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АЛҒЫ СӨЗ

«Салық салуды болжамдау» оқу құралы салық тексерулерінің 
жүргізілу әдістеріне тереңірек үңілуге жэне салықтық 
бақылаудың тәсілдері мен үлгілерін, салықтар мен бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер сомалары түсімін есепке 
алуды жан-жақты қарастыруға мүмкіндік береді. Мемлекеттік 
білім беру стандартына және жүмыс берушілердің талабына 
сэйкес келетін, салық жэне салық салу саласында кәсіптік 
қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерлікке, 
машыққа ие мамандарды дайындауды талап етеді.

Қазіргі салықтық бақылау әдістері жэне ұстанымдарына, 
мақсаттарына, міндеттеріне сэйкес студенттерді жүйелі түрде 
оқыту,салықтық бақылаудагы жалпы тэсілдемелерді ашу, 
студенттерді салықтық бақылауды дұрыс түсініп жэне оны дұрыс 
жүргізуге үйрету.

Бюджеттік түсімдердің уақтылы жэне толықтай түсуін 
бақылаумен қамтамасыз етуді практикалық оқып-үйренуге 
бастайтын, сондай-ақ салықтық заңдылықтарды қамтамасыз 
етуде кешенді шаралар қолдануды үйрететін салық салуды 
болжамдау болып табылады.

«Салық салуды болжамдау» оқу құралы жан-жақты сипатқа 
ие жэне болашақтагы мемлекеттік салық қызметі мамандарының 
кэсіби, практикалық білімдерін күшейтуге бағытталган.

Салық салуды болжамдау ол салық жэне салық 
салу,басқару,есеп,талдау саласындағы теориялық құрастырулар 
мен қатарының шегінде жасалынған тәжірибелік тэсілдерді 
ұйлестіретін экономикалық ғылымдағы өте болашағы зор 
бағыттардың бірін білдіреді.

Салық механизмі салық теориясындагы ұйымдастырушылық 
экономикалық категория ретінде ұлттық табысты бөлу 
барысында туындайтын басқарудың обьективті проңесін айтады.
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Осы процестердің сферасын үш түрлі ішкі жүйеге бөлуге болады, 
яғни олар:

- салықтық жоспарлау мен болжау; - салықтық реттеу;
- салықтық бақылау.
Негізінен салық механизмінің күрылымы мынандай негізгі 

элементтерден түрады, яғни, салық жүйесі, салықтарды 
болжамдау, салықтарды есептеумен алуды үйымдастыру, 
салықтарды алу әдісі, жэне салықтардың уақытылы эрі толық 
көлемде түсуін бақылау жүргізу. Осы процестер мен кезеңдердің 
барлығы салық түсімдерін жоспарлау мен болжамдаудан бастап, 
олардың түсуін салық органдары салық арқылы бақылаудың 
бірыңғай жүйесін күру. Салық механизмінің эр бір кезеңін, 
сатысын зерттеу қаржы ғылымында өзекті тақырыптарға жатады, 
өйткені салық механизмінің үгымды үйымдастырылуынан жалпы 
салық жүйесінің жай- күйі тікелей байланысты, эрі мемлекет 
кірістерінің көзі бюджетке тигізер эсері де мол.

Бүгінгі салық арқылы мемлекеттің жалпы экономикалық 
саясатының үштасуы анық, ойткені, біріншіден мемлекеттік 
экономикалық реттеу жүзеге асырылса, екіншіден нарықтық 
экономика өз дамуын іске асырады екен.

Салық бүгінгі танда мемлекеттің мақсатты түрде 
экономикалық саясатын жүргізе отырып, қоғамның 
экономикалық дамуына экономиканың жэне қаржылық 
саясаттың стратегиясы мен тактикасы арқылы кәсіпкерлік пен 
еркін бәсекелестікті ынталандыру немесе тежеу қызметінде 
жүргізіледі.

Сонымен бірге салық кодексінде салықтық экімшілендіру 
тәртібімен салықтық бақылау жаңаша іске асырылды. Осы жэне 
басқада мэселелер диплом жүмысының тақырыбына арқау 
болды.



1 -ТАҚЫРЫП. САЛЫҚТАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
МӘНІ МЕН ТАБИҒАТЫ.

1 .Салықтардың пайда болуы мен қажеттілігі мен салық 
формасының эволюциясы.
2.Салықтардың арнайы белігілеріне байланысты жіктелуі.
3.Салық салу принциптері, оларға сипаттама жэне салық салу 
жүйесін қүрудағы ролі.

Біздің жерімізде ерте заманда ірге тіккен алғашқы 
мемлекеттердің бірі -  Түрік қағанаты. Түрік этнонимі қытай 
жылнамаларына 542 жылдан бері белгілі, яғни осы жылдары 
біздің жерімізде салықтар жэне алымдар пайдаланып, салт -  
дәстүр немесе заң негізінде қазақ халқына “сіңін отырған” деуге 
болады.
Түрік қағанаты Қытай елімен экономика жағынан жақсы қарым

-  қатынаста болған. Қытай елі Қазақ жерінде сауда -  сатық жасап, 
сол кездегі билік еткен -  Мүқан қағанға жылына 100 мың тең 
жібек матасын төлеп отырған.
Түрік қағанаты 603 жылы Батыс, Шығыс болып бөлінгеннен 
кейін олардың алып жатқан жері анықталды. Батыс Түрік 
қағанатының қағаны -  Тон (618-630жж) Орта Азиядағы басқару 
жүйесін қайта қүрды. Салық жинауға жергілікті адамдарды 
бекітіп, оларға “селиф” деген атақ берді. Олардың үстінен 
жасауылдар бақылау жүргізді.

Қарапайым халықты “қара бұдундар” деп атаған. Бұп сөз 
қазақтын “қалың бұқара”, “қара халық” деғен мағынасы. Алым -  
салықты төлейтін, ауытпалықты көп көтеретін осы “қара 
бұдундар” Түрік қағанатында салықтын “қанмен өтейтін” түрі де 
болған. Ондай әскери міндетті атқарушы адамдар майдан шебінің 
алдынғы қатарында жүрген. Мұндай қызметті көбіне тәуелді 
тайпалардың адамдары атқарған. Бағынышты тайпалар азық -
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түлік салығын, төлеп, қымбат бағалы аң терілерін де тапсырып 
отырған.
- Түргеш қағанаты (704-756жж) мал өсіру, егін салумен 

айналысты. Қаған меншігіндегі жерді ақсүйектерге бөлін, 
ақсүйектердің шаруашылығын кедейлер күн көру, жан бағу 
үшін айналысқан. Тарихи деректер бойынша Түргеш 
қағанатының ыдырауы үш себептін әсерінен, ал оның біреуі -  
алым-салықтын көптігі мен қысым көрсетуі.

- Қарлүқ қаганаты (756-940жж) түсында Білге Күн Қадыр-хан 
Саманилер сарайына алым-салық төлеп отырган. Яғни осында 
жер салығы пайдаланылған болатын, бірақ салықтын 
“қүрбаншылық” түрі элі де болса пайдаланылды.

- Қимақ қағанаты (Іхғ. соңы -  Хіғ. басы) -  оларда мал 
шаруашылығы басым болды. Гардизи былай деп жазады: 
“шаруалар өз мырзаларына мал бақты”. Тағы дай айта кететін 
жай, мүнда адам қайтыс болса қүрбандыққа шалу міндеті болған.
- Қарахан мемлекеті (942-1212) -  ондағы жер иеленудің бір түрі 

“иқта” болған. Иқтаның мэні -  оны алған адамдар ол жерде 
отырған қарапайым халықтан алым-салық жинап, ханға эскери 
қызмет етуге міндетге болған.

Ірі билік иелеріне жаулап алынган жерлерден үлес беріліп, 
олар арқылы қазына салығы жинастырылып отырған. Мүндай 
салық жинау үшін мемлекет жері де жылға берілетін болған. 
Дінбасыларға, діни мекемелерге ірі жер иеленушілер, көшпелі 
әскербасылар өсиет етін қалдырған жерлер де болған. Оларды 
ваңфтық жерлер деп аталған жэне олардан салық алынбаған. 
Отырықшы аудандарда шаруаларды қанаудың бір түрі -  олардың 
үлеске алған жерлерінен алым-салық жинастырып отыру. Араб, 
парсы деректерінде ондай үлескерлерді музари немесе барзшар 
деп атаған.
Қарахан мемлекеті кезіндегі қанаудың бір түрі коммендаңия 
болды. Оның мэні: әлсіз адам өз үлесіндегі жерді күштің 
қамқорлығына береді, ол әлсіз адамды қорғауға тиіс. Әлсіз өзінің
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шамалы жерден алған өнімін жэне отбасын қорғағаны үшін 
күштіге салық төлеген.

Қазіргі кезде салықтар фискалдық, реттеуші жэне қайта 
бөлу сияқты негізгі үш функция орындайды. Бүлардың 
әрқайсысы осы қаржы категориясының ішкі белгілері мен 
өзіндік ерекшеліктерін білдіреді.

Фискалдық функция -  барлық мемлекеттерге тэн негізгі 
функция. Оның көмегімен бюджеттік қор қалыптасады, мүның 
өзі салықтардың қоғамдық міндеттерін арттыра үседі. гйткені 
салықтар мемлекеттік бюджеттің кірістерін толыстыра отырып, 

Салықтың жіктелуі

Белгісі Салык түрі Қысқаша сипаттамасы

Салықтарды
пайдалану
сипаттамасына
байланысты

Жалпы Салықтардың бюджеттің басқа 
кірістерімен араласып жүмсалуы

Мақсатты Нақты шараларды пайдалану 
үшін колданылады

Салык төлеуші мен 
мемлекеттің өзара 
катынасы бойынша

Тікелей Салық төлеушілердің табысына 
немесе меншігіне тікелей 
койылады

Жанама Тауар бағасына немесе 
көрсетілетін кызметтер тарифіне 
үстеме ретінде қойылып, 
түтынушылармен төленеді

Салықтарды өндіріп 
алу органдарына 
байланысты

Республикалық Мемлекет табысы болып 
саналатын салықтар

Жергілікті Жергілікті бюджеттің табыс көзі 
болып саналатын салыктар

Салыктарды төлеу
формасына
байланысты

Ақшалай Акшалай формада төленетін 
салықтар

Натуралды Жер қойнауын
пайдаланушылардың келісімінде 
белгіленген, кен өнімдерінің 
үлесі ретіндегі салыктар
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Субъекті бойынша Заңды тұлғалар Субъектісі болып заңды 
тұлғалар, резидент және 
резидент емес, тұракты 
мекемелердін корпорациялык 
сапығы

Жеке тұлғалар Жеке тұлғалармен төленетін 
жеке салықтар

Объектілердін 
экономикалық 
белгілері бойынша

Табыска
салынатын

Кез-келғен салық субъектісінің 
табысынан алынатын салыктар

Тұтынуға
салынатын

Тауарлар мен қызметтерді 
тұтынғаны төленетін шығын 
салыктары

Бюджеттік реттеу 
қүралы ретінде

Бекітілген Бюджеттің белгілі турінің табыс 
көзі ретінде заңға сэйкес 
бекітілген салықтар

Реттеуші Жыл сайынғы бекітетін бюджет 
проңессінде жоғарғы бюджеттен 
төменгі бюджетке оны теңестіру 
мақсатында берілетін салыктар

Салык салу объектісін 
бағалау дәрежесіне 
байланысты

Кадастрлік Салыктарды есептеу жэне 
өндіріп алу салық объектілерінің 
тізімдемесі негізінде, олардың 
нақты табыстарын есепке алмай, 
көрсетілген табыс нормасымен 
жүзеге асырылады.

салықтардың реттеуші функциясы мемлекеттің экономикалық 
қызметтерінің үлғаюымен байланысты болады. Ол экономиканы, 
элеуметтік-мэдени шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. 
үлттық шаруашылықтың дамуына қабылданатын 
бағдарламаларға сэйкес ықпал етеді. Бүл орайда салықтардың 
нысандарын таңдау, олардың мөлшерлемелерінің, алу әдістерінң 
өзгеруі, жеңілдіктер мен шегерімдер пайдаланылады. Бүл 
реттеуіштер қогамдық үдайы өндірістің қүрылымы мен
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үйлесіміне, қорлану мен тұтыну көлеміне ықпал етеді. Қайта 
бөлу функцнясы арқылы түрлі субъектілер табысының бір бөлігі 
мемлекеттің қарамағына отеді. Бүл функцияның ісәрекетінің 
ауқымы жалпы ішкі өнімде салықтардың алатын үлесі арқылы 
анықталады; ол үлттық табыстың мемлекеттендірілу дәрежесін 
көрсетеді: бүл үлес 1997 жылы -  19,7%, 1998 жылы -  16,6%, 1999 
жылы -  17,4%, 2000 жылы -  22,6%, 2001 жылы -  22,2 болды 
(салыстыру үшін: Украинада - 29%, Ресейде -  33,3%). 
Мемлекет салық саясатын -  салық саласындағы шаралар жүйесін 
қоғамның оның нақтылы кезеңіндегі әлеуметтікэкономикалық 
мақсаттар мен міндеттеріне қарай әзірленген экономикалық 
саясатқа сэйкес жүргізеді.

Нарықтық қатынастардың қалыптасу жағдайындағы салық 
саясатының негізгі бағыты түтынудың орталықтандырылған 
қоғамдық қорлары арқылы халықтың нақты табыстарының едэуір 
бөлігін қалыптастырудың озін ақтамаған қағидатынан бас тарту 
болып табылады. Бүл еңбек белсенділігінің күшеюіндегі 
экономикалық ынталылықтың уэждемелік механизмі арқылы 
халықтың еңбекке жарамды болігінің табыстарын айтарлықтай 
арттыруға мүмкіндік жасайды. Салық жүйесі арқылы қоғамның 
еңбекке жарамсыз мүшелерінің неғүрлым тиімді жэне берік 
элеуметтік қорғалуы қамтамасыз етіледі.

"Салық" үғымымен "салық жүйесі" үғымы тығыз байланысты. 
Мемлекетте алынатын салық түрлерінің, оны қүру мен алудың 
нысандары мен әдістерінің, салық службасы органдарының 
жиынтығы әдетте мемлекеттің салық жүйесін қүрайды.

1991 жылға дейін, яғни КСРО ыдырағанға дейін елде 
кобінесе экономиканы басқарудың экімшіл-эміршіл жүйесіне, 
бағаларға қатаң мемлекеттік реттеуге сэйкес келетін салық жүйесі 
қызмет етті. Бюджеттің басты кіріс коздерінің бірі болған 
айналым салығы тіркелген болшек сауда жэне көтерме сатып алу 
бағаларын қолдануға жэне мемлекеттік реттеп отыруға 
бағытталған болатын. Қазақстан егемендікке ие болғаннан кейін
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1991-1995 жылдары қабылдаған бірқатар заңдарға сәйкес 
республикада жаңа салық жүйесі қалыптасты.

1991 жылғы желтоқсанның 25-нен бастап біздің елімізде 
түңғыш салық жүйесі жүмыс істей бастады. Ол "Қазақстан 
Республикасындағы салық жүйесі туралы" заңға негізделеді. Бүл 
заң салық жүйесін қүрудың қағидаттарын, салықтар мен 
алымдардың түрлерін, олардың бюджетке түсу тәртібін 
белғілеген алғашқы қүжат еді. Осы заңға сәйкес Қазақсатанда
1992 жылғы қаңтардың 1-нен бастап 13 жалпы мемлекеттік 
салық, 18 жергілікті салықтар мен алымдар енгізілді.

Қазақстан Республикасының Үкіметі 1995 жылдың басында 
салық реформасының үзақ мерзімді түжырымдамасын қабылдап, 
онда еліміздің салық жүйесі мен салық заңнамасын бірте-бірте 
халықаралық салық салу қағидаттарына сэйкестендіру көзделді. 
Осыған байланысты "Салық жэне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" 1995 жылғы сәуірдің 24-інде 
Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар жарлығы 
шықты. Енді бүрынғы 42 салықтар мен алымдар едәуір 
қысқартылып, олардың саны небәрі 11 болып қалды.

Қазақстан Республикасы Презилентінің 1995 жылғы сэуірдің 
24-індегі заң күші бар жарлығы Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы шілденің 16-сындағы N440-1 заңына сәйкес заң 
мэртебесін алды. Осы уақыт аралықтарында Президент 
жарлықтармен жэне Қазақстан Республикасының заңдарымен 
бүл заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.

Салықтардың, оларды төлеушілердің, салықтарды алу 
әдістерінің, салық жеңілдіктерінің жиынтығының 
болатындығынан салық жүйелерінің эжептеур күрделі үлгілері 
болуы мүмкін.

Барлық өркениетті елдерде салықтардың бүкіл жиынтығы 
эртүрлі қағидаттар бойынша былайша жіктеледі:
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салық салу объектілері бойынша; салықты алатын жэне
салықтан жиналған сомаға билік жасайтын органға қарай; 
пайдалану тэртібі бойынша; 
объектінің экономикалық белгісі бойынша.

Салықтарды салу объектісі бойынша, олар тура жэне жанама 
салықтар болып бөлінеді.

Тура салықтар -  салық төлеушінің кірісі мен мүлкінен тікелей 
төленген салықтар. Олар өз кезегінде нақты жэне жеке 
салықтарға жіктеледі. Нақты салықтар салық төлеушілердің 
мүлкінің (меншігінің) кейбір түрлеріне (үй, жер, кәсіп, ақшалай 
капитал жэне т.с.с.) салынады. Жеке тура салықтар -  бүл жеке 
адамдар мен заңды үйымдардың табыстары мен мүлкіне 
салынатын салықтар. Нақты салықтардын айырмашылығы -  жеке 
салық салу эрбір салық төлеушінің жек табысы мен мүлкін де, 
огіың қаржы жағдайын да ескереді.

Жанама салықтар -  баға немесе тарифке үстеме түрінде 
белгіленген салық төлеушінің кірістері мен мүлкіне тікелей 
байланысты емес салықтар. Жанама салықтарға қосылған қүнға 
салынатын салық, акциздер жатады. Жанама салықтарға 
сондайақ сыртқы экономикалық қызметтен түсетін түсімдер де 
(іседен баждары түріндегі, экспортқа немес импортқа салынатын 
салық түріндегі кеден кірістері, ішкі рынокте сатылатын тауарлар 
бағасы мен олардың фактуралық қүнының айырмасы) жатады. 
Жанама салықтар мемлекеттің фискалдық мүшелерін білдіреді. 
Оларды саналы қолдану баға белгілеудің процесіне жағымды 
ықпал жасауы жэне түтынудың қүрылымына әсер етуі мүмкін.

Жанама салықтар салудың мэні салықтың тауар бағасына 
(пемесе қызметтің тарифіне) қосылатындығында, 
ісірістірілетіндігінде. Бүл жағдайда салықты тауардың 
(қызметтің) нақты түтынушысы төлейді, алайда түтынушы мен 
мемлекет арасында тікелей байланыс болмайды.
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Салықты алатын жэне оған билік жасайтын органға қарай 
орталық (жалпымемлекеттік) жэне жергілікті салықтарды 
ажыратады.

Пайдалану тэртібіне қарай барлық салықтар жалпы жэне 
мақсатты (арнаулы) болып болінеді.

Жалпы салықтар тиісті деңгейлердегі бюджеттерде 
шогырландырылады жэне жалпымемлекеттік кажеттіліктерді 
қаржыландыруға пайдаланылады. Мақсатты (арнаулы) 
салықтардың нысаналы арналымы болады жэне әдеттегідей түрлі 
арнаулы қорлардың қаржы базасын құруға арналады.

Объектінің экономикалық белгілері бойынша табысқа 
салынатын салықтар жэне түтынуға салынатын салықтар болып 
ажыратылады. Табысқа салынатын салықтар төлеушінің салық 
салынатын кез келген объектіден алған табыстарынан алынады. 
Түтынуға салынатын салықтар - бүл тауарлар мен қызметтер 
көрсетуі түгыну кезінде төленетін шыгынға салынатын салықтар. 
Салық салу объектілерін есепке алу жэне оларды бағалау 
тәсілдеріне қарай салық алудың мынадай төрт әдісі қолданылады: 
кадастрлық, салық төлеушінің мағлүмдамасы бойынша, табысты 
алу көзінен үстап қалу, патенттік негізде.

Бірінші жағдайда салықтьі есептеу мен оны алу, салық салу 
объектілерінің нақты табыстылығын есепке алмай табыстылық 
(жер салығы, мүлік салығы) нормасын көрсете отырып, олардың 
тізімдемесі негізінде жүзеге асырылады.

Мағлұмдамада салық төлеушілер табыстың көлемін, қажетті 
жеңілдіктерді, шегерімдерді көрсетеді жэне салық сомасын 
есептеп, төлейді. Олар салықтардың түрлері бойынша салық 
мағлұмдамасын есепті салық кезеңіне сэйкес тапсырып отырады. 
Мәселен, корпорациялық табыс салығын, жеке табыс салығын, 
колік құралдарына салынатын салықты жэне жер салығын 
төлеушілер (арнаулы салық режімін қолданатын заңды 
тұлғаларды қоспағанда) салық органына олар бойынша
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мағлұмдаманы есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31-ші 
иаурызына дейін береді.

Жеке табыс салығы бойынша мағлұмдаманы мынадай салық 
төлеушілер: төлем көзінен салық салынбайтын табыстары
барлар; түрғын үй салу мен осындай қүрылыс үшін қүрылыс 
материалдарын сатып алуды қоспағанда салық жылында 2000 
айлық есептік көрсеткіштен жоғары сомаға бір жолғы ірі сатып 
алуды іске асырғандар;

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерден табыстар 
алатын жеке түлғалар;

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі шетел 
банктеріндегі шоттарда ақшасы бар жеке түлғалар;

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңнамалық актілеріне сәйкес мағлүмдама беру 
жөніндегі міндеттеме жүктелген адамдар;

Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, судьялар 
табыс етеді.

Салық төлеушіден салық мағлүмдамасын табыс етуден 
белгіленген мерзіміне дейін жазбаша өтініш алған жағдайда 
уәкілетті мемлекеттік орган салық мағлүмдамасын табыс ету 
мерзімін екі айдан аспайтын мерзімге үзартуға қүқылы. Бірақ 
салық мағлүмдамасын тапсыру мерзімін үзарту салық төлеу 
мерзімін өзгертпейді.

Үшінші эдіс бойынша салық төлеуші жүмыс істейтін 
үйымның, мекеменің бухгалтериясы одан салықты табыс алынған 
жерде есептеп, үстайды (төлейді).

Төртінші әдіспен салық кэсіпкерлік қызметтің сан алуан 
түрлеріне берілетін патент негізінде төленеді. Патент -  арнаулы 
салық режімін қолдану қүқығын куэландыратын жэне салық 
сомасының бюджетке төленгендігін растайтын қүжат.

Салық есебінің екі әдісі қолданылады:
1.кассалық
2.есептеу эдісі.



Кассалық әдіске сэйкес табыстар мен шегерімдер жұмысты 
орындау, қызмет көрсету, мүлікті жөнелту мен кірістіру жэне ол 
бойынша жасалынған ақы төлеу мезетінен бастап есепке 
алынады.
Есептеу әдісі бойынша табыстар мен шегерімдер ақы төлеудің 
уақытына қарамастан жүмысты орындау, қызмет корсету, 
тауарларды өткізу және кіріске алу мақсатымен тиеп жіберу 
мезетінен бастап есепке алынады. Бүл эдіс салық службалары 
үшін қолайлырақ жэне оны Қазақстанның барлық төлеушілері 
қолдануға қабылдаған. Төлеушілер үшін оның кемшілігі -  салық 
төлемдері жеткізілім тіпті төленбеген жағдайда да аударылуы 
тиіс, бүл айналым қаражаттарын оқшауландыруға үрындырады.

Салық салу элементері мыналар:
- субъект;
- объект;
- салық көзі;
- салық ставкасы;
- салық өлшем бірлігі;
- салық оклады;
- салық жеңілдіктері;
- салық төлеу мерзімі мен тэртібі;
- салық төлеушінің жэне салық қызметі

органдарының қүқықтары мен міндеттері; - салық төлеуін 
бақылау; - салықтық жазалау шаралары.

