркалы автокөлігі бар. Оның двигательінің көлемі 2445 
текше см, яғни кестеде келтірілген двиғательдің дөңғелектелген
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2000-2500 текше см көлемінен ерекшеленеді. Көлік құралына салық 
сомасы қаншаны құрайды?

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

7 есеп.
Еңбекақы 126879теңге болганда, жеке табыс салық сомасын, 
элеуметтік салық сомасын есептеңіз?

8 есеп.
«Шанхар» ЖШС-де эуе 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 эуе кемесін пайдалану мерзімінен 
түзетілетін коэффициент -  3

9 есеп.
Өнімді сатудан алынған табыс - 897 мың теңге, өндіріс шығындары
- 125мың теңге, өнімді сату бойынша шығындар 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 жүмысы 
бойынша тапсырмалар

1. Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы
2. Жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін
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төлемақы
3. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы
4. Стационарлық көздерден ластаушы заттарды шығарғаны үшін 

төлемақы мөлшерлемелері
5. Ілесие жэне (немесе) табиғи газды алау етіп жағудан ластаушы 

заттарды шығарғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері
6. Жылжымалы көздерден атмосфералық ауаға ластаушы заттарды 

шығарғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері
7. Ластаушы заттарды төккені үшін төлемақы мөлшерлемелері
8. Өндіріс пен түтыну қалдықтарын орналастырғаны үшін 

төлемақы мөлшерлемелері
9. Мүнай операцияларын жүрғізу кезінде түзілетін күкіртті 

орналастырғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері
10. Жануарлар дүниесін пайдалаиғаны үшін төлемақы
11. Қазақстан Республикасында кәсіпшілік, эуесқойлық жэне 

спорттық аң аулауды жүргізу кезінде төлемақы мөлшерлемелері
12. Балық аулау объектілері болып табылатын жануарлардың 

түрлерін пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері
13. Өзге де шаруашылық мақсаттарда (аң аулаудан жэне балық 

аулаудан басқа) пайдаланылатын жануарлар түрлеріндың 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері

14. Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы
15. Төлемақы мөлшерлемелеріне қолданылатын коэффициенттер: 

кеспеағаш аймағының жалпыға ортақ пайдаланылатын 
жолдардан қашықтығына қарай

Студенттің өзіндік жүмысы бойынша тапсырмалар 

Келесі тапсырмаларды студент өз бетінше оқып үйренуі керек:
1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін 

төлемақы
2. Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы
3. Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға арналған 

жылдық төлемақы мөлшерлемелері
4. Радиобайланыстың түрлеріне қарай жылдық төлемақы 

мөлшерлемелері
5. Қалааралық жэне (немесе) халықаралық телефон байланысын, 

сондай-ақ үялы байланысты бергені үшін төлемақы
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6. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы 

¥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. 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 плаиирование, 
Шымкент, 2014г.

6. Жақыпбеков Д.С. Кэсіпорынның есеп және салықтық есеп 
саясаты, Экономика, Алматы, 2013ж.
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Тақырып 15. Мемлекеттік баж

Теориялық мәліметтер

1. Жалпы ережелер
2. Мемлекеттік бажды төлеушілер
3. Мемлекеттік бажды алу объектілері
4. Мемлекеттік бажды төлеу тэртібі

15.1.Жалпы ережелер
Мемлекеттік баж уэкілетті мемлекеттік органдардың немесе 

лауазымды адамдардың заңдық мэні бар, оның ішінде құжаттарды 
(олардың көшірмелерін, телнұсқаларын) берумен байланысты 
әрекеттер жасағаны үшін алынатын, бюджетке төленетін төлем 
болып табылады.

Уәкілетті мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар 
тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде өзінің түрған жеріндегі салық органына 
уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша мемлекеттік баж 
төлеушілер жэне олар есептеген мемлекеттік баж сомалары 
туралы ақпарат береді.

15.2.Мемлекеттік бажды төлеушілер
Уәкілетті мемлекеттік органдарга немесе лауазымды 

адамдарға заңдық мэні бар әрекеттер жасау жөнінде өтініш 
жасайтын түлғалар мемлекеттік баж төлеушілер болып табылады.

Заңды түлға өз шешімімен өзінің қүрылымдық бөлімшесіне 
мемлекеттік баж сомаларын төлеу жөніндегі міндетті осындай 
қүрылымдық бөлімше мүддесі үшін тиісті уэкілетті органдар 
заңдық мэні бар әрекеттер жасаған кезде жүктеуге қүқылы.