Осы элементтерге жеке-жеке тоқталатын болсақ:
Салық төлеуші (субъект) салықты жэне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі заңды міндеті бар 
түлға.
Қазақстанда салық төлеушілер: резидент
жэне резидент емес заңды түлғалар;
Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары жэне 
азаматтығы жоқ адамдар болып жіктеледі.
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Салық объектісі -  заң жүзінде негізделген сальщ салуга негіз 
болатын табыс, мүлік, қызмет көрсету, ақшалай операциялар 
жэне т.б. коптеген тауарлық-материалдық игіліктер.

Салық көзі -  салық салынатын табыс. Салық салынатын 
табыс жылдық жиынтық табыс пен шегерімдердің айырмасы 
ретінде анықталады.

Салық ставкасы -  бір өлшем бірлігінен алынатын салық 
молшері. Ставкалар түрақты немесе пайыз нысанында 
белгіленеді.

Пайыздық салық ставкасы прогрессивтік, регрессивтік жэне 
мропорционалдық (түрақты) болып бөлінеді.

Прогрессивтік ставкалар салық салынатын табыстың өсуіне 
спйісес үлғайып отырады.

Пропорционалды ставкалар керісінше, салық салынатын 
табыстың мөлшеріне байланыссыз түрақты пайызбен 
тағайындалады.

Регрессивті салық ставкасы -  салық салынатын табыс 
молшерінің өсуіне қарай салық ставкасының төмендеуі.

Түрақты салық ставкасы салық объектісінің көлемінен 
гэуелсіз бірыңғай сома түрінде белгіленеді.

Салық өлшем бірлігі -  есептеу үшін берілген салық 
объектісінің өлшем бірлігі.

Салық оклады -  салық төлеушінің белгілі бір объектісінен 
'і олейтін салық сомасы.

Салық жеңілдіктері -  заңға сэйкес салық төлеушіні біртіндеп 
иемесе салық төлеуден түгел босату. Салық жеңілдіктеріне 
салықтан толық босатылатын, сапық салынбайтын минимум, 
шегерістер, салық ставкасын төмендету, салық төлеу мерзімін 
үзарту т.б. жатады.

Салық төлеуші шегерімдерді жылдық жиынтық табыс алумен 
байланысты шығыстарды растайтын күжаттары болған кезде 
жүргізеді.
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Салық төлеу мерзімі -  салықтар мен басқа да міндетті 
төлемдердің бюджетке төлену уақыты.

Салық төлеу тэртібі белгіленген мерзімде салықты төлеген 
кезде алдымен бюджетке қандай салықтар төлеу керек екенін, 
яғнн төлеу кезіндегі белгілі бір дэйектілікті белгілейді.

Салық төлеушілердің құқығы:
- қолданылып жүрген салық жэне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы, салық заңдарындағы өзгерістер 
туралы салық қызметі органдарынан ақпарат алу;
-салық қатынастары мэселелері бойынша өз мүдделерін қорғау 
жэне оны өзі, не өз өкілі арқылы білдіру;
-салық бақылауы нәтижелерін алу;
-салық бақылау нәтижелері бойынша салық жэне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу мен төлеу жөнінде 
салық қызметі органдарына түсіндірме табыс ету; -жеке шотынан 
салық міндеттемелерінің орындалуы бойынша бюджетпен есеп 
айырысудың жай-күйі туралы көшірме алу; -Салық Кодексінде 
жэне Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерінде 
белгіленген тэртіппен салықтық тексеру актілері бойынша 
хабарламаға жэне салық қызметі органдары 

лауазымды адамдарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым 
жасау;
-салық қүпиясының сақталуын талап ету;
-салық салуға қатысы жоқ ақпарат пен қүжаттарды табыс етпеу.

Салық төлеушінің міндеттері:
-салық міндеттемелерін дер кезінде жэне толық көлемінде 
орындау;
-салық қызметі органдарының анықталған салық заңдарын 
бүзушылықтарды жою туралы заңды талаптарын орындау, 
сондай-ақ қызметтік міндеттерін атқаруы кезіндегі заңды 
қызметіне кедергі жасамау;
-нүсқама негізінде салық қызметі органдары лауазымды 
адамдарының салық салу объектісі жэне салық салумен
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байланысты объект болып табылатын мүлікті тексеруіне жол 
беру;
-оалық есептілігі мен қүжаттарды заңға сәйкес тәртіппен табыс
ету;
-сауда операцияларын жасаған немесе қызметтер көрсеткен кезде 
гұтынушылармен ақшалай есеп айырысуды фискалдық жады бар 
бақылау-касса машиналарын міндетті түрде пайдалана жэне 
түтынушының қолына бақылау чегін бере отырып жүргізу. 
Салықты төлеуді бақылау -  салық заңдарының орындалуын, 
мсмлекетке түсетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді 
ссептеу дүрыстығын және олардың уақтылы төлену мәселелері 
бойынша заңды жэне жеке түлгаларды тексеру. Салықты төлеуді 
басқаруды тек қана салық қызметі органдары жүзеге асырады. 
Салық қызметі органдарының міндеттері:
-салық төлеушінің қүқықтарын сақтау;
-мемлекет мүддесін қорғау;
-салық төлеушілердің міндеттемелерін дүрыс орындауын жэне 
жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын 
толық эрі уақытылы аударуын бақылау;
-салық төлеушілердің, салық салу объектілерінің жэне төленетін 
басқа да міндетті төлемдердің есебін жүргізу; -салық 
і сксерулерін нүсқама бойынша жүргізу;
-салық қүпиясын сақтау;
-салық заңнамасын бүзган салық төлеушілерге экімшілік шаралар
қолдану;
-мемлекет меншігіне айналган мүліктерді есепке алу, сақтау, 
бағалау, өткізу жэне оны өткізуден түскен түсімнің бюдл<етке 
голық эрі уақытылы түсуін бақылау.

Уәкілетті мемлекеттік орган салық органдарына басшылық 
жасауды жүзеге асырады.

Салық қызметі органдарының негізгі қүқықтары:
- Салық Кодексіне сәйкес кесімдік-қүқықтық актілерді жасау 

жэне бекіту;
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- өз уәкілеттігі ауқымында салық міндеттемелерінің туындауы, 
атқарылуы жэне тоқтатылуына байланысты түсініктеме беру;
- салықтық бақылау жүргізу;
- ҚР Заңнамасында бекітілген талаптарды сабақтай отырып 

салық төлеушінің салық міндеттемесімен байланысты ақша 
қаражаттарының қүжаттарын, бухгалтерлік кітаптарды, 
есептерді, сметаларды, қолма-қол ақшаны, бағалы қағаздарды, 
есеп айырысуларды, декларацияларды және өзге де қүжаттарды 
тексеру;

- Салықтық тексеру барысында салық заңдылықтарын 
бүзушылықтарды растайтын қүжаттарды тәркілеу;
- ҚР үкіметі бекіткен тізбе бойынша салық төлеушіден 

электрондық қүжаттарды алу; банктерден жэне банктік 
операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
үйымдардан салық төлеушінің банк шоттарының нөмірін, ондағы 
ақша қозғалысы мен қалдық туралы мэліметтер алу, т.б.

Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық-экономикалық 
қүрылысы мен саяси іс-бағытына қарамастан үүлттық мемлекет 
кірістерінің негізгі көзі -  үлттық табысты қайта бөлудің басты 
қаржылық құралы, мемлекеттің кірістерін жэне бюджеттің 
кірістерін қалыптастырудың шешуші көзі болып табылады. 
Салықтарда мемлекеттің экономикалық мазмүны нақты түрде 
көрінеді, ал салықтардың элеуметтік-экономикалық мэні, 
олардың түрлері мен ролі қоғамның экономикалық 
құрылысымен, мемлекеттің табиғатымен жэне функцияларымен 
айқындалады. Белгілі философ Френсис Бэкон салықтарды төлеу
-  эрбір азаматтың қасиетті борышы деген еді.

Есептерді шешуге арналған мысалдар

Есептеу тапсырмалары:
1 Анықтаныз: Іс-сапар шығындарына байланысты шегерімдерге 
жататын шығындарды дұрыс есепте.
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Басшының бұйрығына сэйкес фирма жұмыскерінің 
Қазақстан Республикасы бойынша 10 күнге іс -  сапарга кетті. 
ІІІсгерімге өндіріс бухгалтериясында келесілей мэліметтер 
жагқызылды:
А) Жол ақы билеті қүны -  4 000 тенге түрады, ҚҚС ішінде. 
Косіпорын ҚҚС -  ның төлеушісі болып табылады.

Б) квитанңияға сәйкес конақ үйге түрғаны үшін -  25 000 
геі іге. В) Тэуліктік сома -  20 000 тенге.

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар

1.ҚР салық салу жалпы жэне міндетті болып табылады -  бүл 
принңип?

A. Айқындылық
B. Әділдік
C. Жариялылық 
I). Міндеттілік
2.Қай принцип ҚР Заңына сәйкес келмейді?
Д. Айқындылық
B. Әділдік
C. Үнемдеу
I). Жариялылық
3 .Жеке түлғаларға элеуметтік көмек ретінде қайтарымсыз негізде 

берілетін мүлік -  бүл нені сипаттайды?
A. Сыйақы
B. Субвенция
C. Грант
I). Қайрымдылық көмек
4.Дивиденттер ол - .... ?
A. Заңды түлғалар арасында таза табыстың бөлінуі
B. Акция бойынша төленетін табыс
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С. Заңды тұлғалардьщ қызметін тоқтату бойынша мүлікті бөлу 
табысы 

13. Барлық жауап дүрыс
5.Салық салу объектісінің қүны, физикалық сипаттамасы 

келесідей көрсетіледі?
A. Салық оклады
B. Салықрежимі
C. Салық салу объектіс
О. Салық базасы
6.Салық базасының бірлігінің өлшеміне салықты есептеу 

мөлшері -  бүл?
A. Салықоклады
B. Салықрежимі
C. Салық базасы
О. Салық ставкасы
7.Салық борышына не жатады?
A. Өсімақы есептеу
B. Айыппүл есептеу
C. Айқындылық салықтың негізгі сомасы
О. Салық сомасы, өсімпүлдар жэне айыппүлдар 8.Қандай 

жағдайда жеке түлғаның салық міндеттілігі тоқтатылады? А. 
Банкроттық

B. Өлім
C. Шет елге көшу
О. Барлық жауап дүрыс 9. Жанама салықтарға қандай салықтар 

жатады?
A. Әлеуметтік
B. Көлік
C. Акциздер
ГЗ. А жэне С жауаптары дұрыс
10. Жанама салықтарға қандай салықтар жатады?
А. Әлеуметтік
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в. ққс
('. Мүліктік
I). Л жэне В жауаптары дүрыс

( )қытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің өзіндік 
жүмысына арналған тапсырмалар

1. Салық механизімігің қүрамындагы элементтер
2. Салықтың негізгі қағидалары
3. Салықтың жіктелуі
4. «Салық жүйесі» үғымының экономикалық мазмүны мен 

құрылымы.
5. Салық жүйесінің принциптері.
6. Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қалыптасуымен 

реформалау кезеңдері.
7. Салықтардың пайда болуы мен қажеттілігі мен салық 

формасының эволюциясы.
8. Салықтардың арнайы белігілеріне байланысты жіктелуі.
9. Салықтардың функциялары.
I О.Салық элементтері туралы үғым.
11. Салық салу принциптері, оларға сипаттама жэне салық салу 

жжүйесін қүрудағы ролі.
12.Смиттің классикалық принциптері.

Студенттердің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар.
1. Салықтардың арнайы белігілеріне байланысты жіктелуі.
2.Салықтардың ұймдастырушылық нысанының белгілері.
3.Салықтардың мэні.
4Салықтардың функциялары.
5.Салықтар экономикалық категория ретінде.
6.Салықтардың қызмет етуінің себептері мен жағдайлары.
7.Салықтардың міндеті.
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ТАҚЫРЫП 2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
САЛЫҚ ЖҮЙЕСІ: ҚҮРЫЛУ КЕЗЕНДЕРІ МЕН БҮГІНГІ 

ЖАЙДАЙЫНА СИПАТТАМА.

1 «Салық жүйесі» үғымының экономикалық мазмүны мен 
қүрылымы.

2 Салық жүйесінің иринциптері.
3 Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қалыптасуымен 

реформалау кезеңдері.
4 Қазақстан республикасында салық жүйесін басқару.

Салық жүйесін мемлекет пен жеке жэне заңды түлғалар 
арасындағы қаржы қатынастары жэне осы қатынасты 
анықтайтын салықтар, салық механизмі яғни, салық салу эдістері 
мен тәсілдері, жолдары, салық заңдары мен салыққа қатысты 
кесімдердің, салық қызметі органдарының жиынтығын қүрайды.

Салық жүйесі мемлекет қаржы көздерін жасаудың ең негізгі 
қүралы болуымен қатар ел экономикасын қайта қүруға, өндірістің 
үлғайып дамуына жэне саяси элеуметтік шараларды толығымен 
іске асуына мүмкіндік туғызады. Еліміздің салық жүйесінің 
дамуын төрт кезеңге бөліп қарастыруға болады.
1 кезең (1992-1995 ж.ж) -  жаңа салық жүйесі базисінің, салық 
кезеңінің өңделуі жэне іске қосылуы;
2 кезең (1996-1998 ж.ж) -  нарықтық экономика талаптарына сай 
келетін салық жүйесін қүруды анықтау;
3 кезең (1998-2000 ж.ж) -  барлық қағидалардың ескерілуі арқылы 
салық жүйесіне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу, салық 
жүйесін одан эрі жетілдіру;
4 кезең (2001-2002 ж.ж) -  Жаңа Салық Кодексі қабылданып, іске 
қосылды;

Қазақстан Республикасының 1991 жылдың 25 желтоқсанында 
қабылданған ҚР Салық жүйесі туралы Заң тәуелсіз салық жүйесін
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қү.рудың ең алғашқы бастамасы болып табылады. Бұл еліміздің 
жопомикасын реформалаудағы кұрделі жұмыстардың бірі 
болып саналады. Осы кезеңдерде елде көптеген құбылыстар, атап 
аГггқанда, меншіктің көптеген түрлерінің дамуы, шаруашылық 
жүргізуші субъектілер мен мемлекет арасындағы қатынастардың 
қүқықтық негізінде жүргізілуі және т.б. қүбылыстар іске аса 
басгады.

( )сы Заң бойынша алғаш рет ҚРда 42 салықтың түрі қызмет етті 
жопе олар 3 топқа бөлінді: - жалпы мемлекеттік салықтар - 10; 
міндетті түрде толенетін жергілікті салықтар мен алымдар - 11; - 
жсргілікті салықтар мен алымдардың түрлері -  18 түрі.

Бүл салықтардың негізін табыс салығы, пайдаға салынатын 
салық, қосылғын қүнға салынатын салық, акңиз салығы, жер 
салығы және т.б. салықтар құрады.

Алғашқы салық жүйесінің көптеген кемшіліктері де болды. 
Лтап айтқанда, басқа елдерге қарағанда біздің салық жүйеміздің 
жииақталған ғылыми жэне практикалық тәжірибелерінің 
жеткіліксіздігі, салық түрлерінің көптігі, халықаралық салық салу 
қагидаларының назардан тыс қалуы, айналымды анықтаудың 
қиындығы, дәлелсіз берілген жеңілдіктердің көптігі, т.б. Осыдан 
келіп еліміздің салық жүйесін реформалаудың қажеттігі 
туындады. Қазақстан үкіметі 1992 жылдың басында салық 
жүйесін кезеңді түрде реформалаудың конңепңиясын 
қабылдады.

Аталмыш концепңияны іске асырудағы негізгі кезең болып 
ҚР ГІрезидентінің 24.04.95 ж. қабылдаған «Салық жэне бюждетке 
голепетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Заң күші бар 
Жарлығы табылады. Ол 1995 ж. 1-шілдесінен бастап іске 
қосылды, нәтижесінде бүрын қызмет еткен 42 салық түрінің 
орнына 11 салықтар мен алымдар қызмет ететін болды. Бүл 
Салық Заңдылығы бойынша еліміздің салық жүйесі нарықтық 
қагынастар талабына біршама бейімделіп, халықаралық 
гожірибеге мейілінше жақындатылды.
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1999 жылы салық жүйесі 5 рет күрделі өзгерістерге 
үшырады. Осыған орай 2000 жылы 1 қаңтарынан бастап ҚРда 17 
түрлі салықтар мен алымдар қызмет етті. 4-ші кезеңде, яғни 2001 
жылдың 12 маусымынан Жаңа Салық Кодексі қабылданып, 2002 
жылдың 1-қаңтарынан бастап іске қосылды. Салық Кодексінде 
ҚРда қолданылатын салықтар мен бюджегке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер, атап айтқанда, 9 салық түрі, 13 алым, 9 төлем,
1 мемлекеттік баж, 4 кедендік алым белгіленген.

ҚР салық жүйесін басқару Қазақстан Республикасы 
Конституңиясы бойынша Президентке, Парламентке, үкіметке, 
Қаржы Министрлігіне жүктеледі.

Салық қызметі органы ҚР Қаржы Министрлігі Салық 
Комитетінен жэне облыс, Астана, Алматы қалалары, аудандар 
мен қалалар бойынша салық комитеттерінен түрады.

Қаржы Министрлігінің салық комитеті салықтар жэне 
бюждетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық эрі 
уақытылы түсуіне мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ететін 
жэне салық қызметі органдарын басқаратын орталық атқарушы 
орган болып табылады. Салық қызметі органдарына салық жэне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық түсуін, 
міндетті зейнетақы жарналарының толық жэне дер кезінде 
аударылуын қамтамасыз ету жөніндегі, сондай-ақ салық 
төлеушілердің салық міндеттемелерінің орындалуына салық 
бақылауын жүзеге асыру жөніндегі міндеттер жүктеледі. Салық 
органдары тністі жоғары түрған салық қызметі органдарына 
төменнен жоғары қарай тікелей бағынады жэне жергілікті 
атқарушы органдарға жатпайды.
Салық заңнамасын бүзған салық төлеушілерге олардың 
жасырған сомасын, төмендеткен табыстарын

төлеттеріп алу, бүзу ауыртпалығына қарай үлестік 
немесе еселенген көлемде айыппүлдар, бюджетке төленетін 
төлемдер мерзімін өткізіп алғаны үшін өсімдер түрінде 
санкциялар қолданылады. Слық салу ісін үйымдастыруда және
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іпке асыруда негізгі жұмысты аудан бойынша салық 
комитеттері жүргізеді десек артық болмайды.

Лудан бойынша салық комитеті мынадай бөлімдерден 
күралған:
салық төлеушілермен жүмыс істеу бөлімі;
салық аудиті бөлімі;
сріксіз өндіру бөлімі;
қүқыктық қамтамасыз ету бөлімі;
үііі.імдастыру-бақылау бөлімі;
цқпаратпен қамтамасыз ету жэне есеп бөлімі;

Іінді әрбір бөлімнің негізгі қызметтерін қысқаша көрсетсек, ол 
томендегідей:

Салық төлеушілермен жүмыс істеу бөлімінің негізгі қызметі: 
салық төлеушілердің есебін жүргізу; 
салық төлеушілерге тіркеу нөмірін беру; 
салық төлеушілерге салық заңнамаларын түсіндіру; 
ссеп қүжаттарын, декларацияларды қабылдау, олардың дүрыс 
жасалғанын камералдық тексеру; 
иатент беру;
( 'алықтық аудит бөлімінің негізгі қызметі: 
қүжаттық тексерулер жүргізу;
кэсіпорындардың жабылуына байланысты тексеру жүргізу; 
салық комитетіне түскен арыздарды, өтініштерді тексеру; 
хронометраждық зерттеу жүргізу арқылы патент күнының 
дүрыстығын тексеру т.б.

Салықтарды еріксіз өндіру бөлімінің негізгі қызметі: 
салық төлеушілердің бюджетке төленбеген қарыздарын анықтау, 
талдау;
салық төлеушінің есеп шотынан салықты өндіріп алу туралы үкім 
шығару;
салықтан қарызы бар салық төлеушілердің банктегі шоттарын 
тексеру;
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салық төлеушілердің мүліктерін тәркілеу;
аукцион үйымдастырып тәркіленген мүлікті сатып, бюджетке 
салықты түсіру;
жекелеген салық төлеушілерде фискалдық жады бар бақылау 
касса аппараттардың бар жоқтығын , дүрыс жүмыс жасауын 
тексеру т.б.
Қүқықтық қамтамасыз ету бөлімінің негізгі қызметі:
салық комитетін Заңдармен, нүсқаулықтармен, өзге де
заңнамалық кесімдермен қамтамасыз ету;
соттарда, қүқықтық қорғау органдарында салық комитетінің 
мүддесін қорғау, т.б.
¥йымдастыру-бақылау қызметінің негізгі қызметі: 
салық комитетінің іс-жоспарын жасау жэне оны іске асыру;
2-Н есебін жинақтап, жасау; - жоғарғы органдарға мэліметтер 
беру; - мәліметтер алмасу, т.б.
Ақпаратпен қамтамасыз ету жэне есеп бөлімінің негізгі қызметі: 
бюджетке түскен салықтардың есебін жүргізу; 
салық төлеушілердің жеке шотын ашу жэне жүргізу;
1 -Н есебін жинақтап, жасау;
болжама мәліметтердің орындалу есебін түрақты жүргізу, т.б.

Есептерді шешу 
Табу керек: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын, Декларация 
бойынша төлеу жэне тапсыру мерзімін көрсету. Салық кезеңі. 
ЖШС «Технополюс» астық өнімдерін өндір жэне сатумен 
айналысады. Ағымдағы кезең бойынша келесідей айналымдар 
бар:
Ресейге өнім өткізілді -  12,5 млн 
Қазақстанда сатылды -  56 млн 
Минералды тыңайтқыштар сатып алынды. - 3 ,2  млн 
Отын сатып алды -  1,2 млн
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Іс саиар іиығындары төленді (Ш-Ф бар) 12000 тг Тұтынушыларға 
қычмет көрсетті -  260000 тг.

I Ірактикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар

I, ( 'шіық есебінің әдісі -  бұл?
\ Г.ееп эдісі
II I ссіггеу эдісі 
і ІСиссалық эдіс 
I» I і кслей есеп эдісі
' Лпықтамаладың қайсысы салық борышын толық сипаттайды?
/\ Төленуге тиіс салық сомасы
11 ( 'шіық сомасын мерзімінде төлемеген, сонымен қатар пеня жэне 

штрафтарды төлемеген сомасы
< < )сімақылар жэне айыпгіұлдар
I), Қайтарылмайтын жэне өтеусіз төлемдер
I, Салықтарды жэне басқа да бюджетке төленетін міндетті 

голсмдерді толейтін тұлға (төмендегі терминдердің қайсысы 
сипаттайды)

Д Жеке тулға 
Н Чацды тұлға
( \ 1’сіидент жэне резилдент емес
I >, ( 'алық төлеуші
I. ( 'алық толеу бойынша барлық салықтық міндеттемелерді

ссеіггеуде салық төлеушімен қолданылатын салық заңының 
жиыптық нормасы -  бұл?

Л, ( алықтық агент
II ( 'ал ы қтық режим
< ‘, Салықбазасы 
І>, Салықоклады
■> ( 'іілық қызметі органдардың міндетіне не жатпайды?
Л, ( 'алықтөлеушінің құқығын сақтау
II, Мсмлекет мүддесін қорғау
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С. Салық құпиясын сақтау 
Б. Дұрыс жауабы жоқ
6. Тікелей салықтарға салықтың қандай түрлері жатады
A. Жер қойнауын пайдаланушыларға салынатын салық
B. Қосылған қүн салығы
C. Кедендік баж 
Б. А жэне В пункті
7.Ақша қаражаты деғеніміз не?
A. жоғары өтімді актив жэне жалпыға бірдей айырбас қүралы, 

сонымен бірге барлық қалған активтерді бағалау мен есептеу 
негізі болып табылады

B. касаға қабылданған нақты ақша
C. кәсіпорынның шығыс ордері 
П. кіріс ордерлері
Е. кассакітабы
8.Кәсіпорында кассалық кіріс жэне шығыс ордерлерінің 

мэліметтері жүзеге асқан соң қайда тіркеледі?
A. касса кітабында
B. банкке
C. шотқа
Б. банктік шотта 
Е. келісімде
9.Не себептен ҚР банк мекемелері заңды түлғалар арасында 

теңгемен жэне шетел валютасында банктік шоттар ашады?
A. есеп айырысуларды жүргізу үшін жэне ақша қаражаттарын 

сақтау үшін
B. банктен шоттар ашу үшін
C. банкте қызмет көрсету үшін
О. ақша қабылдау үшін Е. келісім шарт қабылдау үшін
10.Банктік шот дегеніміз не?
А. бүл клиентке банктік қызмет көрсету жэне ақша қабылдау туралы 

банк пен клиент арасындағы келісімдік қатынасты бекіту әдісі
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И, чпң
( мекеме
I > колма-қол ақшалар
I , қызмет

( іы.ітушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің өзіндік 
жүмысына арналған тапсырмалар

I ( 'шіық саясатының экономнкалық мазмүны.
1 ( 'іілық саясатының мақсаттары мен міндеттері.
I Салық саясаты мемлекеттің экономикалық қаржылық жэне 

фискалдық саясатының қүрамдас бөлігі.
I «Салық механизмі» үғымының экономикалық мэні.салық 

механизімінің қүрылымы. 5 Салықтық бақылау.

Студенттердің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар.

I ( ‘алық саясатының элемдік тәжірибесі
ҚР шағын жэне орта кәсіпкерлікті мемлекеттік салықтық 
ымталадыру

I Кедендік реттеу: мақсаттары, қүралдары, болашағы
■I ’ )кономикалық өсуді түрақтандыру жағдайындағы салықтық 

рсггеудің ерекшеліктері
V ҚР салық саясаты: басымдықтардың өзгерісі
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ТАҚЫРЫП 3 САЛЫҚ САЯСАТЫ - МЕМЛЕКЕТТІК 
ФИСКАЛДЫҚ САЯСАТТЫҢ НЕГІЗІ

1. Қазақстан Республнкасы салық саясатының экономикалық 
мазмұны

2. Қазақстан Республикасы салық саясатының қажеттілігі мен 
рөлі

3. Салық саясаты - мемлекеттік фискалдық саясаттың негізі

Салық саясаты жэне оның қызметі нақты базисті, ягни 
мемлекет қолданатын салық катынастарының объективті 
заңдылықтарын бейнелейді. Экономикалық тұтқалардың ішіндегі 
салық саясатына маңызды рөль беріледі, оның көмегімен 
мемлекет нарықтық қатынастарды қалыптастыруга эсер етеді. 
Кез келген мемлекет нарыктық дамуында, экономикалық 
реттелуінде салық саясатын басты роль ретінде қарастырады.

Нарықтық қатынастары жоғары дамыган елдер тәжірибесі 
көрсеткендей, салық саясаты экономиканың мықты қаржылық 
басқару институттарынъщ бірі болып табылады.

Қазақстандагы нарықтық қатынастардың қалыптасуы 
маңызды болып табылады. Олар өз кезегінде мемлекет енгізген 
салық түрлерінің, олардың кұрылу формалары мен әдістерінің, 
салық органдары қызметінің жиынтығын береді. Экономиканың 
дамуына салық саясаты өте күшті эсер етеді.

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

Салық саясатының мазмүны мен мақсаттары коғамның 
элеуметтік-экономикалык күрылысымен шартталған (яғни соған 
негізделген).

Салық саясатының мақсаты: мемлекет қазынасын қаржымен 
қамтамасыз ету.
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( 'плық саясатының міндеттері: - экономикалық саясатқа
о и ерістер мен толықтырулар енгізу;
- салықтарды болжау мен жоспарлауды ұтымды
үііымдастыру;

•жономикалық материалдық әдістерді қолдану; 
мсмлекет мүддесін қамтамасыз ету;

- салықтардың жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
голомдердің толықтыгы мен мерзімділігін қамтамасыз ету. 
Жүргізілу мерзіміне байланысты салық саясаты екі түрлі топқа 
жіктеледі: стратегиялық жэне тактикалық.
( 'тратегиялық салық саясаты үкіметтің макродеңгейде үзақ 
мерзімде жүргізілетін іс-шаралардың жиынтыгы.

Тактикалық салық саясаты нақты бір салық комитеті
ісолсмінде белгілі бір кезең аралығында жүргізілетін
жүмыстардың жиынтығы.

Салық саясатының негізгі рөлі мемлекетті қаржы
ресурстарымен қамтамасыз етуге, жалпы ел шаруашылығын 
рс ггеу үшін жағдайлар жасауға, нарықтық қатынастар барысында 
чалық табысының денгейінде болатын теңсіздіктерді реттеу 
сияқты іс-шараларға бағытталған.

Экономикалық дэлелденген салық саясаты салықтық жүйе 
арқылы ақшалай қаражаттары орталықтандырудың оптимальды 
багыттарын қарастырады.

Салық саясаты басқару жэне билік органдарының ғылыми 
долелденген, экономикалық мақсатты, тактикалық жэне 
етратегиялық қүқықтық қызметтерінің жиынтығы ретінде 
қогамдық игіліктің өсуін жэне үдайы өндіріс қажеттілігін 
қамтамасыз етуге қабілетті. Салықтық саясатты жүргізу тек қана 
қүқықтық тэртіпті қамтамасыз етуді, салықтық төлемдерді 
голеушілерді іздестіруді жүзеге асырмайды, сонымен қатар салық 
еалу әсерімен қалыптасатын шаруашылық-экономикалық 
қа гынастарды жан-жақты бағалауды жүзеге асырады. Сонымен
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салықтық саясаттың рөлі бұл салықтық заңдылықтарды 
автоматты көшіруді жүзеге асыру

Жоғары дамыған салықтық қатынастар жағдайында салық 
саясаты халық табысының көбеюі, аумақтық экономикалық 
дамуы, өндіріс қүрылымының өзгеруі мақсатында халық 
табысының таратылуы үшін мемлекетпен қолданылады.

Мемлекет салықтық саясатты өзгерту арқылы жэне салықтық 
механизмді тиімді басқара отырып экономикалық түрақты дамуға 
жэне оны үстап тұруға мүмкіндік алады салықтық реттеу елдің 
шаруашылық өмірін жақсартады.

Жақсы ұйымдастырылған жэне барынша бақыланатын ақша 
нарықтары болмаған кезде дамушы елдердің басым көпшілігі 
экономиканы тұрақтандыру үшін жэне ішкі қорларды 
шоғырландыру үшін ең біріншіден салық саясатының 
қүралдарына сүйенуіне тура келеді.

Экономист Адам Смиттің салықтарды үтымды 
ұйымдастырудың классикалық принңиптерін қолданылу арқылы 
салық салудағы сорақылықтарды жойып, салық салу жүйесін 
ретке келтірген болатын.

Сондықтан Адам Смит: «Салық -  төлеушілер үшін
құлдықтың емес, бостандықтың белгісі» - деп жазды.

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

Мемлекет елдің түрлі қызметтеріне ішкі жэне сыртқы 
саясаттары арқылы араласып отырады, мысалға әлеуметтік, 
мәдениет, қорғаныс, қоршаған ортаны қорғау, қаржылық жэне 
техникалық. Осылардың ішіндегі маңыздысы, салық саясаты 
болып табылады, өйткені салықтық түсімдермен қалғандарының 
дамуы қаржыландырылады.

Салық саясаты қоғамның эрбір даму этаптарына тэн, тарихи 
дамуға өзіндік әсер ететін, түрлі объектнвті жэне субъективті 
факторларға тэуелді элеуметтік-экономикалық мәселелерді
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іік піуге негізделеді. Сонымен бірге, мемелекет өзінің нақты бір 
іпму кезеңдерінде қоғамның әлеуметтік-экономикалық мақсат 
ікчі міидеттермен байланысты экономикалық саясатымен сэйкес 
ксмісіін салық саясатын жүргізіп отырады. Ал, нарықтық 
ікоиомикадағы салық саясатының негізгі мақсаты -  бюджеттің 
кіріс бөлігін түрақты түсім көзімен қамтамасыз ету жэне 
жопомиканың түрақтылығына қол жеткізу.

Салық саясаты мемлекеттің қаржылық ресурстарын 
қилыптастыра отырып, шаруашылық субъектілердің 
исоііомикалық қызметіне эсер етіп отыруы қажет, сонымен бірге, 
ікоііомикалық өсу мен өнімдердің сапасын жақсартуга мүмкіндік 
(ісасауы тиіс. Тарихи тэжірибе көрсетіп отырғанындай, салық 
ілімсаты негізді түрде қолданылса өндірістің тиімділігіне экеледі,
іі.и гпімсіз түрде қолданылатын болса орны толмас зиян әкеледі.

')кономика мен салық саясатында негізгі роль ойнайтын ол - 
мсмлекет тарапынан өндіріске эсер етуінің жақсы көрсеткіштер 
үшін артықшылықтар беру арқылы ал, салық бүзушылық болған 
ксчде санкңиялар қолдана алатын негізгі тетігі болып табылатын 
салықтық ынталандыру жүйесі болып табылады.

Мемлекеттің экономикаға араласуы тек қана шаруашылық 
субъектілерінің кэсіпкерлік іс-эрекетін дүрыс жүргізу ережелерін 
Пслгілейтін мемлекеттік нормативті актілерді шығарып қана 
қоймай, олардың өздеріне жэне түргындардың элеуметтік 
тонтарына қайта қайтару немесе қайта бөлу мақсатында 
шаруашылық субъектілерінен мүліктері мен қаржыларының бір 
болігін алу болып табылады. Осылай, салық саясаты үлттық 
і абыс және жалпы ішкі өнімді тарату проңесінде маңызды роль 
птқарады. Жалпы ішкі өнімді бөлу жэне қайта бөлуде салық 
шясатында фискалды жэне реттеуші қызметтер пайда болады. 
Мсмлекет өз табысын қалыптастыра отырып экономикаға 
мақсатты түрде әсер етеді. П.Самуэльсон айтқанындай “ ... 
адамдардың салық салу мәселесін шеше отырып, қоғам қажетіне 
ксрск ресурстардың басқа адамдар мен оларға тиеселі
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кәсіпорындардан салық қалай алынатынын жэне олардың 
мемлекеттік тауарлар мен қызметтер өндіруіне қалай 
жұмсалатынын анықтауына мүмкіндік береді”.

Мемлекет салықтарды ала отырып бір жағынан өзін өзі 
қаржыландырып отыратын болса, екінші жағынан олар арқылы 
шаруашылық субъектілерінің қызметтерін реттеп отырады. 
Сырттан қарағанда бүл екі функция бір біріне қатысы жоқ екі 
бөлек нәрсе сияқты, ал, шындап келгенде олар бір-бірінен бөліп 
алып қарауға болмайтын біртүтас әсер ету жүйесі болып 
табылады.

Дамыған нарықтық мемлекеттердің экономикасын реттеуде 
салық саясатын нағыз өміршең қаржы қүралы ретінде 
пайдаланудың тиімді іс-тәжірибесі олардың пікірлерінің 
дүрыстығын дәлелдеп берді.

Мемлекет нарықтық экономика жағдайында ереже бойынша, 
өзінің орнын тауар өндірушілерге босата отырып, өндіріске 
маңызды деңгейде тікелей араласа алмайды. Осылай, оның 
қаржылық қызметі қүрылған байлықты алғашқы бөлуден қайта 
бөлу сферасына ауысады. Осы арқылы мемлекеттің қаржылық 
гэуелділіғі төменгі деңгейдегі өндіріс орындарының жағдайына 
байланысты болады. Егер, мысалға экімшіл-эміршіл экономикада 
мемлекеттік меншік қүқығын пайдалана отырып, кәсіпорындарда 
қүрылған өнімнің бір бөлігін алады да, содан кейін өндірістік 
түтынудың жетіспеген жерлерін дотация беру жолымен жэне 
басқа да мемлекеттік қаржыландыру жолымен қайта жабады.

Мемлекеттің экономикаға көрсететін маңызды қызметтерінің 
бірі түтыну сферасындағы тиімсіз қолданылатын ақша сферасын 
қоғамның дамуына жүмсайды немесе диспропорциялайды. 
Мүндай қызмет түрін мемлекеттік шығындар арқылы орындау 
мүмкін емес. Керісінше, кейбір жағдайларда салықтық тетіктерді 
мемлекеттік шығын қүралына айналдыру, Кеңес Үкіметінің 
тарихындағыдай тек теріс нәтиже бере алады.
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' )кономиканы мемлекеттік реттеу мэселелерін шешудің түрлі 
жолдарын қарастыра келе эр түрлі авторлардың бюджеттегі 
і аш.іқ саясатының рөлі туралы түрлі ой-пікірлері қалыптасты.

Жоғарыдағыларды түжырымдай келе салық саясатындағы 
сшіі.іқтық реттеуге анықтама беруге болады, сөйтіп салықтық 
річгеу дегеніміз-шаруашылық субъектілері немесе жеке 
і ү гі.інушылардың қолындагы қүнның бір бөлігін алу яғни 
олардың ондірістік жэне өндірістік емес түтыну мүмкіндіктерін 
ігшйту жолымен әсер етуі болып табылады. Салық саясаты 
солардың өздеріне ғана тэн әдістерді жүзеге асырып отырады. 
('алық ставкасын көтеру, жеңілдіктерді қысқарту арқылы 
момлекет кейбір қызмет түрлерін шектеуге жэне керек емес 
і иімсіз өндірістің дамуын шектеуге мүмкіндік алады. Ал, 
салықтар арқылы ынталандыру мысалға, “қарама-қарсы немесе 
ксрі қаржыландыру” деп атауға болатын әдіс бойынша жүзеге 
агырылады. Оның мэні сол, салық төлеуші қосымша қаржылық 
рссурстарды сырттан емес, өз табысы мен қүралынан ала алады.

Осыдан кейін ол салық саясатында көрсетілгендей езінің 
және мемлекеттің иелігінде болатын қаржы ресурсын белгілейтін 
жағдайды орындауы қажет.

Өкінішке орай, тэжірибе көрсетіп отырғанындай “кері 
қаржыландыру” тиімділігі салық төлеушінің салық төлеуден 
жалтаруы кезінде айқын көрінеді. Мүндай жағдайда салық 
голсуші мемлекетке де өзіне де тиесілі қаржыны иемдене алады. 
( >сылай салықтық реттеу практикада макроэкономикаға екінші 
жагынан микроэкономикағада әсер ете алады. Әкімшіл-эміршіл 
рсггеуге қарағанда салықтық реттеу өндіріске жанама әсер ету 
арқылы мемлекеттің де салық төлеушінің де пайдасын ойлайды. 
Сонымен қатар, салықтық ынталандыру екі жақты әсер ететінін 
аітга кететін болсақ, ол: кеңейту жэне шектеу. Салық салудың 
ксңейту жағы салық салу механизімінің жеңілдіктері арқылы 
корінеді, салық төлеуші салықтық заңдылықтарға сүйене отырып, 
голенетін қаржының бір бөлігін өзінде қалдыруға мүмкіндік
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алады. Ал, шектеу жағына тоқталатын болсақ, керісінше салық 
төлеуші төлемдердің бір бөлігін өзіне қалдырады немесе одан 
толықтай бас тартады. Ынталандырудың осы екі жағы да бірбірін 
толықтырады, ал кейбір жағдайларда бірі біріне ауысады.

Салықтардың экономикалық табиғатына жэне салықтық 
реттеудің ішкі мэн-мағынасын қарастыра отырып, біз оларды 
біртұтас толық объект ретінде қарастырдық. Экономиканы 
мемлекеттік реттеу практикасында, бэрінен бұрын шаруашылық 
субъектілерінің қызметін реттеу салық саясатының нақты 
жетілген тетіктері арқылы жүзеге асырылады.

Сөйтіп, салық саясаты мемлекет енгізген салықтар 
жиынтығынан, оларды есептеу мен толеудің эдістерінен, 
сондайақ салықтарды басқарудың деңгейлеріне бөлу эдістерінен 
тұрады деп айтамыз.

АҚШ-тың тәуелсіздік декларациясы авторларының бірі 
Франклин: «Өмірде салық пен өлімнен қашып құтыла алмайсың» 
деп атап көрсетті.

АҚШ-та екі мейрам мейрам бар:
- туылған күн;
- салықты толеген күн.
Мұндағы мақсат дамыған мемлекеттер үшін салық төлеу 

белгілі бір дәстүр ретінде қалыптасқан.
Салық саясатының эр-бір құрылымдық бөлімін мемлекеттік 

реттеудің шынайы тетіктері ретінде қарастыруға болады. 
Экономикаға салық саясатының эсер етуі тікелей емес, жанама 
түрде жүреді. Әйтсе де салық саясаты экономика дамуының 
антициклдық құралы болып табылады, қоғамдық ұдайы 
өндірістің құрылымына белсенді эсер етеді жэне елдің аймақтық 
дамуын реттеу құралы болуы да мүмкін. Экономикалық 
салалардың элеуметтік сферасына қолдау
жасайды.Экономиканың дамуына салық құрылымының тиғізетін
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ц і рі юр. Сондай-ақ мемлекет тарихи өзгерістер жасаған кезде
■ .иіі.іқ саясатының атқаратын ролі үлкен.

Кслссі салық саясатының маңызды элементтерінің бірі 
«нні.іқтардың төлеу тэртібі мен мерзімі. Кез-келген салық 
і тісп і ында салық төлеудің ыңғайлы уақытын таңдау жэне 
ініцрды есептеудің оңайлатылған тэртібін белгілеу негізгі 
міидсітердің бірі болып табылады. Кәсіпкерлерге салықтың 
і іпііііі, қашан толену керек екені бэрібір емес. Себебі, салық 
іінісупіінің төлеу мүмкіндігі оның шаруашылық жағдайына 
і ііамісй байланысты болып келеді.

Ііір мезгілде мемлекеттің қоғамдық қызметін және 
іпимиттардың, кэсіпорындардың, жергілікті жэне аймақтық 
м.і імсттерінің жоғарлауын қамтамасыз етуге байланысты салық 
і ііясігі ын құру арқашан мемлекеттің басты мэселелерінің бірі 
Поііі.ііі келген.

Лзаматтардың салық төлеуден жалтарылуын азайту 
котмиың, мемлекеттің, кэсіпорындар мен жеке тұлғалардың 
жпуапкершілігіне жэне біртұтас салық саясатына тікелей 
оіііілинысты.

1'алық саясаты тұтастай алғанда, салықтық әкімшілендіруді 
оңіійлату, салық санын оңтайландыру жэне салықтың 
мніақталуын арттыру жолымен бизнес пен халықаралық сауданы 

діімытуды ынталандыруға бағытталған.
Кеден ісі бөліғінде кедендік ресімдеу рэсімдерін оңайлату 

жүргізіледі жэне кедендік экімшілендіру жақсартылатын болады.
Кұдан басқа, салық жэне кеден орғандары қызметінің сапасын 

Оііі млау олшемі өзгертілетін болады. Бағалау өлшемінің кешені 
оіоджет кірістері бойынша жоспарлардың орындалуын бағалауды
ІІ.И мастыратын болады.

I Іегізгі салықтардың ставкаларын төмендету көзделуде. Атап 
іійтқанда, өндірісті дамыту жэне кеңейту мақсатында қосылған 
қүп салығына, сондай-ақ корпораңиялық табыс салығына 
спінкалар кезең-кезеңімен төмендетілетін болады. Әлеуметтік
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салықты төмендету жалақының көлеңкелі төлемдерін одан эрі 
барынша азайтуға ықпал ететін болады. Инвестицияларды 
ынталандыратын жеңілдіктер жасалатын болады, бұл 
экономиканың өңдеуші секторының технологиялық дамуын 
жеделдетуге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ салық пен алымдардың кейбіреуін біріктіру 
жолымен олардың саны қысқартылатынболады, сондай-ақ 
арнайы салық режимдерін қолдану тетіктерін жетілдіру жөніндегі 
жүмыс жалғасатын болады.

Ішкі отын нарығында айқын салық салуды кұру салық 
ауыртпалығын мүнай өнімдері нарығының субъектілері арасында 
қайта бөлуді болжайды.

Уәкілетті органдардың өзара іс-қимылы кезінде ақпараттық 
технологияларды жэне салық жэне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдердің түсуін электрондық бақылауды кеңінен 
пайдалану жолымен Салықтың жинақталуын арттырға қол 
жеткізілетін болады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу 
мүмкіндігі де қарастырылатын болады.

Барлық салықтық реформалар бақылаушы органдар сыбайлас 
жемқорлық деңгейін едәуір төмендеткен жағдайда ғана табысқа 
жететін болады, бүл басты міндеттердің бірі болып табылады. 
Осы мақсатта салық органдары салық төлеушілерге үсынатын 
электрондық қызметтердің тізбесін кеңейту жолымен кэсіпкерлік 
субъектілері мен бақылаушы органдардың жеке байланысын 
барынша азайту үсынылып отыр.

Мемлекет салық саясатын әлеуметтік-экономикалық жэне 
басқа да қоғамның дамуына бағытталған экономикалық 
саясатпен қатар жүргізеді. Нарықтық экономикадағы салық 
саясатының басты мақсаты мемлекеттік бюджетті жеткілікті 
дәрежеде қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету.

Осылайша салық саясатының басты субъектісі мемлекет 
екенін білеміз. Салық саясатының методологиялық шарты мен 
мэнін түсінуге мүмкіндік беретін алғышарт салықтық
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кирымқатынас, ал олардың негізі - қаржылық ресурстарға 
кіііысгы  мемлекет пен субъектілер арасындағы қатынас болып 
і пПылады.

; )рбір салық қаржылық-салықтық қатынас жүйесінде белгілі 
інр қызмет орындап, нақты мінездемеге не болады. Айта кететін 
ж.іііт салық саясатында мемлекет жақсы қызметтер мен 
м.і імыстарды бағалап жэне жазалап отырады.

Мсмлекеттік органдардың салықтық іс-шараларға қатысты 
н< і ічгі иринңиптеріне, экономикалық процестердің оперативтік 
ічсбім өзгертуі және уақытына эсер етеді. Салық саясатының 
мімсгімен рентабельділік деңгейі, шаруашылық субъектілердің 
і ч і л с м і  реттеліп, тең дәрежелі талап орнап, төлем қабілеті 
мсмлекет тарапынан қаралады.

Мемлекеттің қазіргі кезеңдегі салық саясаты мүндай талапқа 
сий кслмей отыр. Жоғары деңгейде салық салу шаруашылық 
субі.сктілердің өндірістерінің өсуімен қаржылық мүмкіндіктерін 
іисктсйді. Салық салудың нормалары мен шарттарын жиі-жиі 
ичгсрту экономикаға кері эсерін тигізеді немесе салықтық 
жсцілдіктерді төмендетіп, шетел инвестицияларыныц келуіне 
ксрі эсерін тигізеді.

I Іэтижесінде салық саясатының шешімдері мыналар:
I. Мсмлекетті қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету;

І л  экономикасының дамуына қолайлы жағдайлар жасау;
Халықтардың эртүрлі деңгейін бір жүйкге келтіру;

'I /  )кономикалық заңмен сэйкестендіру;
V Макроэкономикалық түрақгылық пен нарықтық реформаның 
ісчдетіліп шешілуіне салықтық қолдау көрсету;
(). Салықтық база мен қаржыдық ресурстардың қүрамын, 
қүрылымын өсу резервтер көзіне жүмылдыруды анықтау; 
7/Гиімді экономика қүруға қатысты шараларды қарастыру; 
Жогарғы айтылғандардың бэрінен келесідей қорытынды жасауға 
болады: салық саясаты мемлкетке реттеу қызметін жүзеге
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асыруға қажетті құрал береді жэне сондай -  ақ, өндірісті өз 
арнасына сала отырып дамытуга жағдай жасайтын арнайы салық 
механизмі арқылы, мемлекетке экономикалық процесстерді 
реттеуге мүмкіндік береді.Экономикамыздың жаңа салаларын 
эртараптандыру мен дамытуды ынталандыру, бұл салаларға 
шетел капиталы мен соны ілімді тарту мақсатында икемді салық 
жэне бюджет саясатын пайдалану маңызды. Өндірісті дамыту 
мен кеңейту мақсатында қосымша қүн салығының 
мөлшерлемесін томендету қажет деп санаймын. Ірі салық 
төлеушілерден түскен салық түсімдерін жинауды тексеру үшін 
Қаржы министрлігінің Салық комитетінде арнаулы бөлім қүруды 
ойластыру керек. Ол бөлім тексеру ісіне мүдделер 
қайшылыгынан ада халықаралық аудиторлық фирмаларды 
тартуга тиіс. Қатаң бюджет жэне салық тэртібі сақталуы тиіс.