15.3.Мемлекеттік бажды алу объектілері
Мемлекеттік баж:

1) сотқа берілетін талап қою арыздарынан, ерекше талап 
қою ісін жүргізу арыздарынан, ерекше іс жүргізу істері бойынша 
арыздардан (шағымдардан), сот бүйрығын шығару туралы 
арыздардан, атқару парағының телнұсқасын беру туралы 
арыздардан, төреліктің жэне шетелдік соттардың шешімдерін
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мәжбүрлеп орындатуға арналған атқару парақтарын беру туралы 
арыздардан, сот актілерінің, атқару парақтарының және өзге де 
қүжаттардың көшірмелерін қайтадан беру туралы арыздардан;

2) нотариаттық әрекеттер жасағаны үшін, сондай-ақ 
нотариат куэландырған қүжаттардың көшірмелерін 
(телнұсқаларын) бергені үшін;

3) азаматтық хал актілерін тіркегені үшін, сондай-ақ 
азаматтарга азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықтамалар 
мен қайтадан куэліктер бергені жэне азаматтық хал актілері 
жазбаларын өзгертуге, толықтыруға, түзетуге жэне қалпына 
келтіруге байланысты куэліктер бергені үшін;

4) Қазақстан Республикасынан тұрақты тұрғылықты жерғе 
кетуге құжаттар ресімдегені үшін;

5) шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан 
Республикасына жеке істері бойынша келуіне шақыруларды 
ресімдегені, Қазақстан Республикасының визаларын беру 
бойынша қабылдаушы тұлғалардың шақыруларын қабылдағаны 
жэне келіскені үшін;

6) Қазақстан Республикасының аумағында шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасынан кету жэне 
Қазақстан Республикасына келу құқығына визалар берғені, оны 
қалпына келтіргені немесе ұзартқаны үшін;

7) Қазақстан Республикасының азаматтығын алу, Қазақстан 
Республикасының азаматтығын қалпына келтіру жэне Қазақстан 
Республикасының азаматтығын тоқтату туралы қүжаттарды 
ресімдегені үшін;

8) аңшы куэлігін (аңшы куэлігінің телнұсқасын) бергені 
(қайта ресімдегені) үшін;

9) өсімдіктердің, жануарлардың және бекіре тұқымдас 
балықтардың сирек кездесетін жэне жойылып кету қаупі төнген 
түрлерін, сондай-ақ олардың бөліктері мен дериваттарын әкелуге 
жэне экетуге рұқсаттар бергені үшін;

10) жеке басты куэландыратын құжаттар бергені үшін;
11) азаматтық, қызметтік қару мен оның патрондарын 

иеленуге, сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға 
рұқсаттар бергені үшін;

12) азаматтық, қызметтік қаруды жэне оның патрондарын 
Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан
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Республикасының аумағынан әкетуге қорытындылар бергені үшін;
13) азаматтық, қызметтік қаруды және оның патроидарын 

комиссиялық сатуға жолдама бергені үшін;
14) жеке жэне заңды түлғалардың азаматтық, қызметтік 

қаруының (аңшылық суық қаруды, белгі беретін қаруды, 
механикалық шашыратқыштарды, аэрозольді және көзден жас 
ағызатын немесе тітіркендіретін заттар толтырылған басқа 
қүрылғыларды, үрлемелі энергиясы 7,5 Дж-дан аспайтын жэне 
калибрі 4,5 мм-ді қоса алғанга дейінгі пневматикалық қаруды 
қоспағанда) эрбір бірлігін тіркегені жэне қайта тіркегені үшін;

15) Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген 
мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасы 
ратификаңиялаған халықаралық шартқа сәйкес Қазақстан 
Республикасында жасалған ресми құжаттарға апостиль қойғаны 
үшін;

16) жүргізуші куәліктерін, тракторшы-машинист 
куэліктерін, механикалық көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу 
туралы куәліктер бергені үшін;

17) ішкі істер органдарының тіркеу-емтихан қабылдау 
бөлімшелерінде отыз күннен аспайтын мерзімде сақтауда түрған 
автомобильге мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін қоспағанда, 
мемлекеттік тіркеу номірі белгілерін (телнүсқаларын) бергені 
үшін;

18) зияткерлік меншік саласындағы уэкілетті мемлекеттік 
органның осы Кодекстің 614-бабында көзделген заңдық мэні бар 
әрекеттер жасағаны үшін;

19) жүктерді халықаралық автомобильмен тасымалдауды 
жүзеге асыруға рүқсат беру куэлігін жэне оның телнұсқасын 
бергені үшін;

20) теңізшінің жеке куэлігін, Қазақстан Республикасының 
теңізде жүзу кітапшасын жэне кәсіби диплом бергені үшін;

21) азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып 
жасалған бұйымдарды сатып алуға рұқсаттар бергені үшін 
алынады.