Әр түрлі даму этапында Қазақстан түрлі экономикалық 
саясатты пайдаланып экономикалық жэне қаржы облыстарын 
реттеу нормасын қадағалап отырады. Фискальдык саясат салық 
айналымы облысындағы үкіметтің саясаты, яғни мемлекеттен 
шығын және мемлекеттік бюджетті халықтың сыйымдылығымен 
инфлияция еместік өсуге бағытталады. Фискалдық саясаттың 
белсенді қүралдарына салықтық төлемдер, мемлекеттік 
субсидиялар жэне мемлекеттік шығындар жатады.

Фискалдық саясат -  табыс пен салықтық түсімдердің өлшемі 
арасындағы байланысты алдын ала анықтайды, әрине өзгеріп 
түратын.

Батыстық экономистер салықтық саясатты жеке алып 
қарастырмайды, сонымен бірге салықтың мемлекеттің эртүрлі 
қызметтерін жэне тапсырмаларын шешуді қамтамасыз ететін 
мемлекеттік шығындарды қүраушы ретінде зерттейді.

Олар мүндай саясатты дискреционды фискалдық саясат деп 
атайды. Бүл саясат жұмысбастылық деңгейін, өндіріс көлемін, 
инфляция темпін өзгертуге бағыттаған үкіметтің арнайы 
шешімдері нэтижесінде мемлекеттік бюджеттің сальдосының,
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і ііні.ігыііың, мемлекеттік шығын мөлшерінің мақсатты өзгеруіне 
Пііі ы і галды.

Сонымен бірге дискреңиондық емес фискалды 
. тісіггжиынтық табыстың циклдық тербеліс нэтижесінде аталған 
моліисрлердің автоматты түрде өзгеруі. Бүндай саясат жалпы 
уиітық енімнің өсу кезеңінде мемлекеттік бюджеттегі таза 
і ііпықтық түсімдердің жоғарылауын үсынады.

Мемлекеттік қаржылық реттеу негізінде салық саясатының 
миңі.гіы өте зор. Салық саясаты фискальды қызметті орындай 
оіырып жэне мемлекет пайдасына үлттық табысты бөлу 
(іойынша спецификалық өндірістік қарым қатынасында 
ікомомикалық категория болып табылады. Қорыта айтқанда 
'. іііі.іқ саясаты реттеуші фукцияларды атқарады, яғни процесте 
шск гсу, санкциялау жэне ынталандыру орындалады.

Салықтық реттеу, бүл шаруашылық субъектілерінен және 
Колыгіда ісүны бар жеке түтынушыларынан алым алу жолымен 
о|іі.ііідалады, яғни олардың өндірістік жэне өндірістік емес 
іүгыну мүмкіндіктерін қысқарту жолымен орындалатын іс 
орскет.

('алық ставкасын көтеру, жеңілдікті қысқарту бойынша 
мсмлсісет іс эрекеттердің кейбір түрлерін шектеуі 
к.н іпорынның қажетсіз іс әрекетінің дамуын қысқартуы 
мүмкін.

Салықтық реттеу практикада бір жағынан сұранысқа эсер 
ггуімен қайта өндірістік жағдайын өзгертуіне, ал екінші 
жпгыиан салық төлеушіге ынталандыру түрінде әсер етуімен 
шіықталады .

Субъект өзінің экономикалық саясатын жүргізуге құқылы, 
Г>ір- ақ бұл үшін ол мемлекетпен есептесуі керек.

Л.Вагнер 1890 жылы өзінің саяси-элеуметтік теориясын 
үсыпды. Онда ол, салық саясаты тек қана фискалды саясатты 
кочдемеу керек, саяси-элеуметтік мақсатты орындауы керек 
скснін атап көрсетті. «Салықтың таза қаржылық саясатымен
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қатар-, деп жазды ол өз еңбегінде,- басқа да мақсатты көздейді: 
салық көмегімен реттеушілікті жүзеге асыру керек. Реттеушілік 
қызметінде сонымен бірге кейбір мүліктер мен пайданы 
қолдануга болады». Вагнердің пікірі бойынша салықтар кез 
келген қоғамда байлықтың адамдар арасында теңдей бөлінуін 
қамтамасыз етеді деді. Ойын жалғастыра келе ол салық тек қана 
фискалды қүрал ғана емес шаруашылыққа тікелей эсер етудің 
қүралы деп тапты.

Тура осындай пікір француз экономисі Ф.Кенэде де 
қалыптасты. Өзінің экономикалық кестесінде ол салықтың 
қажеттілігін, сондай-ақ, салық саясаты капиталдың үдайы 
өндірісіне эсер ету қүралы деп атап көрсетті.

ҚР салық саясатының қызмет ету механизміне талдау оның 
кэсіпкерлік қызметтің дамуына жагдай жасайтынын, мемлекет 
пен салық төлеушілер мүдделерін қорғауға мүмкіндік беретінін 
көрсетіп отыр.

Үлттық қорға жіберілетін түсімдер онімді болу туралы 
келісім-шарт бойынша қызметін жүзеге асыратын жер қойнауын 
пайдаланушылардың төлемдерімен жэне мүнай 
операцияларынан жэне шнкі мүнай мен газ конденсатынан 
түсетін басқа да түсімдермен, оның ішінде бүрын бюджеттік кіріс 
бөлігіне түскен мүнай келісім-шарттың талаптарын бүзудан 
түсетін түсімдермен толықтырылды.

Мемлекеттік бюджеттің шығыстарының үлғаюы, оларың 
нәтижелілігі мен тиімділігін арттыру жөніндегі шараларын 
қабылдауды талап етеді. Мемлекеттік бюджеттің шыгыстары 
үлғаюда, бүл жүргізіліп келген бюджет процесін (Бюджет 
кодексі, бюджеттік бағдарламалардың паспорттары, тиімділікті 
бағалау жэне т.б.) жетілдіру бір жағынан бюджет жүйесін ретке 
келтірді, екінші жағынан мемлекеттік органдардың 
жауапкершілігін шектеуге экеп соқты жэне олардың мемлекет 
қаржысын басқару икемділіктерін тудырды. Қазіргі ережелер, 
нормалар мен нормативтер қиындықпен немесе бюджет
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ыі|>цжнтын пайдапанудың нақты нэтижелілігін төмендету 
іч гһіпсн формальды түрде орындалуда.

Ііюджет процесін егжей-тегжейлі регламенттеу қажеттілігі 
піоджег қаражатының жетіспеушілігімен қатар жүрген кең 
ііуқымды қүрылымдық қайта қүрылулар кезеңінде орынды 
ооиды, ел қаржысын басқару кредиторлық берешектің өсуімен 
жоис қаржы көздерімен қамтылмаған мемлекеттік міндеттемелер 
сіілдарынан сипатталған. Берілген проблемаларды реттемей 
ікомомиканы түрақтандыру жэне одан эрі өсіру мүмкін емес.

( 'ондай-ақ бюджет есептілігінің жеделдігі мен сенімділігінің 
Гігнгілі бір деңгейіне жетуге мүмкіндік берді. Алайда, бюджет 
каражатын нысаналы пайдалануды бақылаудың қазіргі жүйесі 
оюджет шығыстарының ресурстарға қажеттілікке сэйкес толық 
ьймтамасыз етеді, бүл бекітілген көрсеткіштер мен нақты 
кііссалық шығыстардың арасындағы максималды дүрыс
■ .іііксстікті қамтуды білдіреді.

Сонымен қатар, бүл үстаным бюджетті қалыптастыру жэне 
оіп.і атқару кезінде жүргізіліп отырған мемлекет саясатының 
мақсаттарына жету дэрежесін толық көлемде қадағалауға 
мүмкіндік бермейді жэне қолда бар ресурстарды тиімді эрі 
п.іі ижелі пайдалануға кепілдік бермейді.

Нүл ретте, әкімшілердің жекелей алғандағы көбіне 
мгмлскеттік органның ішкі міндеттерін шешуге түтастай, елдің 
ік.ліс қоғамның міндеттерін шешпеуге бағытталған өз қызметінің 
п.н ііжесі үшін жауапкершілігіне қатысты шын мэнінде маңызды 
іюрмаларды орындаудың формальдылығы байқалады.

Мүндай үстаным бюджет қаражатын пайдаланудың 
іілтижелілігінің орнына, қаржы ағындарына бақылауды 
і<нлыитастыру мен сақтауға мүдделілігі көрінетін “бюджеттік 
пісктсулердің боеаңдығын” айқындап берді.

Лталған жүйелі кемшіліктерді жоюға бюджеттік ресурстарды 
мсмлекеттік басқарудың тиімді жүйесін жэне нақты, өлшенетін 
қогамдық маңызы бар нәтижелерге қол жеткізуде бюджет
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процесіне барлық қатысушылардың орнықты мүдделілігі мен 
қызығушылығын жасаумен түжырымдалатын жүргізіліп отырған 
экімшілік реформаның іс-шаралары бағытталған. Бюджет жүйесі 
формальды емес, нормативтік белгіленген қағндаттар мен 
ережелерді орындау түрғысынан іс жүзінде бірыңғай болады.

Берілген міндетке жету үшін біріншіден, әкімшілерге белгілі 
бір нәтижелер үшін бюджеттен бөлінген қаржы ресурстарын бөлу 
мен пайдалануда кеңірек тэуелсіздік беру жолымен, жэне 
екіншіден, аталған нэтижелерге қол жеткізу мемлекеттік 
органдардың дербес жауапкершілігін күшейту жолымен 
жоспарланып отыр.

Бюджетті жоспарлау жэне атқару бюджет қаражатын 
пайдаланудың бағыттары мен нәтижелері туралы толық 
ақпаратпен сүйемелденеді, оның негізінде бюджет саясатын 
өзгерту туралы шешім қабылданады, ал мемлекеттік органдар өз 
функцияларының сапалы орындалуына жауапты болады.

Бюджетті жоспарлау мен атқару рәсімдерін жетілдіру 
шаралары мынадай қағидаттарға негізделеді:

стратегиялық, орта мерзімді мақсаттармен, 
республиканың элеуметтік-экономикалық дамуының 

жэне экономиканың бәсекеге қабілеттігін орнықты 
өсіру міндеттерімен үйлестіру;

республиканың элеуметтік-экономикалық дамуының 
жэне экономиканың бэсекеге қабілеттігін орнықты өсірудің 
стратегиялық, орта мерзімді міндеттерінің индикаторларына 
сәйкес келетін түпкі нэтижелерге жэне нысаналы индикаторларға 
қол жеткізу;

корпоративтік басқару;
мемлекеттік органдар мен үйымдардың ағымдағы және 

күрделі шығыстарын қалыптастырудың объективтілігіне қол 
жеткізу;
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бюджетті әзірлеу жэне атқару жөніндегі рэсімдерді
мқішлдастыру;

мемлекеттік органның ішінде жэне мемлекеттік
і >|>і ішдардың арасында бюджетті атқару рәсімдерінде
і.аіі іопанатын іс-қимылдарды болдырмау;

ақпараттық жүйелерді оңтайлы қолдана отырып,
гцоджетті жоспарлау жэне атқару кезеңінде еңбек өнімділігін 
ІІ|І| гыру.

I Іэтижелерге багдарланган бюджеттеу -  бүл бюджет
рітурстарын мемлекеттік саясаттың басымдықтары мен бюджет 
міражатын пайдаланудың күтілетін нэтижелерінің қогамдық 
мііцыздылыгын ескере отырып, мемлекеттің мақсаттары, 
міидсттері мен функциялары бойынша бөлуді қамтамасыз ететін 
(жіджетті жоспарлау, атқару жэне атқарылуын бақылау эдісі.

Ізіоджет процесін реформалау қаржы менеджментінің 
і лі пдаттарын енгізу алғышарттарын жасайды, яғни, орындайтын 
фуикңияларды экімшілендірілетін бағдарламалардың тиімділігі 
жоиінде мемлекеттік органның қызметі туралы пікір айтуға 
мүмкіндік беретін нақты мүмкіндіктерге бейімдеу жөніндегі 
щоджеттік бағдарламалар экімшілерінің өкілеттіктерін кеңейту.
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Бюджеттік втінімдерді 
К^ру жэне ұсыну 

рэсімдері

Аткару жэне аткару 
мониторингінін

рэсімдері

Бюджет қаражатын 
баскаруды 

оідайландыру

Нэтижйлерге
багдаряаш-аи
бюджеттсу

Бюджет 
шығыстарыиыд 

тиімдшігі 
— НәтШёЛСТІгіИ

Бюджеттік шешімдерді 
кабылдау жэне 

пардаментге крртау 
рэсімдері

Ішкі жэне сырікьі 
бақі»гаау рэсімдері

Макроэкономикалык
тұрактьшық

Сурет 1. Бюджет процесін реформалау құрылымы

Бұл эдіс шығындар мен нәтижелерді, бюджет қаражатын 
жұмсаудың ең тиімді жолдарын таңдауға, жоспарланған 
нэтижелердің деңғейін жэне олардың сапасын уақтылы бағалауға 
мүмкіндік береді.

Бюджет процесі түрақтандырылады жэне 
сабақтастырылады, өйткені бюджетті қалыптастыру процесінің 
алғашқы нүктесі болып алдын-ала бекітілген шығыстар мен 
кірістердің болжамы болып табылады. Бюджет “жылжымалы 
негізде” қалыптастырылады, бүл ретте өткен жылгы болжам бір 
жылға алға жылжытылатын болады.

Елдің саяси жүйесіндегі жэне мемлекеттік жоспарлаудағы 
өзгерістер (нэтижеге бағдарланған бюджетті жоспарлауға 
көшуге), жоспарлаудың қазіргі жүйесіне жүргізілген талдауға 
жэне Дүниежүзілік Банктің инвестициялық жобалар жөніндегі 
үсыныстарыиа орай инвестициялық жобаларды ісі асыруға, 
сондай-ақ Бюджет кодексінің нормаларына сэйкес бюджеттік 
инвестицияларды жоспарлауға да жэне іске асыруға да тәсілдер
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м і ілдірілетін болады. Тұтастай, инвестициялық жобаларды
11 іін і су жэне мониториг қағидаттары мен тетігі қайта қаралады.

I Ішіестициялық сипаты бар іс-шараларды іске асыру 
і і ычіігі әзірленетін стратегиялық қркаттар, мемлекеттік 
> і п діірламалар шеңберінде қаралатын болады.

I Іііиестициялык бағдарламалардың қымбаттау проблемалары 
імнкшикалық сараптама жүргізу сатысында уақтылы 
ніііііқталатын болады, бүл жобапарды іске асыруға арналған 
июджст қаражатын тиімсіз жүмсауды қысқарту мүмкіндігін 
мімтимасыз етеді.

Салық саясаты елдің индустриялық-инновациялық дамуын 
ыпталандыруды жалғастыруға, бэсекеге қабілеттілікті жэие 
імшомикадағы берілген салық жүктемесінің үтымды теңгерімін 
.місауға бағытталады.

ІІІағын жэне орта бизнеске салық салудың қазақстандық 
к үііссі салық салудың төменгі ставкасымен ғана емес, сондай-ақ 

сдоуір оңайлатылған есептілігімен сипатталатын жеңілдетілген 
іқүйе түрінде үсынылған.

1>үл ретте салық салынатын кірістен айлық есептік 
мірссткіштің орнына ең төменгі жалақы мөлшері алып тасталады. 
Адамдардың өзіндік материалдық эл-ауқатын арттыруға 
уождемесін арттыруға бүл норманы енгізудің негізгі эсері болды.

Жоғары технологиялы жэне экспортқа бағдарланған өндіріс 
үіиіи жағдай жасау мақсатында Қазақстанда 3 арнайы 
ікономикалық аймақ қүрылды, оларда корпорациялық табыс 

салығынан, жер салығынан, мүлікке салынатын салықтан, 
қосылған күн салығынан жэне кеден баждарына босату жүзеге 
исырылады.

Салық саясатының негізгі бағыттары эділ эрі сыннан өткен 
күрал, экономиканың қажетті бағыттарының дамуын 
ыпталандырушы жэне мемлекеттік функцияларды толық 
орындауды қамтамасыз етуші ретінде әлеуметтік маңызы бар
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салықтарды нығайту қажеттігін ескере отырып, фискалдық 
саясаттың міндеттерін шешуге бағдарланған бұл мыналармен 
түжырымдал ад ы:

ҚҚС ставкасын одан эрі төмендету; экономиканың нақты 
секторындағы жеңілдіктердің тиімділігін арттыруды жэне 
ынталандыратын әсерін ескере отырып, оларды оңтайландыру; 
бюджеттің кірістерін қалыптастырудағы негізгі рөлді 
кэсіпкерліктен біртіндеп халыққа ауыстыру шеңберінде жеке 
тұлғалардың пассивті кірістері бойынша жеңілдіктерді жою.

Тұтастай, мемлекеттік бюджеттің шығындары мемлекеттік 
бюджет кірістері көлемінің 6,5%-ын құрайды.

Осылайша, салықтар ставкаларын төмендету жоспарланып 
отырған кезеңде осы салықтардан түсетін түсімдер қарқынының 
төмендеуіне алып келеді.

Келесі жылдары корсетілген салықтардан түсетін түсімдер 
қарқынының одан эрі өсуі болжанып отыр, өйткені салық 
жүктемесін төмендетуден күтілетін тиімділікке қол жеткізілетіні 
көзделіп отыр.

Арнайы салық режимдері реформаланады -  біржолғы 
талондарды қолдану аясы тарылады, патенттер жойылады, 
оңайлатылған декларация бойынша жеке кэсіпкерлер-жеке 
түлғалар ғана қызметін жүзеге асыратын болады. Ірі ауыл 
шаруашылығы тауарларын өндірушілер арнайы салық 
режимдерінен шығарылатын болады.

Жүргізіліп отырған салық саясатына, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының элеуметтік-экономикалық дамуының орта 
мерзімді жоспарының болжамды көрсеткіштеріне сәйкес 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 1 
қыркүйектегі №1641 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы ¥лттық қорының қаражатын қалыптастырудың 
жэне пайдапанудың орта мерзімді перспективаға арналған

52



'

іужъірымдамасының қолданылуында мемлекеттік бюджеттің 
ііірктері айқындалды.

(1>искальдык саясат салық айналымы облысындағы 
укімеі гің саясаты, яғни мемлекеттен шығын жэне мемлекеттік 
Оіиджетті халықтың сыйымдылығымен инфлияция еместік өсуге 
і іпі ы ггалады. Фискалдық саясаттың белсенді құралдарына 
і пнықгық төлемдер, мемлекеттік субсидиялар жэне мемлекеттік 
ііи.т.ігідар жатады.

Фискалдық саясат -  табыс пен салықтық түсімдердің өлшемі 
пріісындағы байланысты алдын ала анықтайды, эрнне өзгеріп 
і үратын.

Ііагыстық экономистер салықтық саясатты жеке алып 
иярастырмайды, сонымен бірге салықтың мемлекеттің эртүрлі 
кі.пмегтерін жэне тапсырмаларын шешуді қамтамасыз ететін 
дісмлскеттік шығындарды қүраушы ретінде зерттейді.

()лар мүндай саясатты дискреционды фискалдық саясат деп 
пгпйды. Бүл саясат жүмысбастылық деңгейін, өндіріс көлемін, 
иифляция темпін өзгертуге бағыттаган үкіметтің арнайы 
іпгіпімдері нэтижесінде мемлекеттік бюджеттің сальдосының, 
гплығының, мемлекеттік шығын мөлшерінің мақсатты озгеруіне 
бағыгталды.

Сонымен бірге дискрециондық емес фискалды 
гпясатжиынтық табыстың циклдық тербеліс нэтижесінде аталған 
мсшшерлердің автоматты түрде өзгеруі. Бүндай саясат жалпы 
үлтгық онімнің осу кезеңінде мемлекеттік бюджеттегі таза 
гплықтық түсімдердің жоғарылауын үсынады.

Мемлекеттік қаржылық реттеу негізінде салық саясатының 
маңызы өте зор. Салық саясаты фискальды қызметті орындай 
огырып жэне мемлекет пайдасына үлттық табысты бөлу 
бойынша спецификалық ондірістік қарым қатынасында 
ікопомикалық категория болып табылады. Қорыта айтқанда 

гплық саясаты реттеуші фукцияларды атқарады, яғни процесте 
11ісісгеу, санкциялау жэне ынталандыру орындалады.
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Салықтық реттеу, бұл шаруашылық еубъектілерінен жэне 
қолында құны бар жеке тұгынушыларынан алым алу жолымен 
орындалады, яғни олардың өндірістік жэне өндірістік емес 
тұтыну мүмкіндіктерін қысқарту жолымен орындалатын іс 
әрекет.

Салық ставкасын көтеру, жеңілдікті қысқарту бойынша 
мемлекет іс эрекеттердің кейбір түрлерін шектеуі 
кэсіпорынның қажетсіз іс эрекетінің дамуын қысқартуы 
мүмкін.

Салықтық реттеу практикада бір жағынан сүранысқа эсер 
етуімен қайта өндірістік жағдайын өзгертуіне, ал екінші 
жағынан салық төлеушіге ынталандыру түрінде әсер етуімен 
анықталады .

Субъект өзінің экономикалық саясатын жүргізуге қүқылы, 
5ір- ақ бүл үшін ол мемлекетпен есептесуі керек.

А.Вагьер 1890 жылы өзшің саяси-элеуметтік теориясын 
үсынды. Онда ол, салық саясаты тек қана фискалды саясатты 
көздемеу керек, саяси-элеуметтік мақсатты орындауы керек 
екенін атап корсетті. «Салықтың таза қаржылық саясатымен 
қатар-, деп жазды ол өз еңбегінде,- басқа да мақсатты көздейді: 
салық көмегімен реттеушілікті жүзеге асыру керек. Реттеушілік 
қызметінде сонымен бірге кейбір мүліктер мен пайданы 
қолдануға болады». Вагнердің пікірі бойынша салықтар кез 
келген қоғамда байлықтың адамдар арасында теңдей бөлінуін 
қамтамасыз етеді деді. Ойын жалғастыра келе ол салық тек қана 
фискалды қүрал ғана емес шаруашылыққа тікелей эсер етудің 
қүралы деп тапты.

Тура осындай пікір франңуз экономисі Ф.Кенэде де 
қалыптасты. Өзінің экономикалық кестесінде ол салықтың 
қажеттілігін, сондай-ақ, салық саясаты капиталдың үдайы 
өндірісіне эсер ету қүралы деп атап көрсетті.

ҚР салық саясатының қызмет ету механизміне талдау оның 
кәсіпкерлік қызметтің дамуына жағдай жасайтынын, мемлекет
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іі' іі аілық төлеушілер мүдделерін қорғауға мүмкіндік беретінін
і.п|к етііі отыр.

( )рта мерзімді перспектнвада бюджеттің теңгерімділігіне 
муммй емес түсімдердің есебінен біртіндеп көшу саясаты 
-іміигасатын болады, ол мемлекеттің ағымдағы шығыстарын 
іумаіі секторынан түсетін түсімдердің колеміне қарамастан 

пңтайлы деңгейде қолдауды білдіреді.
Үлттық қорға жіберілетін түсімдер өнімді бөлу туралы 

ін иіоім-шарт бойынша қызметін жүзеге асыратын жер қойнауын 
мінідаланушылардың төлемдерімен жэне мүнай 
имсрацияларынан жэне шикі мүнай мен газ конденсатынан 
і үсстін басқа да түсімдермен, оның ішінде бүрын бюджеттік кіріс 
Гюлігіне түскен мүнай келісім-шарттың талаптарын бүзудан 
і үсстін түсімдермен толықтырылды.

Қазіргі ережелер, нормалар мен нормативтер қнындықпен 
игмесе бюджет қаражатын пайдаланудың нақты нэтижелілігін
і пмсндету есебінен формальды түрде орындалуда.

Ьюджет процесін егжей-тегжейлі регламенттеу қажеттілігі 
Гноджет қаражатының жетіспеушілігімен қатар жүрген кең 
пуқымды қүрылымдық қайта қүрылулар кезеңінде орынды 
болды, ел қаржысын басқару кредиторлық берешектің өсуімен 
жәме қаржы көздерімен қамтылмаған мемлекеттік міндеттемелер 
еалдарынан сипатталған. Берілген проблемаларды реттемей 
ікономиканы түрақтандыру жэне одан эрі өсіру мүмкін емес.

Сонымен қатар, бүл үстаным бюджетті қалыптастыру жэне 
омы атқару кезінде жүргізіліп отырған мемлекет саясатының 
мақсаттарына жету дәрежесін толық көлемде қадағалауға 
мүмкіндік бермейді жэне қолда бар ресурстарды тиімді эрі 
нэтижелі пайдалаиуға кепілдік бермейді.

Бүл ретте, экімшілердің жекелей алғандағы көбіне 
мсмлекеттік орғанның ішкі міндеттерін шешуғе түтастай, елдің 
жэне қоғамның міндеттерін шешпеуге бағытталған өз қызметінің
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нәтижесі үшін жауапкершілігіне қатысты шын мэнінде маңызды 
нормаларды орындаудың формальдылығы байқалады.

Мүндай үстаным бюджет қаражатын пайдаланудың 
нәтижелілігінің орнына, қаржы ағындарына бақылауды 
қалыптастыру мен сақтауға мүдделілігі көрінетін “бюджеттік 
шектеулердің босаңдығын” айқындап берді.

Аталған жүйелі кемшіліктерді жоюға бюджеттік ресурстарды 
мемлекеттік басқарудың тнімді жүйесін жэне нақты, өлшенетін 
қоғамдық маңызы бар нәтижелерге қол жеткізуде бюджет 
проңесіне барлық қатысушылардың орнықты мүдделілігі мен 
қызығушылығын жасаумен түжырымдалатын жүргізіліп отырған 
экімшілік реформаның іс-шаралары бағытталған. Бюджет жүйесі 
формальды емес, нормативтік белгіленген қағидаттар мен 
ережелерді орындау түрғысынан іс жүзінде бірыңғай болады.

Берілген міндетке жету үшін біріншіден, әкімшілерге белгілі 
бір нәтижелер үшін бюджеттен болінген қаржы ресурстарын бөлу 
мен пайдалануда кеңірек тэуелсіздік беру жолымен, жэне 
екіншіден, аталған нәтижелерге қол жеткізу мемлекеттік 
органдардың дербес жауапкершілігін күшейту жолымен 
жоспарланып отыр.

Бюджетті жоспарлау жэне атқару бюджет қаражатын 
пайдаланудың бағыттары мен нәтижелері туралы толық 
ақпаратпен сүйемелденеді, оның негізінде бюджет саясатын 
өзгерту туралы шешім қабылданады, ал мемлекеттік органдар өз 
функңияларының сапалы орындалуына жауапты болады.

Бюджетті жоспарлау мен атқару рэсімдерін жетілдіру 
шаралары мынадай қағидаттарға негізделеді:

стратегиялық, орта мерзімді мақсаттармен, 
республиканың элеуметтік-экономикалық дамуының жэне 
экономиканың бэсекеге қабілеттігін орнықты осіру 
міндеттерімен үйлестіру;

республиканың элеуметтік-экономикалық дамуының 
жэне экономиканың бэсекеге қабілеттігін орнықты өсірудің
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с фіітегиялық, орта мерзімді міндеттерінің индикаторларына 
■ ліікее келетін түикі нэтижелерге жэне ныеаналы индикаторларға 
кол жеткізу;

корпоративтік басқару;
мемлекеттік органдар мен үйымдардың ағымдағы жэне 

күрделі шығыетарын қалыптастырудың объективтілігіне қол
жегкізу;

бюджетті әзірлеу жэне атқару жөніндегі рэсімдерді 
ықпалдастыру;

мемлекеттік органның ішінде жэне мемлекеттік 
органдардың арасында бюджетті атқару рәсімдерінде 
кпіі галанатын іс-қимылдарды болдырмау;

ақпараттық жүйелерді оңтайлы қолдана 
отырып, бюджетті жоспарлау жэне атқару кезеңінде еңбек 

онімділігін арттыру.

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар

I .Ақша қаражаты мен оның эквиваленті қандай актив?
Д. қысқа мерзімді
Н. үзақмездімді 
( ’. капитал 
I). міндеттеме 
Г. қаржы

2.Дебиторлық борыш немен расталады?
Д. ресми қарыздық міндеттемелермен
I $. кредиторлық борышпен
С. қарыздармен 
I). шоттармен 
Г. борыштармен

1
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3.Дебиторлық борыштар төлеу мерзіміне қарай қандай тұрлерге 
бөлінеді?
A. ұзақ және қысқа мерзімді
B. дебиторлық. кредиторлық
C. откен,қазіргі
О. осы,келесі жылы 
Е. ай,күн

4.Қысқа мерзімді қарыздар?
A. ұйымның бір жылга дейінгі қарызы
B. бір жылдан жоғары
C. бес күге дейн
О. тоқсан күн
Е. қлету мерзімі откен күн

5.¥зақ мерзімді қарыздар?
A. бір жылдан жоғары
B. ғ күннен жоғары
C. тоқсан күннен жоғары
I). өтелу мерзімі өтіп кеткен күн 
Е. екі күннен жоғары

6.Дебиторлық борышты қапыпты өтеу мерзімі неше күн?
A. 5-90
B. 90-100
C. 1-5
Б. 100-200 Е. 200-300
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/. 1200 қандай шот?
Л. Қысқа мерзімді дебиторлық берешек
11 Ұзақ мерзімді дебиторлық борыш
('. Бұйымдар мен өнімдер 
I), Материалдар мен тамақ өнімдері
11. Арзан жэне тез тозатын бұйымдар

К,2100 қандай шот?
Л. Ұзақ мерзімді дебиторлық борыш 
I!. Қысқа мерзімді дебиторлық борыш 
( '. Бұйымдар мен өнімдер 
I). Материалдар мен тамақ өнімдері 
I;. Арзан жэне тез тозатын бұйымдар

‘).ІІңбекақының формасы мен жүйесі бұл?
Л. еңбек саны мен сапасы арасындағы, сонымен қатар еңбек
шаралары мен оның төлемі арасындағы байланысты еңгізу әдісі 
I (. қызметкерлердің тарифтік ставкасы немесе атқарылған
уақыты бойынша төлем 
('. келісім шарт арқылы төленеді
I). барлық деңгейдегі жұмысшылардың эр түрлі формада жэне 

еңбекақы жүйесіне шектеу қоя отырып еңбекақыны белгілі 
бір тэртіп бойынша аудару 

І;,. ол үшін еңбек қорытындысыиың бейнесі немесе нақты 
өтелген уақыты эр түрлі көрсеткіштермен қолданылады

I О.Еңбекақының неше формасы бар?
A. 2
B .  1

C .  3
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В.  4 

Е. 5

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

1. Салық органдарының құқығы мен міндеттемелері
2. Салық саясаты: типтері мақсаты жэне міндеттері 3. Салық 

механизмі: мазмұны, құралдарына сипаттама.
4. Салықтың реттеудің экономикалық мазмұны.
5. Экономикалық үрдістерді реттеуде салықтардың ролі
6. Қазақстан Республикасы салық саясатының экономикалық

мазмұны
7. Қазақстан Республикасы салық саясатының қажеттілігі мен

рөлі
8. Салық саясаты - мемлекеттік фискалдық саясаттың негізі
9. Қазақстан Республикасы салық саясатының қалыптасуы
10. Қазақстан Республикасының салық саясаты жэне оны

жүзеге
11. асыру принциптері
12. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының салық

саясатының
13. жағдайын талдау
14. Қазақстан Республикасы салық саясатының

проблемалары
15. Қазақстан Республикасының салық саясатын жетілдіру

бағыттары

60



Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар.

І.Салықтық жоспарлау: мазмұны, қажеттілігі жэне салық
механизміндегі орны.

'. ( 'алықгык бақылау -салық механизмін кұрушы элемент ретінде.
І.Көлік салығы.Салық төлеушілер, салық салу объектісі, салық 

базасы, салықтық кезеңдері, салық ставкалары, салықты есептеу 
мсханизмі, салықты толеу жэне есептеу тэртібі.

•І.Чацды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге салынатын мүлік 
салығы.

\  Жеке түлғалардың мүлік салығы.
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ТАҚЫРЫП 4. ЗАНДЫ ТҮЛҒАЛАР МЕН КӘСІПКЕРЛЕРГЕ 
САЛЫНАТЫН МҮЛІК САЛЫҒЫ

1. Мүлікті бағалау туралы түсінік.
2. Заңды түлғалар мен кәсіпкерлерге салынатын мүлік салығы 
3 .Мүлікті бағалау қағидалары

Мүліктік кешен қүнын бағалану негізділігі мен дәлелділігі 
көбінесе багалауды қолдану аумағының дүрыс анықталуына 
тәуелді, яғни сатып алу жэне сату, несие алу, сақтандыру, салық 
салу, т.б.

Кез келген мүліктің қүнын бір-бірімен тығыз байланысты екі 
тәсілмен анықтауға болады: біріншіден, осы мүлікті басқа бір 
мүліктің кейбір санына алмастыруы. Екіншіден, мүлік иесі 
болашақта алатын табыстардың ағымды қүнын анықтауы.

Қүн, шығындар жэне баға түсініктемелері бойынша 
айырмашылықтарды білу қажет. Қүн -  алушының (инвестор) 
бағаланатын меншікті алуға жүмсайтын төлемнің мөлшері. 
Шығындар -  бағаланатын үқсас меншік обьектісін қүру үшін 
қажет болатын шығын мөлшері. Бүл шығындар салушы төлеуге 
дайын соммадан айырмашылығы болмауы мүмкін. Баға бірдей 
обьектілер мен басқа сатып алушылардың активтілігін және 
сатып алушылардың қажеттіліктерін қоса алғанда, бүл шығындар 
бағалау күнімен салыстырғанда өз қүнынан жоғары немесе төмен 
болуы мүмкін. Тек қана жетілген нарық жағдайында, қүн жэне 
баға бір-бірімен тең болады. Мүлікке қүн, өзімен нақты 
шарттардың нәтижесі болатын бағаны үсынады. Баға -  өткен 
мәмілелердегі үқсас объектілерді сатып алуға қанша 
жүмсалғанын көрсететін факт. Бағалаушы талдау жасағаннан 
кейін ғана мүлік қүнының ағымдағы төленген немесе алынған 
бағасы бола алатындығы туралы айта алады. Қүн негізінен төрт 
шарттан туындайды:
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I, ( 'үраныс- белгілі бір уақыт ішінде нарықта сатып алатын тауар 
(кычмет) саны немесе меншік объектілері. Сұраныстың өсуі 
Пшалардың өсуіне алып келеді.

I Іайдапылық -  адамдардың белгілі бір қажеттіліктерін 
м п і ағаттандыратын тауарлар мен меншік объектілерінің қабілеті. 
Ііерілген зат неғұрлым көбірек қажеттіліктерді қанағаттандыруға 
қабілетті болса, соғұрлым оған сұраныс жоғары болады.
I Іайдалылықтың өсуі көбіне бағаның өсімімен сэйкес болады. 3. 
Глііпіылық -  үлкен сүраныс пен жоғары пайдалылыққа 
қпрамастан, ешбір мүлік тапшы болғанша қүны болмайды.
I Меншік қүқығын біреуғе беру мүмкіндігі. Кез келген зат 
меишік қүқықтарын біреуге беру мүмкіндігі бар жағдайда тауар 
болып саналады.

Мүліктің қүнын бағалау нақты бір мақсатпен жүргізіледі 
(сатудың бағасын анықтау, ипотекалық несиені алу, мүлікті 
сііқтандыру жэне т.б.). Бүл мақсат, бағалаудың тағайындалуы деп 
италады. Қүнның эр түрлі анықтауларын қолдағанда, мүліктін 
қүиы эр түрлі болады. Мысалы, оттан сақтандыру мақсатында 
қүпның бағалануынан ерекшеленеді. Бірінші жағдайда, қүнның 
молшері қүрылғылардың элементтеріне кеткен шығындармен, ал 
скінші жағдайда, ипотекалық несие бойынша төлемдердің 
гоқталу жағдайында, объектіні сату үшін нарықтағы мүмкін 
болатын бағамен анықгалады.

Сөйтіп, бағалаудың тағайындалуына тэуелді мүлік эр түрлі 
қүнға ие болады.

Тәжірибеде бағалаушы келесідей негізгі қүндардың түрлерін 
қолданады.
I Ісг ізделген нарықтық қүн -  ашық жэне бәсеке нарығындағы 
мүлік түріне берілетін баға. Экономикалық рационалды, мэмілеге 
сркін баратын жэне қажет ақпаратпен қамтамасыз етілген сатушы 
мсн сатып алушы арасында еркін бэсекені көрсетеді. 
Қаржыландырудың ерекше шарттарына сәйкес, сатып алу мен 
сатудың жағдайлары, екі жақтың жеткіліксіз ақпараттануы,
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нарық деформацнясын жэне тағы басқа факторлардың әсерінен, 
тәжірибеде нақты мэмілелердің бағалары нарықтық құннан 
айырмашылығы болады.

Нормативті есептелетін құн -  нормативтер мен әдістер 
басқару орғандарын бекіту негізінде есептелінетін мүліктік 
кешеннің қүны. Қарастырылып отырған мүліктік кешеннің 
түрлері үшін нормативтердің бірлік шкалалары қолданылады. 
Негізінен жерге салық салу үшін, жер телімінің қүнын анықтау 
болып табылады.

Бағалау қызметі ғылымының негізінде, бағалау бойынша кез 
келген тапсырманы орындау үрдісін қадағалайтын бірқатар 
қағидалары бар.

Жылжымайтын мүлікті бағалау қағидалары: 
түтынушы көзқарасына негізделген; 
нарықтық ортамен;
меншікті пайдаланумен байланысты қағидалар.

Түтынушының көзқарасына неғізделген қағидалар. Бүл топ 
мынандай қағидаларға ие: пайдалылық, орын басу, күту.

Пайдалылық қағидасы. Меншік объектілерінің иемденуге 
қабілеті жоқ болса, онда олардың қүны болмауы мүмкін. 
Сондықтан потенциалды меншікті иеленушіге пайдалы болған 
кезде ғана мүліктің кешеннің қүны болады. Пайдалылық -  
берілген уақыт периодтарында жэне берілген жерде меншік 
объектісі иесінің қажеттіліктерін қанағаттандыру қабілеті.

Орын басу қағидасы. Иесінің қажеттіліктерін қанағаттандыра 
алатын жэне табыс экеле алатын барлық меншік объектілері, 
өзінің эр түрлілігіне қарамастан, бір-бірімен байланысты болып 
келеді. Меншік объектісі үшін оны қалпына келтіруге кететін 
шығындардың сомасынан көп ешкім төлемейді.
Егер екі меншік объектілерінің қабілеті бірдей болса, онда біз 
баға төменін аламыз, яғни меншіктің максималды қүны ең төмен 
бағамен немесе қүнмен анықталады. Сөйтіп орнын басу қүны
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Гшгапанатын мүлік қүнының жоғарғы шегін анықтауға мүмкіндік 
бсреді.

Күту қағндасы. Инвестор объектіге қаражатты салып, ол 
моншік объектілерінен болашақта табыс күтеді. Бағаланатын қүн 

болашақтағы барлық табыстардың ағымдағы қүны. Сонымен, 
күту -  болашақта меншікті иелік етуден түсетін табыстардың 
мгі.імдағы қүнының орнатылуы.

Нарықтық ортамен байланысты қағидалар -  бүл сүраныс пен 
үсі.іныс арасындағы сэйкестік, бәсеке, қүнның өзгеруі.

Сүраныс пен үсьіныс арасындағы сэйкестік қағидасы. 
Мүлікке деген бағаның өзгеруі сүраныс пен үсыныс 
іплмаларының өзгеруіне тэуелді.

Бэсеке қағидасы. Жал шарты немесе мүлікті сатып алу не 
еату мәмілелерін жасайтын жалгер мен жал берушілер, 
сатушылар мен сатып алушылар арасында, жылжымайтын мүлік 
нарықтарында бәсеке пайда болады. Әрбір объекті бәсекеде 
болады. Пайда бәсекені туғызады, ал артық пайда күйреген 
босекені ынталандыру тенденңиясы бар. Бэсекенің болмауы 
монополиялық жағдайды туғызады. Қағиданың анықталуы: 
иарықтағы пайда, өндіріс факторларын өтеу үшін қажетті 
деңгейден асып кетсе, онда берілген нарықта таза табыстардың 
орташа деңгейінің төмендеуіне алып келетін бэсеке өрлей 
бастайды.

Қүнның өзгеру қағидасы. Мүлік объектілері эр уақытта 
(ічғерістерге үшырайды. Жерді пайдалану мақсаты мемлекет пен 
жекеше сектордың эсерінен өзгереді жэне олар тозады, техника, 
гехиология жэне шикізат базасы өзгереді. Экономикалық 
шарттар жаңа мүмкіндіктерді туғызады, ақша массасының көлемі 
мен пайыздық ставкалары толқиды. Адамдардың талғамы мен 
і.інталары өзғереді. Объектінің орналасу ортасы өсу, түсу, 
гоқырау мен жаңару фазаларынан өтеді. Барлық бүл өзгерістер 
берілген жердегі мүлік объектілерінің пайдалылық дэрежесіне
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әсер етуі мүмкін. Сөйтіп, мүлік объектілерінің қүны көбінеее 
түрақты болып қалмайды, ол уақыт ағымымен өзгеріп түрады.

Мүлікті пайдаланумен байланысты қагидалар. Берілген топ 
мынандай факторлар қағидасын үсынады: өндірістік, қалдық 
өнімділік, салымдық, баланстық, неғүрлым тиімді пайдалану.

Өндіріс факторларының қағидасы. Мүліктік кешен ондірістік 
жүйе болып табылады. Оның табыстылығы төрт фактормен 
анықталады: менеджментпен, еңбекпен, капиталмен жэне
жермен. Таза табыс -  осы барлық төрт фактордың нәтижесі болып 
табылады. Сондықтан табысты бағалау негізінде барлық 
жүйелердің қүны анықталады. Мүліктік кешенді бағалау үшін 
барлық жүйелердің табысын қүрудағы эрбір фактордың үлесін 
білу қажет.

Қалдық өнімділік қағидасы. Жердің қүнын бағалау негізінде 
оның қалдық өнімділігі жатыр. Экономикалық қызметтің кез 
келген түрі келесідей факторлардың болуын қажет етеді: 
менеджмент, еңбек, капитал жэне жер. Әрбір фактор берілген 
қызметпен жасалатын таза табыстардан төленуі тиіс. Сойтіп, 
қалдық өнімділігі, еңбек жэне капитал эксплуатаңиясына жэне 
менеджменттің шығындары өтелгеннен кейін, жер теліміне 
қосылғн таза табыспен анықталады.

Салым қағидасы -  кез келген бір жаңа факторларды енгізу 
нәтижесінде шаруашылық объект қүнының өсім сомасы. 
Салымның анықталуы: шаруашылық объектілерінің қүнының 
үлғаймалы немесе төмен сомасы. Сөйтіп, егер активтер мүліктік 
кешеннің нарықтық бағасынан жоғары болса, мүліктік кешенге 
тиімді болады. Егер мүліктік кешен қүнының өсімі, бүл 
элементтерді алуға кеткен шығындардан жоғары болған 
жағдайда, мүліктік кешенге кез келген қосылған элементтер 
өтеледі.

Баланстық қағидасы. Өндіріс факторлары экономикалық 
баланстандырылған болса, онда меншік объектісінің қүны 
максималды болады немесе сақгалады. Меншік объектілерінің
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купы төрт элементтердің баланеына тэуелді: рентаға, еңбекке, 
кпмиталға, баеқару координациясына. Ең жоғарғы табысты 
квмтамасыз ететін эрбір меншік объектісі үшін теоретикалық 
нчіе-теңдік нүктесі бар. Қағиданың анықталуы: кез келген 
мсншік объектісіне өндірістің эр түрлі факторларының 
оитималды сомасы сәйкес келеді. Олардың бір-біріне сай болуы 
нрқылы мүліктің максималды қүны пайда болады. Сөйтіп, эр 
і үрлі мінездеме бойынша, мүліктік кешенді қүрайтын үлестер 
һір-бірімен келісуі керек. Мүліктік кешен кез келген бір элементті 
косу, берілген принципті бүзу, оның қүнының өсуіне алып 
кслмейді.

Неғүрлым тиімді пайдалану қағидасы -  барлық 
қпрастырылған үш қағиданың синтезі, мүмкін болатын 
нлрианттардың ішінен жеткілікті негізделген, мүліктік кешеннің 
фупкционалды мүмкіндіктерін неғүрлым толығымен 
орындайтын жэне объектініц ең жоғарғы қүнына алып келеді. 
< 'алық төлеушілер мыналар:
1) Қазақстан Республикасының аумағында меншік, шаруашылық 
жүргізу немесе оралымды басқару қүқығында
салық салу объектісі бар заңды түлғалар;
2) Қазақстан Республикасының аумағында меншік қүқығында 
сплық салу объектісі бар дара кэсіпкерлер;
3) концессия шартына сэйкес концессия объектісі болып 
табылатын салық салу объектісін иеленуге, пайдалануға қүқығы 
Пар концессионер мүлік салығын төлеушілер болып табылады.

салық салу объектілері бар заңды тұлғаның шешімі бойынша 
оиың күрылымдық бөлімшелері дербес салық төлеушілер ретінде 
қарастырылады.
1. Осы баптың 2-тармағында аталған салық толеушілер мүлік 
салығын осы тарауда заңды тұлғалар үшін белгіленген тэртіппен 
сссптейді жэне төлейді.
■I. Мыналар мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды:
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1) өз ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау жэне қайта 
өңдеу процесінде тікелей пайдаланатын, меншік кұкығында бар 
салық салу объектілері бойынша бірыңғай жер салығын 
төлеушілер. Өз ауыл шаруашылығы өнімдерін ондіру, сақтау 
жэне қайта өңдеу процесінде тікелей пайдаланбайтын салық салу 
объектілері бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер мүлік 
салығын осы бөлімде белғіленғен тэртіппен төлейді;
2) мемлекеттік мекемелер;
3) уэкілетті мемлекеттік органның қылмыстық жазаларды атқару 

саласындағы түзеу мекемелерінің мемлекеттік кэсіпорындары;
4) діни бірлестіктер.