15.4. Мемлекеттік бажды төлеу тәртібі
1) соттар қарайтын істер бойынша -  Қазақстан 

Республикасы Азаматтық процестік кодексінің 106-бабының
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үшінші бөлігінде көзделген істерді қоспағанда, тиісті арыз 
(шағым) немесе сот бүйрығын шығару туралы арыз берілгенге 
дейін, сондай-ақ сот қүжаттардың көшірмелерін берген кезде;

2) нотариаттық әрекеттерді орындағаны үшін, сондай-ақ 
қүжаттардың көшірмелерін, телнұсқаларды бергені үшін -  
жасалған нотариаттық әрекетті тіркеген кезде;

3) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркегені үшін, 
азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар, 
қалпына келтірулер мен түзетулер енгізгені үшін, сондай-ақ 
анықтамалар және қайтадан куәліктер бергені үшін -  оларды 
берғен кезде;

4) кәмелетке толмаган балалары жоқ ерлі-зайыптылардың 
өзара келісімі бойынша неке бұзуды мемлекеттік тіркегені үшін -  
актіні тіркеген кезде;

5) мыналарды:
Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен 

жеке куәліктерін, азаматтығы жоқ адамның куэліктерін, шетелдік 
азаматтың Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат бергені 
үшін;

жүктерді халықаралық автомобильмен тасымалдауды жүзеге 
асыруға рұқсат беру куэлігін (рұқсат беру куәлігінің телнұсқасын) 
бергені үшін;

аңшы куэлігін (аңшы куэлігінің телнұсқасын) бергені (қайта 
ресімдегені) үшін;

өсімдіктердің, жануарлардың жэне бекіре тұқымдас 
балықтардың сирек кездесетін жэне жойылып кету қаупі төнген 
түрлерін, сондай-ақ олардың бөліктері мен дериваттарын экелуге 
жэне экетуге рұқсаттар бергені үшін;

азаматтық, қызметтік қаруды жэне оның патрондарын 
иеленуге, сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға 
рұқсаттар, Қазақстан Республикасының аумағына әкелуғе және 
Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге қорытындылар, 
сондай-ақ комиссиялық сатуға жолдама бергені үшін;

азаматтық ииротехникалық заттарды жэне олар қолданылып 
жасалған бұйымдарды сатып алуға рұқсаттар берғені үшін;

жеке және заңды тұлғалардың азаматтық, қызметтік 
қаруының (аңшылық суық қаруды, белғі беретін қаруды, 
механикалық шашыратқыштарды, аэрозольді жэне көзден жас
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ағызатын немесе тітіркендіретін заттар толтырылған басқа да 
күрылгыларды, үрлемелі энергиясы 7,5 Дж-дан аспайтын жэне 
калибрі 4,5 мм-ді қоса алғанға дейінгі пневматикалық қаруды 
қоспағанда) эрбір бірлігін тіркегені жэне қайта тіркегені үшін;

Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға немесе 
Қазақстан Республикасының азаматтыгын тоқтатуға, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасынан кетуге жэне Қазақстан 
Республикасына келуге байланысты істер бойынша;

зияткерлік меншік саласындағы уэкілетті мемлекеттік 
органның патенттер беруге, тауар белгілерін және тауарлар 
шығарылатын жердің атауларын тіркеуге, жалпыға бірдей белгілі 
тауар белгісін тіркеуге, шарттарды тіркеуге, патенттік сенім 
білдірілген өкілдерді аттестаттауға жэне патенттік сенім 
білдірілген окілді тіркеу туралы куэлік беруге байланысты заңдық 
мэні бар әрекеттер жасағаны үшін;

теңізшінің жеке куэлігін, Қазақстан Республикасының 
теңізде жүзу кітапшасын жэне кэсіби дипломды бергені үшін 
тиісті қүжаттарды бергенге дейін;

6) жүргізуші куэліктерін, тракторшы-машинист куэліктерін, 
механикалық колік қүралдарын жэне тіркемелерді мемлекеттік 
тіркеу туралы куәліктерді, мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін, 
сондай-ақ мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісінің телнұсқасын 
бергені үшін -  тиісті қүжаттарды, мемлекеттік тіркеу нөмірі 
белгілерін, мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісінің телнүсқасын 
бергенге дейін;

7) Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген 
мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдары мен нотариустарынан шығатын ресми 
құжаттарға апостиль қойғаны үшін - апостиль қойғанға дейін 
төленеді.