Жоғарыда аталған заңды түлғалар пайдалануға немесе жалға 
берілген салық салу объектілері бойынша салық төлеуден 
босатылмайды.
Жекелеген жағдайларда салық төлеушіні айқындау
1. Меншік иесі салық салу объектілерін сенімгерлік басқаруға 
берген кезде салық төлеуші Салық Кодексінің 35, 36-баптарына 
сәйкес айқындалады.
2. Бүл ретте сенімгерлік басқарушының немесе жалға алушының 
салық төлеуі салық салу объектісі меншік иесінің есепті кезең 
үшін салық міндеттемесін орындауы болып табылады.
3. Егер салық салу объектісі пайлық инвестициялық қор 
активтерінің қүрамына кіретін салық салу объектілерін 
қоспағанда, бірнеше түлғаның ортақ үлестік меншігінде болса, 
осы түлғалардың әрқайсысы салық төлеуші деп танылады.
4. Бірлескен ортақ меншіктеғі салық салу объектілері бойынша 
осы салық салу объектілерінің меншік иелерінің бірі олардың 
арасындағы келісім бойынша салық толеуші бола алады.
5. Қаржылық лизингке берілген объектілер бойынша лизинг 
алушы салық төлеуші болып табылады.
6. Пайлық инвестициялық қор активтерінің қүрамына кіретін 
салық салу объектілері бойынша пайлық инвестициялық қордың 
басқарушы компаниясы салық төлеуші болып табылады.
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( 'плық салу объектісі
І.Чаңды тұлғалар мен дара кэсіпкерлер үшін 

іісгізгі қүралжабдықтар немесе жылжымайтын мүлікке 
ппнсстициялар болып табылатын, Қазақстан Республикасының 
аумағындағы ғимараттар, қүрылыстар, түрғын үй қүрылысы, үй- 
жайлар, сондай-ақ жермен берік байланыстағы өзғе де 
к.үрылыстар (бүдан эрі -  ғимараттар) салық салу объектісі болып 
шбылады.
2. Мыналар:
1)('алық Кодексінің 375 жэне 376-баптарына сэйкес жер салығын 
пілу объектісі ретіндегі жер;
2)Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі

бойынша консервацияда түрған ғимараттар;
і)ортақ пайдаланылатын мемлекеттік автомобиль жолдары мен 
олардағы жол қүрылыстары: бүрылу белдеуі; жолдардың
комструкциялық элементтері;

жол жағдайы мен оны абаттандыру; 
копірлер; өткерме жолдар; виадуктар; жол тарамдары; 
гом иельдер; қорғаныш галереялары; жол қозғалысы
қауіпсіздігін арттыруға арналған қүрылыстар мен қүрылғылар;

су бүрғыш жэне су өткізғіш қүрылыстар; жол бойындағы 
орман алаптары; желілік түрғын үйлер жэне жол пайдалану 
қызметінің 
кешендері;
•I) аяқталмаған қүрылыс объектілері салық салу объектілері 
оолып табылмайды.

Салықты есептеу мен төлеу тэртібі
I. Салық төлеушілер салықты есептеуді салық базасына тиісті 
салық ставкаларын қолдану арқылы дербес жүргізеді.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін ондіруші заңды түлғалар мен 
селолық түтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимін



қолданатын салық төлеушілер сапықты Салық Кодексінің 
45 Ібабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып есептейді.
2. Ортақ үлестік меншіктегі салық салу объектілері бойынша 
эрбір салық төлеуші үшін мүлік салығы мүлік қүнындағы оның 
үлесіне барабар есептеледі.
3. Патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара 
кәсіпкерлерді қоспағанда, салық төлеушілер салық кезеңі ішінде 
мүлік салығы бойынша ағымдагы төлемдерді төлеуге міндетті, 
олар салық кезеңінің басындағы бухгалтерлік есепке алу 
деректері бойынша айқындалған салық салу объектілерінің 
баланстық қүнына тиісті салық ставкасын қолдану арқылы 
айқындалады.
4. Бюджетке салық төлеу салық салу объектілерінің орналасқан 
жері бойынша жүргізіледі.
5. Салықтың ағымдағы төлемдерінің сомасын, патент негізінде 
арнаулы салық режимін қолданатын дара кэсіпкерлерді 
қоспағанда, салық төлеуші салық кезеңіндеғі 25 ақпаннан, 25 
мамырдан, 25 тамыздан жэне 25 қарашадан кешіктірмей тең 
үлестермен енғізеді.

Салық төлеушінің қүрылу күнінен (салық салу объектілерін 
пайдалануға немесе жалға беру күнінен) кейінгі кезекті мерзім 
Салық Кодексінің 394-бабы 4-тармағының 3) тармақшасында 
аталған жаңадан құрылған салық төлеушілер мен заңды тұлғалар 
бойынша ағымдағы төлемдерді төлеудің бірінші мерзімі болып 
табылады.

Ағымдағы төлемдерді төлеудің еоңғы мерзімінен кейін 
құрылған салық төлеушілер мен Салық Кодексінің 394-бабы 
4тармағының 3) тармақшасында аталған заңды тұлғалар 
ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін салық салу 
объектілерін пайдалануға немесе жалға берғен кезде салық 
сомасын ағымдағы салық кезеңі үшін осы баптың 7-тармағында 
көзделген мерзімдерде төлейді.



(і. Салық кезеңі ішінде салық салу объектілері келіп түскен 
/кти дайда, мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер салық 
кпсңінің соңына дейін салық салу объектілері келіп түскен айдан 
ксіііпгі айдан бастап агымдағы салық кезеңі айларының санына 
кобейтілген, келіп түскен күніне бухгалтерлік есеп деректері 
Гюйынша айқындалған, келіп түскен салық салу объектілерінің 
Пастапқы қүнының 1/13-іне салық ставкасын қолдану жолымен 
пйқындалатын сомаға үлғайтылады. Ағымдағы төлемдер үлғаюға 
жататын сома осы баптың 5-тармағында белгіленген мерзімдер 
бойынша тең үлестермен бөлінеді, бүл ретте салық салу 
объектілері келіп түскен күннен кейінгі кезекті мерзім ағымдағы 
юлемдерді толеудің бірінші мерзімі болып табылады.

Салық кезеңі ішінде салық салу объектілері шығып қалған 
жағдайда, мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер салық салу 
обьектілері шығып қалған айдан бастап салық кезеңінің соңына 
дсйіпгі ағымдағы салық кезеңі айларының санына көбейтілген, 
салық кезеңінің басына бухгалтерлік есеп деректері бойынша 
айқындалған, шығып қалған салық салу объектілерінің бастапқы 
қүнының 1/13-іне салық ставкасын қолдану жолымен 
аііқындалатын сомаға азайтылады. Ағымдағы төлемдер 
іпайтылуға жататын сома ағымдағы төлемдерді төлеудің қалған 
мсрзімдеріне тең үлестермен болінеді.
7. Салық төлеуші салық кезеңі ішінде деклараңияны табыс ету 
мсрзімі басталғаннан кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей 
іүпкілікті есеп айырысуды жүргізеді жэне мүлік салыгын 
голейді.
8. ГТатент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара 
косіпкерлср мүлік салыгын салық кезеңі ішінде деклараңияны 
габыс ету мерзімі басталғаннан кейін күнтізбелік он күннен 
ксшіктірмей төлейді.

Меншік қүқығын берген түлға салық салу объектісін 
псленудің нақты кезеңі үшін төленуге жататын салық сомасын 
мспшік қүқықтарын мемлекеттік тіркеу кезіне дейін немесе
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тіркеу кезінде бюджетке енгізуге тиіс. Бұл ретте бастапқы 
төлеушіге агымдагы жылдың 1 қаңтарынан бастап, ол меншік 
құқығын берген айдың басына дейін есептелген еалық сомасы 
көрсетіледі. Одан кейінгі төлеушіге мүлік сапығының есептелген 
сомасы туралы салық органы жіберетін хабарламада оның 
меншік күкығы туындаған айдың басынан басталатын кезең 
ішінде есептелген салық сомасы көрсетіледі.

Салықтың жылдық сомасын салық салу объектісіне меншік 
күқығын мемлекеттік тіркеу кезінде тараптардың бірі (келісім 
бойынша) бюджетке енгізуі мүмкін. Аталған салық сомалары 
кейіннен қайталап толенбейді.
9. Жылжымайтын мүлікке жэне онымен жасалатын мэмілелерге 
қүқықтарды мемлекеттік тіркеу кезінде (бастапқы тіркеуді 
қоспағанда) уәкілетті мемлекеттік орган салық салу 
объектілерінің кұнын айқындамаған жағдайда, салық алдыңғы 
салық кезеңінде есептелген салық сомасы негізге алына отырып 
төленеді. Салық кезеңі
1. Жеке тұлғалардың мүлік салығын есептеу мен төлеу үшін 
салық кезеңі Салық Кодексінің 148-бабына сэйкес айқындалады.
2. Жеке тұлғалардың салық салу объектілері жойылған, бұзылған, 
қираған кезде, салық салу объектілерінің жойылу, қирау, бұзылу 
фактісі болған ай салық кезеңінің есеп-қисабына кіреді.

Есептерді шешуге арналған мысалдар

Табу керек: Жер учаскесінің пайдалануға байланысты, жер 
салығының сомасын есептеу жэне төлеу мерзімін көрсету.

Ауылшаруашылық кэсіп орын меншіғінде қызғылт-қоңыр 
топырақты, көлемі ауданы -  4000 га жер учаскесі бар. Бағалау 
сарапшы актсіне сэйкес жер 38 балл банитетімен бағаланған. 
1200 га жерді кәсіпорын өнеркэсіптік мақсатқа иайдаланды.
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Қыркүйек айында ол шаруашылық мақсатқа арнапған 420 га
қосымша жер алынды. Балл банитеті - 26. Жер қарақоңыр.

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар

I .Уақытылы еңбекақы бүл?
А. уақытпен төленетін ақы
II. қызметкерлердіңтарифтікставкасынемесеатқарылғануақыты 

бойынша төлем
('. келісім шарт арқылы төленеді
I). еңбек саны мен сапасы арасындағы, сонымен қатар еңбек 

шаралары мен оның төлемі арасындағы байланысты еңгізу 
әдісі

I .. барлық деңгейдегі жүмысшылардың эр түрлі формада және 
еңбекақы жүйесіне шектеу қоя отырып еңбекақыны белгілі бір 
тэртіп бойынша аудару

2.Жай уақытылы жүйе?
A. қызметкерлердің тарифтік ставкасы немесе атқарылған уақыты 

бойынша төлем
B. келісім шарт арқылы төленеді
C. еңбек саны мен сапасы арасындағы, сонымен қатар еңбек 

шаралары мен оның төлемі арасындағы байланысты еңгізу 
әдісі О. барлық деңгейдегі жүмысшылардың эр түрлі формада 
жэне еңбекақы жүйесіне шектеу қоя отырып еңбекақыны 
белгілі бір тэртіп бойынша аудару
Е. уақытпен төленетін ақы

.1. Келісілген еңбекақы?
Д. келісім шарт арқылы төленеді



В. еңбек саны мен сапасы арасындағы, сонымен қатар еңбек 
шаралары мен оның төлемі арасындағы байланысты еңгізу 
әдісі С. барлық деңгейдегі жұмысшылардың эр түрлі 
формада жэне еңбекақы жүйесіне шектеу қоя отырып 
еңбекақыны белгілі бір тэртіп бойынша аудару 

уақытпен төленетін ақы
Е. қызметкерлердің тарифтік ставкасы немесе атқарылған уақыты 

бойынша төлем

4.Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі басты кандай 
күрылымнан түрады А. мемлекеттік, үлттық қор.

B. облыстық, үлттық қор
C. аудандық, үлттық қор
Б. жергілікті, үлттық қор
Е. аудандық, облыстық

5.Жергілікті бюджетке кіреді А. 
барлығы дүрыс.

B. облыстық бюджет
C. астана бюджеті
Б. республикалық маңызы бар қала бюджеті
Е. аудандық бюджет

6.Мемлекеттік бюджет арқылы жалпы ішкі өнімнің қанша пайызы 
қайта бөлінеді А. 10%.

B. 9%
C. 8%
В. 7% Е. 6%

7.Мемлекеттік бюджет арқылы жалпы ішкі өнымнің қанша 
пайызы қайта бөлінеді А. 20%.

%
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II 19%
('. 18%
I) 17% Е. 16%

К.Мемлекеттік бюджет арқылы ұлттық табыстың қанша пайызы 
қайта бөлінеді А. 30%.

И. 29%
('. 28%
I). 27% Е. 26%

‘).Салыктық түеімдер жэне еалықтық емес түсімдер бюджет 
қүырылымының қай бөліміне жатады А. кірісітер.

Н. шығындар
(', операциялық сальдо
I). таза бюджеттік кредит беру Е. бюджет тапшылығы

10. Тікелей салықтарға салықтың қандай түрлері жатады
А. Жер қойнауын пайдаланушыларға салынатын салық
Н. Қосылған қүн салығы 
('. Кедендікбаж
I). А жэне В пункті

Оқытушының жетекшіліғімен жүрғізілетін студенттердің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

1. Салықтың экономикалық мазмүны жэне табиғаты.
2. Салықтардың функциясы жэне оларға сипаттама
3.Салықтар -экономикалық катеғория ретінде.
4. Міндетті төлемдерді бюджетке аудару эволюциясы.
5. Салық салудың неғізгі принциптері мен олардың сипаттамасы
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6. Заңды жэне жеке тұлғалардың мүлкіне салық салу кезінде 
салық функцияларын өткізу.

7. Жеке тұлғалардың мүлкіне салық құрылымының 
ерекшеліктері.

8. Салықты төлеу мен есептеу тіртібі.
9. Тиімді салық жүйесін құрудың шет елдік тәжірибесі жэне оны 

ҚР қолдану мүмкіндіктері.
10.Салықтық проференция жэне оның
мемлекеттің инвестициялық саясатындағы атқаратын ролі. 

Мемлекеттік салық менеджменті: экономикалық мэні мен 
қажеттілігі.

П.Көлік құралдарына байланысты қазіргі кездегі салық 
экімшілігі

12.Жер салығындағы бал бонитеті мен салықты есептеудегі орны
13. Мүлік салығының кәсіпорын ұшін амортизацияны есептеудегі 

маңызы

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар.

1. Салықтардың түрлері жэне бюджетке төленетін басқадай
төлемдер.

2. Салық салу элементтеріне жалпы сипаттама
3. Салық ставкаларының түрлері жэне салық салу кезінде

қолданылуы
4. Салық төлеушінің құқығы мен міндеттемелері
5. Салық органдарының құқығы мен міндеттемелері
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ТАҚЫРЫП 5. КӨЛІК ҚҮРАЛДАРЫНА САЛЫНАТЫН
САЛЫҚ

1. Көлік құралдарына салынатын салық
2, Көлік құралдарына салынатын салықты төлеу тэртібі З.Салық 

төлеушілер, салық салу объектісі, салық базасы, салықтық 
ісезеңдері, салық ставкалары, салықты есептеу механизмі, 
салықты төлеу жэне есептеу тэртібі.

Колік экономиканың инфрақұрылымын қалыптастыратын 
салалардың бірі болып саналады. Қазақстанның теміржол, 
жітомобиль, эуе, ішкі су жэне кұбыр көлігі кіретін жеткілікті 
і үрде дамыған көлік жүйесі бар. Қазақстанның көлігі республика 
халық шаруашылығы салалық кешендерінің (агроөнеркэсіп, 
отын- энергетика, тау-кен металлургия, қүрылыс жэне т.б) 
қалыптасуын ескере отырып, экономика салалары мен өндіріс 
түрлерінің ғана емес, аумақтық кешендерінің өзара байланысын 
қамтамасыз ете отырып дамыды.

Қазақстан экономикасыеың шикізаттық бағдары болуына 
байланысты Қазақстанның теміржол көлігі Қазақстан
1’еспубликасының көліктік коммуникациялық кешенінде
маңызды рөлді ойнайды.

Автомобиль көлігімен тасымалдау үшін тиімсіз болатын 
ісөмір, астық, мүнай, кен, минералды тыңайтқыштар жэне т.б 
сияқты жаппай үйме жэне қүймалы жүктер тасымалдауга 
үсынылатын негізгі тауарлық өнім болып табылады.
Қазақстанның географиялық жагдайы (теңізге тікелей шығатын 
жолдың, кеме жүретін өзендердің болмауы), аумағының кеңдігі, 
оидіріс пен өндіріс күштерінің орналасу қүрылымы, автожол 
иифрақұрылымының дамымауы теміржол көлігінің ел 
■жономикасындағы рөлін айрықша маңызды етеді. Бүл рөл таяу 
келешекте де сақталады.
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Меншік кұкығында салық салу объектілері бар жеке 
тұлғалар жэне меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел 
басқару құқығында салық салу объектілері бар заңды түлғалар, 
олардың қүрылымдық бөлімшелері көлік қүралы салығын 
төлеушілер болып табылады.

Лизинг алушы қаржы лизингі шарты бойынша берілген 
(алынған) салық салу объектілері бойынша көлік күралы салығын 
төлеуші болып табылады. Мыналар:
1) жалпы меншік қүқығында, меншік қүқығында өзінің 
мүшелеріне тиесілі жэне өзінің ауыл шаруашылығы өнімін 
өндіру, сақтау жэне қайта өңдеу

процесінде тікелей пайдаланылатын мынадай көлік 
қүралдары бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер:

двигателінің көлемі 2500 текше см. дейінгіні қоса алғанда, бір 
жеңіл автомобиль;

двигателінің жиынтық қуаты 1000 га егістікке 1000 кВт 
мөлшеріндегі жүк автомобильдері;
2) өзінің ауыл шаруашылығы өнімін өндіруде
пайдаланылатын мынадай мамандандырылған ауыл 
шаруашылығы техникасы бойынша бірыңғай жер салығын 
төлеушілерді қоса алғанда, ауыл шаруашылығы

өнімін өндірушілер:
сүт немесе ауыл шаруашылығы 

мақсаттарына су тасымалдауға арналған автомобиль- 
цистерналар; - ветеринария қызметінің автомобильдері,
- автозообиологиялық зертханалар,
- автожемтасыгыштар;
- автотиеуіштер,
- дэн сепкіштерге автокүйғыштар;
- тыңайтқыш енгізуге арнапған автомашиналар;
- үшақтарға минералдық тыңайтқыштарды жэне 

улы химикаттарды автотиеуіштер;



тең штабельдерін автотасымалдауыштар; 
а втоулыжемшашқыш; 
іюлекжинағыш машиналар; 
а/ш АН-2 эуе кемесі; 
оздігінен жүретін дестелегіштер; 
астық жинағыш комбайндар;
доңғалақты тракторлар, өздігінен жүретін шассилер жэне 
оңтайлы энергетикалық қүралдар; 
мал азығын жинағыш комбайндар;
ауыл шаруашылығы машиналарын жөндеу жэне техникалық 
қызмет көрсету жөніндегі автомобиль-шеберханалар; 
өздігінен жүретін шөп шапқыштар; 
маялағыштар;
жинағыш комбайндар (тамыржемістілерді, картопты, 
қызанақты, кок бүршақты, мақтаны жэне басқа да ауыл 
іііаруашылығы өнімін жинауға арналған);
3) мемлекеттік мекемелер;
4) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік 
қүралы бойынша Үлы Отан соғысына қатысушылар, соларға 
теңестірілетін адамдар, ¥лы Отан соғысы жылдарында 
гылдағы жан қиярлық еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін 
бүрынғы КСР Одағы ордендерімен жэне медальдарымен 
наградталған адамдар, сондай-ақ 1941 жылғы 22 маусымнан 
1945 жылғы 9 мамырға дейінгі аралықта кемінде алты ай 
жүмыс істеген (қызмет еткен) жэне ¥лы Отан соғысы 
жылдарында тылдағы жан қиярлық еңбегі мен мінсіз әскери 
і<;ызметі үшін бүрынғы КСР Одағы
ордендерімен жэне медальдарымен наградталмаған адамдар;
5) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы 
бойынша -  меншігінде мотоколяскалары мен 
автомобильдері бар мүгедектер;
6) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік 
і<;үралы бойынша -  Кеңес Одағының Батырлары мен
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Социалистік Еңбек Ерлері, "Халық қаһарманы" атағына ие 
болған, Даңқ орденінің үш дәрежесімен жэне "Отан" орденімен 
наградталған адамдар, "Ардақты ана" атағын алган, "Алтын 
алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған коп балалы 
аналар;

7) ауыл шаруашылығы қүралымынан шығу нәтижесінде пай 
ретінде алынған, пайдалану мерзімі жеті жылдан асқан жүк 
автомобильдері бойынша жеке түлғалар көлік қүралдары 
салығын төлеушілер болып табылмайды.

Салық салу объектілері
1. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеуге жататын 

жэне (немесе) есепте түрған, тіркемелерді қоспағанда, көлік 
қүралдары салық салу объектілері болып табылады.

2. Мыналар:
Салық кезеңі
Көлік қүралдары салығын есептеу мен төлеуге арналған салық 

кезеңі Салық Кодексінің 148-бабына сэйкес айқындалады. 
Салық есептілігі

Төлеушілер - заңды түлғалар көлік қүралдары салығы 
бойынша ағымдағы төлемдердің есеп-қисабын ағымдағы салық 
кезеңінің 5 шілдесінен кешіктірмей, сондай-ақ декларацияны 
есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей салық 
салу объектілерінің тіркелген жері бойынша салық органдарына 
табыс етеді.

Есептерді шешуге арналған мысалдар 
Табу керек: Көлік қүралдарының салығын есептеу. Фирма 
балансында келесідей көлік қүралдары бар:

№ Көлік құралдарының Двигатель Ш ы ққан жылы Саны
ітауы көлемі
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1 І-Іива 2121 1820 текш е 
см

1999 1

2 1 В олга 31 2200 текш е 
см

1990 2

3 Джип 3800 текш е 
см

1992 2

4 ■Ж үк маш инасы 7 тонна 1985 1

5 М отоцикл 60 кВт - 2

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар 

I .Ақша қаражаты дегеніміз не?
Л. жоғары өтімді актив жэне жалпыға бірдей айырбас құралы, 

сонымен бірге барлық қалған активтерді бағалау мен есептеу 
негізі болып табылады

Н. касаға қабылданған нақты ақша
С. кәсіпорынның шығыс ордері 
I). кіріс ордерлері 
Е. кассакітабы
2.Кэсіпорында кассалық кіріс жэне шығыс 

ордерлерінің мэліметтері жүзеғе асқан соң қайда тіркеледі?
Л. касса кітабында
Н. банкке
С. шотқа 
I). банктік шотта 
Е. келісімде

3.Не себептен ҚР банк мекемелері заңды түлғалар арасында 
гсңгемен жэне шетел валютасында банктік шоттар ашады?



A. есеп айырысуларды жүргізу үшін жэне ақша қаражаттарын 
сақтау үшін

B. банктен шоттар ашу үшін
C. банкте қызмет көрсету үшін
О. ақша қабылдау үшін
Е. келісім шарт қабылдау үшін

4.Банктік шот дегеніміз не?
A. бүл клиентке банктік қызмет көрсету жэне ақша қабылдау 

туралы банк пен клиент арасындағы келісімдік қатынасты 
бекіту

әдісі
B. заң
C. мекеме
Б. қолма-қол ақшалар
Е. қызмет 5.Ақша қаражаты мен оның эквиваленті қандай актив?
A. қысқа мерзімді
B. үзақ мездімді
C. капитал
Б. міндеттеме 
Е. қаржы

6.Дебиторлық борыш немен расталады?
A. ресми қарыздық міндеттемелермен
B. кредиторлық борышпен
C. қарыздармен 
Б. шоттармен
Е. борыштармен

7.Дебиторлық борыштар төлеу мерзіміне қарай қандай түрлерге 
бөлінеді?
А. үзақ жэне қысқа мерзімді
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B. дебиторлық. кредиторлық
C. откен,қазіргі
I). осы,келесі жылы 
Е. ай,күн

8.Қысқа мерзімді қарыздар?
A. үйымның бір жылға дейінгі қарызы
B. бір жылдан жоғары
C. бес күге дейн
Э. тоқсан күн
Е. қлету мерзімі откен күн

9,¥зақ мерзімді қарыздар?
A. бір жылдан жоғары
B. ғ күннен жоғары
C. тоқсан күннен жоғары
Г). өтелу мерзімі өтіп кеткен күн 
Е. екі күннен жоғары

I О.Дебиторлық борышты қалыпты өтеу мерзімі неше күн?
A. 5-90
B. 90-100
C. 1-5
0. 100-200 Е. 200-300

Студенттердің өзіндік жүмысына арналған тапсырмапар.
1. Салық саясаты: типтері мақсаты жэне міндеттері 2. Салық 
механизмі: мазмүны, қүралдарына сипаттама.
3. Салықтың реттеудің экономикалық мазмүны. 
4.Экономикалық үрдістерді реттеуде салықгардың ролі 5. 

Салықтық жоспарлау: мазмүны, қажеттілігі жэне салық 
механизміндегі орны.
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6.Көлік кұралдарына салынатын салықтарының салық салу 
элементтері

7.Көлік құралдарына салықты сепетеу тэртібі жэне төлеу мерзімі.
8.Салықтардың экономикалық мэні мен табиғаты мен Қазақстан
Республикасының салық жүйесі: құрылу кезеңдері мен бүгінгі
жайдайына сипаттамасы.
9. Салық саясаты. Салық механизмі.
10. Көлік құралдарына салынатын салық
11. Жер салығы
12. Мүлік салығы.

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің өзіндік 
жүмысына арналған тапсырмалар

1. Салықтық бақылау -салық механизмін құрушы элемент 
ретінде.

2.Көлік' салығы.Салық төлеушілер, салық салу объектісі, салық 
базасы, салықтық кезеңдері, салық ставкалары, салықты 
есептеу механизмі, салықты төлеу жэне есептеу тэртібі.

З.Заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге салынатын мүлік 
салығы.

4.Жеке түлғалардың мүлік салығы.
5.Жер салығы.Төлеушілер, салық салу объектісі, салық базасы, 

салық кезеңі.
6.Жеке жэне заңды тұлғалар катеғорияларының жер салығынан 

босатылуы.



ТАҚЫРЫП 6. АКЦИЗДЕРДІҢ МӘНІ МЕН 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАБИҒАТЫ.

1 Акциздердің мэні мен экономикалық табиғаты.
2 Акцизделетін тауарлар тізбесін айқындау ерекшеліктері: 

мақсаты, критерилері.
3 Қазақстан Республикасында өндірілетін, өткізілетін 

акцизделетін тауарларға салық салу.

Жанама салықтар деп кәсіпорындардан алынатын белгілі 
тауарлар мен қызметтерге баға қосылып, соңында тұтынушылар 
осы салық түрін төлеуші болып келеді. Басқа сөзбен айтқанда, 
жанама салықтар мемлекеттік бюджетке кәсіпорындар мен 
азаматтардың тауарларды сатып алудан емес, осы белгілі өнім 
өндірушілердің төлеуі арқылы бюджетке аударылады. Тікелей 
салықтарға қарағанда жанама салықтар салық төлеушінің 
табысына байланысты емес. Бүл салық түрін табу тауарларды 
түтынған кезде сол тауар бағасына қосады да, ең соңында жанама 
салықтарды түтынушылар төлейді.

Жалпы қолданыстағы тәжірибеде жанама салықтарға салық 
салу келесідей түрлерғе бөлінеді:

-Акциздер;
-Қосылған қүн салығы;
-Кеден баж салығы;
-Монополиялық фискальді салықтар;

Акциздер - Қазақстан Республикасы аумағында ондірілген 
жэне Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын 
тауарларға, сондай-ақ тізбесі Салық Кодексінде анықталған 
қызмет түрлеріне акциз салынады. Өз кезегіде бір дэрежелі акциз 
жэне көп дәрежелі акциз деп айырады.

Қосылған қүн салығы - жанама салықтардың бірі, сонымен 
қатар ол сатып алушылардың табысынан тікелей төленіп, 
тауарлардың қүнын көбейтіп қосылады.
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Кеден баж салығы - мемлекетке тауарларды әкелген немесе 
мемлекеттен шығарған кезде алынатын міндетті жыйналымдар.

Монополиялық фискальді салықтар - көпшілік 
пайдаланатын ерекше маңызы бар тауарларға мемлекетпен 
орнатылатын жанама салықтардың көпжақты бір түрі. Мемлекет 
монополист ретінде өндірісті немесе сатуды (немесе екеуін бірге) 
тоқтату арқылы тауарға деген бағаны көтереді. Осының 
арасындағы айырма -  монополиялық фискальді салықтар болып 
келеді жэне олар бойынша салық ставкалары орнатылмайды, тек 
нақты тауарды сату бағасы ғана орнатылады.

Шет елдерде салық салуда жанама салықтарды қолдану 
шеберлігіне сүйенсек, бізге мына мәліметтер анық болады, яғни 
бүл салықтың түрі салық комитеті структураларының кірісіне 
экономикалық түрақсыздық кезінде кіргізіледі. Сондықтан эрбір 
мемлекетте тікелей салықтар мен жанама салықтардың арасында 
өзара тығыз байланыс орнатылуға аса үлкен мэн береді. Осыған 
байланысты, жанама салықтарды толығымен жетілдіре отырып, 
терең ғылыми анализ жасап, оларды орналастыру қажет.

Бүл жағдайда жасалған талаптарды анықтау керек, 
қажетінше жанама салықтардың күрылымының эртүрлілігін 
анықтау, олардың ашықтығы мен тиесілі бюджетке аударылуын 
зерттеу қажет. Жалпы жанама салық бойынша салық алу дәйекті 
мәліметтер мен себепті жағдайларға сүйеніп, Салық Кодексіне 
сүйене отырып, кәсіпорынның бухғалтарлік есебіне сүйене 
отырып бюджетке аударуы тиіс.
Жанама салықтардың даму перспективасы. Жалпы алғанда 
салықтар нарықтық экономикада ең басты реттеуші 
функңиялардың бірі деуге болады, ал жанама салықтар осы 
реттеуші функцияның ең маңызды тетігі сыңайлы. Жанама 
салықтардың дамуы ғажап емес. Бүл салық тобының басқа 
салықтардан ерекшелігі - жанама салықтарды түтынушылардың 
қалтасынан төленеді жэне осыған байланысты кәсіпорын 
басшысы немесе зауьтпгар тарапынан ешбір шығынға
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ұіпырамайды, тек еэйкесінше берілген тэртіп бойынша тауар 
ісұнына дұрыс мөлшерде қосылып есептелінсе болғаны.

Жасыратыны жоқ, салықтар мөлшері аз мөлшерлі жағдайда 
болса -  бүл жеке инвестициялардың көбеюіне экеліп соғады. 
Сондықтан парламент тарапынан жекелеген салық түрлеріне 
салық ставкаларын төмендеткен жағдайда елде көптеген жеке 
үйымдар мен шет мемлекеттерден келетін инвесторлар саны да 
біршама есе өсер еді. Мысалы қосылған қүн салығының 
ставкасын 15% - дан 13 % - ға дейін төмендетсек, кәсіпорын артық 
ақша қаражатын қайта әкеліп осы салаға салады. Соның 
нэтижесінде кэсіпорын оз тиімділігін арттыра отырып 
мемлекеттік бюджетке алдыңғысынан да көбірек мөлшерде 
салықтарды аударатын болады.

Жанама салықтардың бірі - акциз, қалыптасқан қағида 
бойынша, түрғындарға арналған жэне мемлекеттің монополиясы 
болып табылатын тапшы, жоғары рентабельді тауарлар мен 
өнімдерге салынады. Мемлекет акциз салығы сүранын мен 
үсынымды реттеуге, сонымен бірге мемлекеттік бюджетті 
голықтыру үшін пайдаланады.

Акцизді қамтитын еркін жіберілген баға бойынша 
өткізілетін акциздеуші тауарлардыц қүны салыну объектісі болып 
табылады. АҚШ-та федералдық табыстың 60% - ға жуығын 
тауарлардың үш-ақ түріне салынатын акциз салығы береді.

Бөлшек сауда мекемелерінде өткізілген шараптың партиясы 
үшін кэсіпорынның есеп айырысу шотына 200000 теңге түсті 
делік. Бүл жағадйда ҚҚС 43,76 мың теңге қүрайды. Акциз 
бойынша салынатын айналым 156,24 мың теңге болады.

Олардың ішінен қосылған қүнға салынатын салық қүны 
үштен бірі, табысқа салынатын салық төрттің бірінен астам. Ал 
акциздер 3,4 процент болды.

Салыстырмалы түрде батыс елдеріндегі бюджетке түсетін 
салықтардың шамасын көрсетейік. Мысалы, жалпы үлттық 
табысқа қосылған қүнға салынатын салықтың үлесі: Англия мен
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Германияда -6%, Швецияда -  7%, Францияда -  8%. 1987 жылы 
АҚШ-тың федералдық бюджетінің салық түсіміндегі эртүрлі 
салықтардың үлесі мынандай болды: жеке табыс салығы -  46%, 
жалақы қорынан алынатын салық -  35%, корпорациялардың 
пайдасына салынатын салық -  10%, акциздік алымдар -4%, 
кедендік баж салықтары -  2%, қозғалмайтын мүліктерге жэне 
сыйлыққа салынатын салық -1%, басқа салықтар -2%.

Жанама салықтар жалпы мемлекеттік экономиканың дамуы 
саласында бюджеттің 50 % мөлшерінде қомақты ауқымды 
толтырып түр. Ал ең бастысы осы салық ставкаларын төмендету 
арқы шағын бизнес түрін жедел эрі екі жақты тиімді етіп 
дамытуға жақсы көмек береді.

Шет елдерде салық салуда жанама салықтарды қолдану 
шеберлігіне сүйенсек, бізге мына мәліметтер анық болады, яғни 
бүл салықтың түрі салық комитеті структураларының кірісіне 
экономикалық түрақсыздық кезінде кіргізіледі. Сондықган эрбір 
мемлекетте тікелей салықтар мен жанама салықтардың арасында 
өзара тығыз байланыс орнатылуға аса үлкен мэн береді. Осыған 
байланысты, жанама салықтарды толығымен жетілдіре отырып, 
терең ғылыми анализ жасап, оларды орналастыру қажет.
Акциз салығына салық салудың ережелері мен тэртібі.

Акциздер - Қазақстан Республикасы аумағында өндірілғен 
жэне Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын 
тауарларға, сондай-ақ тізбесі акцизделетін тауарлар мен қызмет 
түрлеріне акциз салынады жэне де акциз салығын төлеушілер 
табысының мөлшері мен жеке иелігіндегі мүлігіне қарамастан 
көрсетілген сома төленеді. Акциз есептелетін тауарларды өз 
кезегінде акцизделетін тауар деп атайды.
Акциз салығын төлеушілер
1) Қазақстан Республикасының аумағында акцизделетін тауарлар 
шығаратын;
2) акцизделген тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік 
аумағына импорттайтын;



3) Қазақстан Республикасының аумағында бензинді (авиациялық 
бензинді қоспағанда) жэне дизель отынын көтерме, бөлшек 
саудада өткізуді жүзеге асыратын;
4)егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
Қазақстан Республикасының аумағында аталған тауарлар 
бойынша бүрын акциз төленбеген болса, Салық Кодексінің 
279бабының 5)-7) тармақшаларында аталған тәркіленген, иесіз, 
мүрагерлік қүқығы бойынша мемлекетке өткен жэне Қазақстан 
Республикасының аумағында мемлекет меншігіне өтеусіз 
берілген акцизделетін тауарларды өткізуді жүзеге асыратын; 5) 
егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес Қазақстан 
Республикасының аумағында аталған тауарлар бойынша бүрын 
акциз төленбесе, Салық Кодексінің 279-бабында аталған 
акцизделетін тауарлардың конкурстық массасын откізуді жүзеге 
асыратын жеке жэне заңды түлғалар акциз төлеушілер болып 
табылады.
2. Резидент емес заңды түлғалар мен олардың қүрылымдық 
бөлімшелері де акциз төлеушілер болып табылады.
3.Салық Кодексінің 279-бабының 5)-7) тармақшаларында 
аталған тэркіленген, иесіз, мүрагерлік қүқығы бойынша 
мемлекетке өткен жэне Қазақстан Республикасының аумағыида 
мемлекет меншігіне өтеусіз берілген акцизделетін тауарларды 
өткізуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдар 
акциздерді төлеушілер болып табылмайды.

Акцизделетін тауарлар тізбесі
1) спирттің барлық түрлері;
2) алкоголь өнімі;
3) құрамындағы этил спиртінің көлемі 0,5 проценттен аспайтын 

сыра;
4) темекі бүйымдары;
5) бензин (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отыны;



6) жеңіл автомобильдер (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен 
басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар 
автомобильдерден басқа);

7) шикі мүнай, газ конденсаты акцизделетін тауарлар болып 
табылады. Акциз ставкалары

1. Акциз ставкалары тауар қүнына процентпен (адвалорлық) жэне 
(немесе) заттай нысандағы өлшем бірлігіне абсолюттік сомада 
(түрлаулы) белгіленеді.
2. Алкоголь өніміне акциздер ставкасы осы баптың Ітармағына 
сэйкес не онда су араластырылмаған (жүз проценттік) спирттің 
болу көлеміне байланысты бекітіледі.
3. Спирттің барлық түріне жэне шарап материалына акциз 
ставкалары спирттің жэне шарап материалының бүдан эрі 
пайдаланылу мақсаттарына қарай сараланады.

Алкоголь өнімдерін өндіру үшін өткізілетін спиртке жэне 
шарап материалына акциз ставкасы алкоголь өнімдерін өндіру 
үшін пайдаланбайтын түлғаларға өткізілетін спиртке жэне шарап 
материалына белгіленетін базалық ставкадан төмен белгіленуі 
мүмкін.
Бекітілген форма бойынша акциз посттарының 

инспекторларына арнайы электрондық почта арқылы апта сайын 
ведомстволар жіберіліп отырады. Кезекшілікті тапсыру кезінде 
инспекторлар алыс -  беріс актісін толтырып, кейіннен 
кезекшілікті тапсырушы мен қабылдаушының қолымен 
бекітіледі. Акциз посттарының инспекторлары кем дегенде айына 
бір реттен ауыстырылып отырулары қажет.

Көбінесе бюджеттің кіріс бөлігінің көп мөлшерін акциз салығы 
қүрайды, осыған байланысты мемлекет акциз салығын жинау 
мақсатында арнайы осындай іскерлік орындарды ашып отыр 
жэне де эр уақытта салық комитеті жэне салық полициясы 
басқармасымен қатаң түрде бақыланады.
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Есептерді шешуге арналған мысалдар

1 Табу керек: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын, Декларация 
бойынша төлеу жэне тапсыру мерзімін көрсету.
Акцизделетін тауарлардың кұны (салықтарды қоспағанда) 2 789
000 тг құрайды. Акциздің сомасы -  900 000 тг.

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар
1.1200 қандай шот?
A. Қысқа мерзімді дебиторлық берешек
B. ¥зақ мерзімді дебиторлық борыш
C. Бұйымдар мен өнімдер
Э. Материалдар мен тамақ өнімдері 
Е. Арзан жэне тез тозатын бұйымдар

2.2100 қандай шот?
A. ¥зақ мерзімді дебиторлық борыш
B. Қысқа мерзімді дебиторлық борыш
C. Бұйымдар мен өнімдер 

Материалдар мен тамақ өнімдері
Е. Арзан және тез тозатын бұйымдар

3 .Еңбекақының формасы мен жүйесі бұл?
A. еңбек саны мен сапасы арасындағы, сонымен қатар еңбек 

шаралары мен оның төлемі арасындағы байланысты еңгізу эдісі
B. қызметкерлердің тарифтік ставкасы немесе атқарылған 

уақыты бойынша төлем
C. келісім шарт арқылы төленеді
ІХбарлық деңгейдегі жұмысшылардың эр тұрлі формада жэне 

еңбекақы жұйесіне шектеу қоя отырып еңбекақыны белгілі бір 
тэртіп бойынша аудару
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Е. ол үшін еңбек қорытындысының бейнесі немесе нақты өтелген 
уақыты эр түрлі көрсеткіштермен қолданылады

4.Еңбекақының неше формасы бар?
A. 2
B. 1
с.з
Т)Л  Е. 5

5.Уақытылы еңбекақы бүл?
A. уақытпен төленетін ақы
B. қызметкерлердің тарнфтік ставкасы немесе атқарылған уақыты 

бойынша төлем
C. келісім шарт арқылы төленеді
Б. еңбек саны мен сапасы арасындағы, сонымен қатар еңбек 

шаралары мен оның төлемі араеындағы байланысты еңгізу әдісі 
Е. барлық деңгейдегі жүмысшылардың эр түрлі формада және 
еңбекақы жүйесіне шектеу қоя отырып еңбекақыны белгілі бір 
тэртіп бойынша аудару

6.Жай уақытылы жүйе?
A. қызметкерлердің тарифтік ставкасы немесе атқарылған уақыты 

бойынша төлем
B. келісім шарт арқылы төленеді
C. еңбек саны мен сапасы арасындағы, сонымен қатар еңбек 

шаралары мен оның төлемі арасындағы байланысты еңғізу эдісі
О. барлық деңгейдегі жүмысшылардың эр түрлі формада жэне 

еңбекақы жүйесіне шектеу қоя отырып еңбекақыны белгілі бір 
тэртіп бойынша аудару 
Е. уақытпен төленетін ақы



/.Келісілген еңбекақы?
A. келісім шарт арқылы төленеді
Н. еңбек саны мен сапасы арасындағы, сонымен қатар еңбек

шаралары мен оның төлемі арасындағы байланысты еңгізу әдісі 
('. барлық деңгейдегі жұмысшылардың эр түрлі формада жэне 

сңбекақы жүйесіне шектеу қоя отырып еңбекақыны белгілі бір 
тәртіп бойынша аудару 

I). уақытпен төленетін ақы
I . қызметкерлердің тарифтік ставкасы немесе атқарылган уақыты 

бойынша төлем

К.Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі басты кандай 
қүрылымнан түрады А. мемлекеттік, үлттық қор.

Н. облыстық, үлттық қор 
( ’. аудандық, үлттық қор 
I). жергілікті, үлттық қор
Н. аудандық, облыстық

‘).Жергілікті бюджетке кіреді А. 
барлыгы дүрыс.
B. облыстық бюджет
C. астана бюджеті
I). республикалык маңызы бар қала бюджеті 
\і. аудандық бюджет

I О.Мемлекеттік бюджет арқылы жалпы ішкі өнімнің қанша пайызы 
қайта бөлінеді А. 10%.

B. 9%
C. 8%
I). 7% Е. 6%
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Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар.

1. Акциздер: экономикалық табиғаты, мэні жэне есептеу
механизмі.

2. Корпоративтік табыс салығы: экономикалық мазмұны жэне 
Қазақстандағы қызмет ету механизмі.

3. Жеке табыс салығы жэне шет елдік заңды жэне жеке 
тұлғалардың табыстарына салық салу ерекшеліктері.

4. Әлеуметтік салық: экономикалық мазмұны жэне есептеу 
механизмі

5. Экспортқа рента салығы.
6. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу.
7. Акциздердің мэні мен экономикалық табиғаты.
8. Акцизделетін тауарлар тізбесін айқындау ерекшеліктері: 

мақсаты, критерилері.
9. Қазақстан Республикасында өндірілетін, 

өткізілетін акцизделетін тауарларға салық салу.
10.Салық базасы.
11.Салық салу объектісі. Жеңілдіктер.
12. Салық ставкалары мен төлеу мерзімі

Оқытушының жетекшіліғімен жүргізілетін студенттердің өзіндік 
жүмысына арналған тапсырмалар

1. Жылдық жиынтық табыстың қүрылымы жэне қүрамы.
2. Оларды қолдану тэртібі мен есептелінуі.
3. Салы салу мақсатындағы кіріс жэне шығыстардың реттелуі.
4. Инвестициялық салықтық преференциялар.
5. Арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында қызметін 

жүзеге асыратын үйымдарға салық салу ерекшеліктері.
6. Коммерциялық емес үйымдарға салық салу ерекшеліктері.
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'ГАҚЫРЫП 7. ТҮТЫНУҒА САЛЬШАТЫН САЛЫҚГЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАЗМҮНЫ МЕН ТАБИҒАТЫ.

1. Тұтынуға салынатын салықтың экономикалық мазмүны
2. Тұтынуға салынатын салықты төлеушілер

З.Тұгыну салынатын салық ставкасының Қазақстан 
нрактикасында салық салу жэне қолдану ерекшеліктері.

Жанама салықтар -  баға немесе тарифке үстеме түрінде 
белғіленғен салық төлеушінің кірістері мен мүлкіне тікелей 
байланысты емес салықтар. Жанама салықтарға қосылған қүнға 
салынатын салық, акциздер жатады. Жанама салықтарға сондайақ 
сыртқы экономикалық қызметтен түсетін түсімдер де (кеден 
баждары түріндегі, экспортқа немес импортқа салынатын салық 
түріндегі кеден кірістері, ішкі рынокте сатылатын тауарлар 
бағасы мен олардың фактуралық қүнының айырмасы) жатады. 
Жанама салықтар мемлекеттің фискалдық мүшелерін білдіреді. 
Оларды саналы қолдану баға белгілеудің процесіне жағымды 
ықпал жасауы жэне түтынудың қүрылымына әсер етуі мүмкін. 
Жанама салықтар салудың мэні салықтың тауар бағасына (немесе 
қызметтің тарифіне) қосылатындығында, кірістірілетіндігінде. 
Бүл жағдайда салықты тауардың (қызметтің) нақты түтынушысы 
гөлейді, алайда түтынушы мен мемлекет арасында тікелей 
байланыс болмайды.

Салықты алатын жэне оған билік жасайтын органға қарай 
орталық (жалпымемлекеттік) жэне жергілікті салықтарды 
ажыратады.

Пайдалану тэртібіне қарай барлық салықтар жалпы жэне 
мақсатты (арнаулы) болып бөлінеді.

Жалпы салықтар тиісті деңгейлердегі бюджеттерде 
шоғырландырылады жэне жалпымемлекеттік қажеттіліктерді 
қаржыландыруға пайдаланылады. Мақсатты (арнаулы)
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салықтардың нысаналы арналымы болады жэне әдеттегідей түрлі 
арнаулы қорлардың қаржы базасын қүруға арналады.

Объектінің экономикалық белгілері бойынша табысқа 
салынатын салықтар жэне түтынуға салынатын салықтар болып 
ажыратылады. Табысқа салынатын салықтар төлеушінің салық 
салынатын кез келген объектіден алған табыстарынан алынады. 
Түтынуға салынатын салықтар - бүл тауарлар мен қызметтер 
көрсетуі тұтыну кезінде төленетін шығынға салынатын салықтар.

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

Салық жүйесі - өзінің қүрамы жағынан
бірнеше компоненттерден түратын күрделі модель.

Салық жүйесі компоненттерінің қүрамы мынадай: қаржы 
қатынастары жэне осы қатынасты анықтайтын салықтар : салық 
механизмі, яғни салық салу әдістері мен жолдары: нүсқаулар мен 
эдістемелік қүжаттар: салық салуды басқару жэне салық қызметі 
органдары. Салық салудың әдістері мен жолдары, нүсқаулар мен 
эдістемелік күжаттар, салық салуды үйымдастыру, салық 
салудың негізгі принңиптері жэне т.б. салық механизіміне 
жатады. Салық жүйесінің жақсы да тиімді қызмет істеуіне салық 
салу механизімінің тигізер ықпалы өте зор.

Енді осы салық жүйесінің қүрамы мен салық салу механизміне 
кеңірек тоқталайық.

Қандай да бір механизмнің қүрамында бірнеше тетіктер жэне 
элементтер болады. Салық салу механизмі де сол сияқты белгілі 
бір салық элементтерінен қүралады.

Салық салу элементтері мыналар:
Субъект, объект, салық көзі, салық ставкасы, салық өлшем 

бірлігі, салық оклады, салық жеңілдіктері, салық төлеу мерзімі 
мен тэртібі, салық төлеушінің жэне салық қызметі органдарының



қүқы мен міндеттері, салықтың төлеуін бақылау, салықтың 
жазалау шаралары.

Енді осы эрбір элементке қысқаша түсінік берейік. - Салық 
субъектісі (салық төлеуші) дегеніміз -  заң бойынша салық төлеу 
міндеті жүктелген жеке жэне заңды тұлғалар. - Салық объектісі -  
табыс, мүлік, еңбек ету түрі, қызмет көрсету, ақшамен 
жасалынатын операциялар, мүлікті басқаға беру, табиғи 
қорларды пайдалану, қосылған қүн, айналым жэне т.б.
- Салық көзі -  салық салынатын табыс.
- Салық ставкасы немесе бәсі өлшем бірлігінен алынатын салық 

мөлшері.
- Ставкалар түрақты немесе пайызбен белгіленеді.
- 'Гүрақты ставкалар салық объектісінен түсетін табыстың 

мөлжшеріне байланыссыз, өлшем бірлігіне түрақты сомамен 
тағайындалад ы.