Мемлекеттік баж уэкілетті мемлекеттік органдардың немесе 
лауазымды адамдардың заңдық мәні бар эрекеттер жасаған жэне 
(немесе) қүжаттарды берғен жері бойынша есепке жатқызылады.

Мемлекеттік баж сомаларын бюджетке төлеу екінші 
деңгейдегі банктер немесе банк операңияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқьшы аудару не оны 
уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша қатаң есеитілік 
бланкілері негізінде қолма-қол ақшаны енгізу жолымен
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жүргізіледі.
Мемлекеттік баж сомалары қолма-қол ақшамен төленген 

кезде мүндай қабылданған мемлекеттік баж сомаларын уәкілетті 
мемлекеттік органдар ақша қабылдау жүзеге асырылган күннен 
бастап келесі операцнялық күннен кешіктірмей екінші деңгейдегі 
банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын үйымдарға кейіннен оларды бюджетке есепке 
жатқызу үшін тапсырады. Еғер қолма-қол ақшаның күн сайынғы 
түсімдері АЕК-тің 10 еселенген мөлшерінен аз болса, ақшаны 
тапсыру ақша қабылдау жүзеге асырылған күннен бастап 
операциялық үш күнде бір рет жүзеге асырылады.

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 емес қызмет 
табыстары 4 мың теңге. Корпоративті табыс салығын жэне қалған 
сомасын есептеңіз?
Жауабы: 995000-324000-5000-3000=663000 
4000+663000=667000(КТС20%)-133400=533600

Мысал 2.
Еңбекақы 112892 теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын және 
элеуметтік салық базасын, аударымды, салықты және бюджетке 
аударылатын сомасын есептеңіз?
Жауабы:
ЖТС=(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%=5080тг.
ӘС=11176-5080=6096тг 
Бюджетке 6096теңге ӘС аударылады

Мысал 3.
Сату бойынша айналым -560000 тенге, түскен тауарлар бойынша 
айналым - 120000 тенге, төленетін қосылған қүн салығы сомасын 
анықтаңыз?
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Жауабы: ҚҚС=560000-120000=440000x12%=52800тг 

Мысал 4.
Кәсіпорын қызметкері А.Еріковтың жалақысы 148672 теңгені 
кұрайды. Бухгалтер 2012 жылдың қаңтар айы үшін еңбекақы 
бойынша міндеттемелер есебін жүргізді. элеуметтік салық базасын, 
аударымды, салық сомасын есептеңіз? 2012 жылғы әлеуметтік 
аударым - 5% .
Жауабы:
ЖТС=(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 5.
«Ақ қайың» кәсіпорынның меншігінде 1998 жылы шыққан 
МЕЯСЕВЕ8 ВЕМ2 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 құрайды? 
Жауабы: МЕКСЕВЕ8 ВЕИ2 С 320 автомобші двигательінің 3000 
текше см асуы 199 текше см (3199-3000) ңұрайды. Демек, аталган 
колік қуралына салыц сомасы 2013 жылы 27358 теңгені ңұрайды. 
(15 х 1731тг)+(199 х 7)=25965+1393=27358тг

Мысал 6.
«Мәуелі» кәсіпорынның меншігінде 2008 жылы шыққан УОЬОА 
310221 маркалы автокөлігі бар. Оның двигательінің көлемі 2445 
текше см, ягни кестеде келтірілген двигательдің дөңгелектелген 
2000-2500 текше см көлемінен ерекшеленеді. Көлік қүралына салық 
сомасы қаншаны құрайды?
Жауабы: ҮОЬСА 310221 автомобилі двигателъінің 2000 текше см 
асуы 445 текше см (2445-2000) цұрайды. Демек, аталган көлік 
цұралына салыц сомасы 2012 жылы теңгені цұрайды.
(5 х 1731тг)+(445 х 7)=8655+3115=11770тг

ч
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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: КС=(1618 х 4%) х 16314КвТ=105584 х 3=316752тг

Мысал 8.
Еңбекақы 126879теңге болғанда, жеке табыс салық сомасын, 
әлеуметтік салық сомасын есептеңіз?
Жауабы:ЖТС=(126879-12688(10%МЗЖ)-18660тг(2013жылгы
ЕТЖ)х10%=9553теңге
ӘС базасы=126879 - 12688МЗЖ=114191тг.
ӘС=114191 х 11%=12560тг 
ӘА=114191 х 5%=5710тг.
ӘС=12560-5710=6850тг 
Бюджетке 6850теңге ӘС аударылады

Семинарлық сабақтарға арналған гапсырмалар

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

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.

Жеке түлғаның жеңіл автокөлігінің қозғалтқыш көлемі - 
2500см3.

Салық көлемін анықтаңыз?
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2 есеп.
Есепті кезеңінде кэсіпорын 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 матерналдық 
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 
жатқызылған.

Тапсырма: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын есептеу керек

3 есеп.
Кэсіпорындағы дайын өнім сатудан түскен түсім 2.525.000 тг. 

(ҚҚС-сыз). Шын 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 каржылық нэтнжесі
2. Салық салу мақсатындағы пайда
3 . Бюджеттерге бөлінген түрдегі пайдаға салынатын салық сомасы
4. Пайдагы 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 салығының 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. Нәтижесінде 2018 жыл үшін

148



і

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 салықтың қүнын 
анықтау керек

6 есеп.
Қазақстан Республикасында 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін 

шығарылған (жасалған немесе қүрастырылған) немесе Қазақстан 
Республикасының аумағына 2013 жылғы 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 жоғары - ?

7 есеп.
Меншік қүқығында 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 салығын төлеушілер 
болып табылады.

Жеңіл автокөліктің қозғалтқыш көлемі -11 ООсмЗ 
Салық колемін анықтаңыз?

8 есеп.
Салық төлеушілер салық салу объектілерін, эрбір көлік 

қүралы бойынша салық ставкасын жэне түзету коэффиңиенттерін 
негізғе ала отырып, салық сомасын дербес есептейді.

Тапсырма: 25-орындықты автобустың колік салығы қанша 
болады?
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9 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 кэсіпкерлер; концессия шартына 
сәйкес концессия объектісі болып табылатын салық салу объектісін 
иеленуге, пайдалануға құқығы бар концессионер түлғалар мүлік 
салығын төлеушілер болып табылады.

Тапсырма: Құны 40.000.000 теңге тұратын үй-жайы үшін жеке 
тұлға қанша салық төлейді?

10 есеп.
Салық Кодексіндегі ережеге сэйкес салық салу объектілері бар 

жеке тұлғалар 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 кожалықтары үшін арнаулы салық 
режимін қолданатын дара кәсіпкерлер 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. Соттардағы мемлекеттік баж мөлшерлемелері
2. Нотариаттық эрекеттер жасағаны үшін мемлекеттік баж 

мөлшерлемелері
3. Азаматтық хал актілерін тіркегені үшін мемлекеттік баж 

мөлшерлемелері
4. ҚР визаларын берген, ҚР тұрақты тұрғылықты жерге кетуге 

құжаттарды ресімдеген, шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқадамдардың ҚР келуіне шақыруларды ресімдеген жэне 
келіскен, ҚР азаматтыгын алган, ҚР азаматтыгын қалпына
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келтірген немесе ҚР азаматтығынан шыққан кездегі мемлекеттік 
баж мөлшерлемелері

5. Зияткерлік меншік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның 
заңдық мэні бар әрекеттер жасағаны үшін мемлекеттік баж 
мөлшерлемелері

6. Өзге де әрекеттер жасағаны үшін мемлекеттік баж 
мөлшерлемелері

7. Соттарда мемлекеттік баж толеуден босату
8. Нотариаттық әрекеттер жасаған кезде мемлекеттік баж төлеуден 

босату
9. Азаматтық хал актілерін тіркеген кезде мемлекеттік баж 

төлеуден босату
10. ҚР-ның азаматтығын алу туралы қүжаттарды ресімдеген 

кезде мемлекеттік баж төлеуден босату

Студенттің өзіндік жүмысы бойынша тапсырмалар 

Келесі тапсырмаларды студент оз бетінше оқып үйренуі керек:
1. Зияткерлік меншік саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган 

заңдық мэні бар эрекеттер жасаған кезде мемлекеттік баж 
төлеуден босату

2. ҚР-ның визаларын беру бойынша қабылдаушы түлғалардың 
шақыруларын келіскен кезде, сондай-ақ ҚР-ның визаларын 
берген, қалпына келтірген немесе үзартқан кезде мемлекеттік 
баж төлеуден босату

3. Өзге де әрекеттер жасаған кезде мемлекеттік баж төлеуден 
босату

4. Мемлекеттік бажды төлеу тэртібі
5. Консулдық алым. Жалпы ережелер. Консулдық алым 

төлеушілер
6. Коисулдық алым алынатын консулдық әрекеттер
7. Консулдық алым мөлшерлемелері
8. Консулдық алым төлеуден босату
9. Консулдық алымды төлеу тэртібі
10. Активтер мен міндеттемелер туралы деклараңия
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