- Пайыздық ставкалар үш түрге бөлінеді; үдемелі немесе 
прогрессивті, регрессивті жэне пропорционалды.

Үдемелі немесе прогрессивті ставкалар салық салынатын 
табыстың өсуіне сэйкес үдайы үдеп, өсіп отырады.

Регрессивтік ставкалар, керісінше, салық салынатын 
габыстың төмендеуіне сэйкес, азайып отырады.

Пропорционалдық ставкалар салық салу объектісіне 
мөлшеріне байланыссыз, түрақты бір пайызбен тағайындалады.
- Салық оклады -  салық төлеушінің белгілі бір салық объектісінен 

төлейтін салық сомасы.
- Салық жеңілдіктері дегеніміз -  заңға сэйкес салық төлеушіні 

біртіндеп немесе салық төлеуден түгел босату. Салық 
жеңілдіктеріне салықтан босатылатын, салық салынбайтын 
минимум, шегерістер, салық ставкасын төмендету, салық төлеу 
мерзімімен үзарту жатады.

- Салық төлеу мерзімі -  салық төленетін уақыт.
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- Салық төлеу тэртібі -  белгіленген мерзіиде салықты төлеген 
кезде алдымен бюджетке қандай салықтар төлеу керек екенін, 
яғни төлеу кезінде белгілі бір дәйектілікті белгілейді.

Салық төлеудегі дэйектілік заң жүзінде бекітіледі де, 
мынадай тәртіппен іске асырылады:

а) бірінші кезеңде барлық мүлікке салынатын салық 
төленеді, содан соң акциздер жэне баж 

салығы;
э) екінші кезеңде жерлікті салықтар мен алымдар;
б) үшінші кезеңде басқа салықтар мен алымдар.
Салық төлеушілер мен салық қызметі органдарының қүқы 

мен міндеттері салық заңдары арқылы белгіленеді жэне реттеледі.
Қазақстан Республикасының салық заңдарына мыналар 

жатады:
Қазақстан Республикасының салық қатынастарын реттейтін 

Қазақстан Республикасының Президентінің Заң күші бар 
Жарлыгы «Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы».

Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан 
Ресупбликасы Үкіметінің актілері; Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік салық комитетінің нормативтік актілері.

Салыққа қатысты емес заңдарга салық салуга байланысты 
мэселелерді енгізуге тыйым салынған.

Есептерді шешуге арналған мысалдар

Жер учаскесінің пайдалануга байланысты, жер салығының 
сомасын есептеу жэне төлеу мерзімін көрсету.

Ауылшаруашылық кэсіп орын меншігінде қызғылт-қоңыр 
топырақты, көлемі ауданы -  4000 га жер учаскесі бар. Бағалау 
сарапшы актсіне сәйкес жер 38 балл банитетімен бағаланған. 
1200 га жерді кәсіпорын онеркэсіптік мақсатқа пайдаланды.
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Қыркүйек айында ол шаруашылық мақсатқа арналған 420 га 
қосымша жер алынды. Балл банитеті - 26. Жер қарақоңыр. 

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар

I .Мемлекеттік бюджет арқылы жалпы ішкі өнымнің қанша 
пайызы қайта бөлінеді 

Л. 20%.
Н. 19%
С. 18%
I). 17% Е. 16%

2.Мемлекеттік бюджет арқылы үлттық табыстың қанша пайызы 
қайта бөлінеді

A. 30%.
B. 29%
C. 28%
I). 27% Е. 26%

3.Салықтық түсімдер жэне салықтық емес түсімдер бюджет 
қүырылымының қай бөліміне жатады А.

кірісітер.
B. шығындар
C. операңиялық сальдо
I). таза бюджеттік кредит беру 
Е.бюджет тапшылығы

4.ҚР салық салу жалпы жэне міндетті болып табылады -  бүл 
принцип? А. Айқындылық

B. Әділдік
C. Жариялылық 
I). Міндеттілік



5.Қай принцип ҚР Заңына сэйкес келмейді?
A. Айқындылық
B. Әділдік
C. Үнемдеу
О. Жариялылық

6.Жеке тұлғаларі а элеуметтік көмек ретінде қайтарымсыз негізде 
берілетін мүлік -  бүл нені сипаттайды?

A. Сыйақы
B. Субвенция
C. Грант
О. Қайрымдылық көмек

7.Дивиденттер ол - .... ?
A. Заңды түлғалар арасында таза табыстың бөлінуі
B. Акция бойынша төленетін табыс
C. Заңды түлғалардың қызметін тоқтату бойынша мүлікті бөлу 

табысы
Барлық жауап дұрыс

8.Салық салу объектісінің қүны, физикалық сипаттамасы келесідей 
көрсетіледі?

A. Салық оклады
B. Салық режимі
C. Салық салу объектіс
В. д)Салық базасы

9.Салық базасының бірлігінің өлшеміне салықты есептеу мөлшері
-  бүл? А. Салық оклады

В. Салықрежимі
%

100



('. Салықбазасы
I). Салық ставкасы

I О.Салық борышына не жатады?
Л. Өсімақы есептеу
B. Айыппұл есептеу
C. Айқындылық салықтың негізгі сомасы
1). Салық сомасы, өсімпұлдар жэне айыппүлдар

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар.

1. Салық саясатының элемдік тэжірибесі
2.ҚР шағын жэне орта кәсіпкерлікті мемлекеттік салықтық 

ынталадыру
3.Кедендік реттеу: мақсаттары, құралдары, болашағы
4. Экономикалық өсуді тұрақтандыру жағдайындағы 

салықтық реттеудің ерекшеліктері
5.ҚР салық саясаты: басымдықтардың өзгерісі
6. Заңды жэне жеке тұлғалардың мүлкіне салық салу кезінде салық 

функңияларын откізу.
7.Жеке түлғалардың мүлкіне салық құрылымының 

ерекшеліктері.
8. Салықты төлеу мен есептеу тіртібі.
9. Монополияға қарсы салықтық реттеу 10. Салық саясатындағы 

жанама салықтардың орны
I I .Салық саясатындағы АСР.
І2.Экономиканы реттеудің объектілері
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Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің өзіндік 
жұмысына арналған тапсырмалар

1. ҚР салық саясатының элеуметтік мэселелері мен болашағы 2. 
Қазақстан экономикасын мемлекеттік реттеу нысандары мен 
эдістері
3. ҚР қазіргі бюджет саясаты
4. Қазақстанның салық жүйесі: тенденңиялары, ерекшеліктері, 

болашағы
5. Отандық экономикада шетел мемлекеттерінде салық 

саясатының күралдарының тәжірибесін қолдану



ТАҚЫРЫП 8. ҚҚС НЕГІЗГІ Қ¥РЫЛЫМЫ. ҚҚС 
ТӨЛЕУШІЛЕР: ТҮЗЕТУ ТӘРТІБІЖӘНЕ САЛЫҚ 

ЕСЕБІНЕН ШЕГЕРІМДЕР

1. ҚҚС экономикалық мазмұны мен функциялары.
2. Қазақстандағы ҚҚС кіріспесінің алғышарттары.
3.ҚҚС артықшылықтары мен кемшіліктері.

Төлеушілер мыналар:
1) Қазақстан Республикасында қосылған кұн салығы бойынша 

тіркеу есебіне түрған мынадай тұлғалар:
дара кэсіпкерлер;
мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, резидент -  заңды 
тұлғалар; қызметін Қазақстан Республикасында филиал, өкілдік 
арқылы жүзеғе асыратын резидент еместер; сенімғерлікпен 
басқару қүрылтайшыларымен не сенімғерлікпен басқару 
туындайтын өзге жағдайларда пайда алушылармен 
сенімгерлікпен басқару шарттары бойынша тауарларды, 
жүмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу бойынша айналымды 
жүзеге асыратын сенімгерлікпен басқарушылар;
2) Қазақстан Республикасының кеден' заңнамасына сэйкес 

Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды 
импорттаушы тұлғалар қосылған құн салығын төлеушілер 
болып табылады.

2. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою жаңа Салық 
Кодекстің 568, 569-баптарына сэйкес жүргізіледі. Салық салу 
объектілері мыналар:

1) салық салынатын айналым;
2) салық салынатын импорт қосылған қүн салығы салынатын 

объектілер болып табылады.
Салық салынатын айналымды айқындау
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Мыналар:
1) жаңа Салық Кодекстің 232-бабында көрсетілген салық 

салынбайтын айналымды қоспағанда, Қазақстан 
Республикасында тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді 
өткізу бойынша;

2) Қазақстан Республикасында қосылган кұн салығын 
төлеуші болып табылмайтын жэне қызметін филиал, өкілдік 
арқылы жүзеге асырмайтын резидент еместен жүмыстарды, 
қызмет корсетулерді сатып алу бойынша қосылған қүн салығын 
төлеуші жасайтын айналым салық салынатын айналым болып 
табылады.

2. Қосылған қүн салығы жаңа Салық Кодекстің 256-бабына 
сәйкес есепке жатқызылған (оның ішінде негізгі қүралдар, 
материалдық емес жэне биологиялық активтер, жылжымайтын 
мүлікке инвестиңиялар бойынша) тауарлар қалдықтары түлғаны 
қосымша қүн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарған кезде 
Қазақстан Республикасында тауарларды өткізу бойынша 
айналым ретінде қарастырылады.

Осы тармақтың ережелері заңды түлғаның қайта 
үйымдастырылуына байланысты қосылу нәтижесінде барлық 
жаңадан қүрылған заңды тұлғалар немесе заңды түлғаға қосылған 
басқа заңды түлға (заңды түлғалар) қайта қүрылғаннан кейін 
қосылған қүн салығын төлеушілер болып табылатын шарттарды 
орындаған жағдайда оны қосылған қүн салығы бойынша тіркеу 
есебінен шығарған кезде қолданылмайды.

Тауарларды, жүмыстарды, қызмет көрсетулердіөткізу 
бойынша айналым
2. Тауарларды өткізу бойынша айналым:
1) тауарға меншік қүқығын беруді, оның ішінде: тауарды сатуды; 
кәсіпорынды түтастай мүліктік кешен ретінде сатуды; 
гауарды тиеп-жөнелтуді, оның ішінде басқа тауарларға,
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жұмыстарға, қызмет көрсетулерге айырбастауды; тауар 
экспортын; тауарды өтеусіз беруді; жұмыс берушінің 
тауарды қызметкерге жалақы есебінен беруін;

2) тауарды бөліп-бөліп төлеу шартымен
тиепжөнелтуді;

3) мүлікті қаржы лизингіне беруді;
4) тауарды комиссия шарты бойынша тиеп-жөнелтуді;
5) кепіл берушінің кепілге берілген мүлікті (тауарды) борыштың 

төленбеуі жагдайында беруін;
6) бүрын экспорт режимінде шығарылған тауарды кері импорт 

режимінде қайтаруды білдіреді.
3. Жүмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу бойынша айналым 

жүмыстарды кез келген оның ішінде өтеусіз орындауды 
немесе қызмет көрсетулерді, сондай-ақ тауарды өткізуден 
ерекшеленетін, сыйақы үшін кез келген қызметті, оның 
ішінде:

1) мүліктік жалдау шарттары бойынша мүлікті уақытша иелікке 
жэне пайдалануға беруді;

2) зияткерлік меншік объектілеріне қүқықтар беруді;
3) жүмыс берушінің қызметкерге жалақы есебінен жүмыстарды 

орындауын, қызмет көрсетулерін;
4) аванстарды жэне айыппүл санкцияларын қоспағанда, 

тауарларды, жүмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізуге 
байланысты талап ету қүқықта рын беруді;

5) сыйақы үшін кәсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға 
келісім беруді білдіреді.
Мыналар:

1) мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде беру;
2) жарғылық капиталға салым ретінде алынған мүлікті қайтару;
3)бірлігінің қүны тиісті қаржы жылына арналған республикалық
бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2
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еселенген мөлшерінен аспайтын тауарды жарнамалық мақсатта 
өтеусіз беру не сыйлау;

4) тапсырысшының мердігерге дайын өнімді мердігердің 
дайындауы, қайта өңдеуі, құрастыруы (монтаждауы, орнатуы), 
жөндеуі жэне (немесе) объектілер салуы үшін алыс-беріс 
тауарларын тиеп-жөнелтуі

5) қайтарылатын ыдысты тиеп-жөнелту. Қүны онымен 
жіберілетін өнімді өткізу қүнына кірмейтін жэне осы өнімді беру 
жөніндегі шартта (келісімшартта) белгіленген талаптармен жэне 
мерзімде, бірақ үзақтығы алты айдан аспайтын мерзімде өнім 
берушіге қайтаруға жататын ыдыс қайтарылатын ыдыс болып 
табылады. Егер ыдыс белгіленген мерзімде қайтарылмаса, 
мүндай ыдыстың қүны өткізу бойынша айналымға енгізіледі;

6) бүрын экспорт режимінде шығарылған тауарды кері 
импорт режимінде қайтаруды қоспаганда, тауарды қайтару;

7) егер мүндай әкету Қазақстан Республикасының кеден 
заңнамасына сәйкес «Тауарларды уақытша экету» кеден 
режимімен ресімделсе, шартта белгіленген талаптар мен 
мерзімдерде қайта алып келуге жататын тауарларды көрмелер, 
басқа да мәдени жэне спорт шараларын өткізу үшін Қазақстан 
Республикасынан тысқары жерлерге экету;

8) жер қойнауын пайдаланушы жаңадан қүрған жэне 
(немесе) жер қойнауын пайдаланушы сатып алган, жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операңияларды орындау үшін пайдаланган 
жэне жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарт 
талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасына беруге жататын 
мүлікті жер қойнауын пайдаланушының Қазақстан 
Республикасының меншігіне беруі;

9) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарды 
орналастыруы;

10)қайта үйымдастырылатын заңды түлғаның негізгі 
қүралдарын, материалдық емес активтерін жэне өзге де мүлкін 
оның қүқықтық мирасқорына (қүқықтық мирасқорларына) беруі;
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11)концессия объектісін концедентке беру, сондай-ақ 
концессия объектісін концессия шарты шецберінде пайдалану 
үшін кейіннен концессионерге (құкыктық мирасқорына немесе 
іек қана концессионердіц концессия шартын іске асыру үшін 
арнайы қүрған заңды түлғаға) беруі;

12)егер жеке түлғаның жеке мүлкі кәсіпкерлік қызмет 
мақсатында пайдаланылмаса, осы түлғаның осындай мүлікті 
өткізу бойынша айналымы;

13)сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен 
басқару қүрылтайшысының немесе сенімгерлікпен басқару 
туындайтын өзге жағдайларда пайда алушының мүлікті 
сенімгерлікпен басқарушыға беруі;

14)сенімгерлікпен басқару туындауының негізі болып 
табылатын қүжаттың қолданылуы тоқтатылған кезде 
сенімгерлікпең басқарушының мүлікті қайтаруы;

15)сенімгерлікпен басқарушының сенімгерлікпен 
басқарудан түсетін таза табысты мүлікті сенімгерлікпен басқару 
шарты бойынша сенімгерлікпен басқару қүрылтайшысына 
немесе сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге жағдайларда 
пайда алушыға беруі өткізу бойынша айналым болып 
табылмайды.

Салық салынбайтын айналым мыналар:
1)осы Кодекске сэйкес қосылған құн салығынан босатылған;
2) өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылмайтын 

тауарларды, жүмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу бойынша 
айналым салық салынбайтын айналым болып табылады.
Тауарларды, жүмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу орны жаңа 

Салық Кодекстің 236-бабына сэйкес айқындалады.
Тапсырма шарттары бойынша жүзеге асырылатын өткізу (сатып 

алу) бойынша айналымдар
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1)Сенім білдірілген адамның еенім білдірушінің атынан жэне 
оның есебінен тауарды тиеп-жөнелтуі, жүмыстарды орындауы, 
қызмет корсетулері, сондай-ақ тауарларды, жұмыстарды, қызмет 
көрсетулерді сатып алуы сенім білдірілген адамның өткізу (сатып 
алу) бойынша айналымы болып табылмайды.
2)Осы баптың 1-тармағының ережелері:
1)сенім білдірілген адамның сенім білдірушіге тауарларды тиеп- 

жөнелтуі, жұмыстарды орындауы, қызмет көрсетулері;
2)Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын төлеуші 

болып табылмайтын жэне қызметін филиалдар, өкілдіктер арқылы 
жүзеге асырмайтын резидент емес -  сенім білдірушіден алынган 
тауарды тиеп-жөнелтуге қатысты қолданылмайды. Мүндай 
жағдайда тауарды тиеп-жөнелту сенім білдірілген адамның өткізу 
бойынша айналымы болып табылады.
Сенімгерлікпен басқару шарттары бойынша жүзеге асырылатын 

өткізу (сатып алу) бойынша айналымдар
Сенімгерлікпен басқарушы сенімгерлікпен басқару шартына 

немесе сенімгерлікпен басқарудың туындауына негіз болып 
табылатын өзге де қүжатқа сәйкес жүзеге асыратын тауарды 
тиепжөнелту, жүмыстарды орындау, қызмет көрсетулер, 
тауарларды, жүмыстарды, қызмет көрсетулерді сатып алуы 
сенімгерлікпен басқарушының өткізу (сатып алу) бойынша 
айналымы болып табылады.
Бірлескен қызмет туралы шарттардың шеңберінде жүзеге 

асырылатын өткізу (сатып алу) бойынша айналымдар
1. Тауарларды, жүмыстарды жэне қызмет көрсетулерді (оның 

ішінде өндірілген пайдалы қазбаларды) өткізуді бірлескен қызмет 
туралы шартқа қатысушының (қатысушылардың) атынан жэне 
(немесе) тапсырмасы бойынша сенім білдірілген адам жүзеге 
асыратын жағдайларда:
1) шот-фактура бірлескен қызмет туралы шартқа 

қатысушылардың бірінің атынан немесе беруші (сатушы) үшін 
бөлініп берілген жолда бірлескен қызмет туралы шартқа
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қатысушының (қатысушылардың) деректемелері көрсетіле 
отырып, сенім білдірілген адамның атынан жазылады;
2) шот-фактураларды ресімдеу кезінде айналымның жалпы 

сомасы, сондай-ақ бірлескен қызмет туралы шарттың талаптарына 
сәйкес қатысушылардың әрқайсысына тиесілі айналым сомасы 
көрсетіледі.
2. Шот-фактураның түпнұсқасы тауарларды, жүмыстарды жэне 

қызмет көрсетулерді (оның ішінде жер қойнауын пайдаланушы 
ендірген жэне өткізілетін пайдалы қазбаларды) сатып алушыға да, 
жер қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарттың 
(келісімнің) шеңберінде жер қойнауын пайдалану қызметін 
жүзеге асыратын қатысушылардың санына қарай бірлескен 
қызмет туралы шартқа қатысушылардың эрқайсысына да 
жазылады.
3. Бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы (қатысушылар) 

немесе сенім білдірілген адам осындай қызмет шеңберінде 
гауарларды, жұмыстарды немесе қызмет корсетулерді сатып алған 
жағдайларда, берушіден (сатушыдан) алынатын шот- 
фактураларда мыналар:

1) бірлескен қызметке қатысушылардың санына қарай бірлескен 
қызмет туралы шартқа қатысушының
(қатысушылардың) не сенім білдірілген адамның деректемелері;
2)сатып алу сомалары, оның ішінде бірлескен қызмет туралы 

шартқа қатысушылардың әрқайсысына тиесілі қосылған кұн 
салығының сомалары бөлініп көрсетілуге тиіс.
4. Жазылып берілетін шот-фактуралар түпнұсқаларының саны 

мұндай жағдайларда қызметті жүзеге асыру үшін тауарлар, 
жұмыстар немесе қызмет көрсетулер сатып алынатын бірлескен 
қызмет туралы шартқа қатысушылардың санына сәйкес келуге 
тиіс.
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Тауарды, жұмысты, қызмет көрсетулерді өткізу орны 1. Мынадай 
орын:

1)егер тауарды беруші, алушы немеее үшінші тұлға 
тасымалдайтын (жіберетін) болса, тауарды тасымалдау басталған 
орын;
2)басқа жағдайларда - тауарды алушыға беру орны тауарды 

өткізу орны болып танылады.

2. Мынадай орын:
1)егер жұмыстар, қызмет көрсетулерді жылжымайтын мүлікпен 

тікелей байланысты болса, осы мүліктің орналасқан жері.
Жылжымайтын мүлікке қүқықтарды мемлекеттік тіркеу орны 

немесе мұндай мүлікті мемлекеттік тіркеу жөніндегі міндеттеме 
болмаған жағдайда - нақты орналасқан жері жылжымайтын мүлік 
орналасқан жер болып танылады.
Осы баптың мақсатында ғимараттар, қүрылыстар, көп жылдық 

көшеттер жэне жермен тығыз байланысты өзге де мүлік, яғни 
олардың не мақсатқа арналғанына шамадан тыс нүқсан 
келтірілмей көшірілуі мүмкін болмайтын объектілер, сондай-ақ 
қүбырлар, электр беру желілері, ғарыш объектілері, мүліктік 
кешен ретіндегі кәсіпорын жылжымайтын мүлік болып танылады;
2) егер олар жылжымалы мүлікпен байланысты болса, жүмыстар, 

қызмет көрсетулер нақты жүзеге асырылатын орын.
Мүндай жүмыстарға, қызмет көрсетулерге монтаждау, 

қүрастыру, жөндеу, техникалық қызмет көрсету жатады;
3)егер осындай қызмет көрсетулер мэдениет, ойын-сауық, 

ғылым, өнер, білім, дене тәрбиесі немесе спорт саласындағы 
қызмет көрсетулерге жататын болса, нақты қызмет көрсетулер 
көрсетілетін орын;

Осы тармақшаның мақсатында ойын-сауық саласындағы 
қызмет көрсетулерге ойын-сауық-демалу мақсатындағы қызмет 
көрсетулер жатады, олар ойын-сауық орындарында (ойын
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орынжайлары, түнгі клубтар, кафе-барлар, мейрамханалар, 
И нтернеткафелер, компьютер, бильярд, боулинг клубтары жэне 
кинотеатрлар, өзге де ғимараттар, үй-жайлар, 
құрылыстар)көрсетіл еді;

4) жүмыстарды, қызмет көрсетулерді сатып алушының 
кәсіпкерлік немесе кез келген басқа да қызметі жүзеге асыратын 
орны.

Егер осы тармақшада өзгеше көзделмесе, жүмыстарды, 
қызмет көрсетулерді сатып алушы әділет органдарында 
мемлекеттік (есепке алыну) тіркелу негізінде немесе салық 
органдарында дара кәсіпкер ретінде тіркелу есебіне қойылу 
негізінде Қазақстан Республикасының аумағында болган 
жағдайда, жүмыстарды, қызмет көрсетулерді сатып алушының 
кэсіпкерлік немесе кез келген басқа да қызметті жүзеге асыратын 
орны Қазақстан Республикасының аумагы болып есептеледі.

Егер жүмыстарды, қызмет көрсетулерді сатып алушы 
резидент емес болып табылса, ал алушы мемлекеттік (есепке 
алынуы) тіркелуі Қазақстан Республикасының эділет 
органдарында жүргізілген оның филиалы немесе өкілдігі болып 
табылса, онда өткізу орны Қазақстан Республикасы деп 
танылады.

Осы тармақшаның ережелері мынадай жүмыстарға, қызмет 
көрсетулерге:
зияткерлік меншік объектілерін пайдалануға арналған 
қүқықтарды беруге; консультациялық, аудиторлық, 
инжинирингтік, дизайнерлік, маркетингтік, заңдық, бухгалтерлік, 
адвокаттық, жарнамалық қызмет көрсетулерге, сондай-ақ, 
бүқаралық ақпарат қүралдары өнімдерін таратуды, жалпыға 
ортақ телекоммуникациялық желілердегі веб-сайттарда 
орналастырылған бүқаралық ақпаратқа қолжетімділікті үсынуды 
қоспағанда, ақпарат беру жэне (немесе) өңдеу бойынша қызмет 
көрсетулерге; персоналды беруге; жылжымалы мүлікті (көлік 
қүралдарынан басқа) жалға беруге; агенттің тауарларды,
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жұмыстарды, қызмет көрсетулерді, сатып алу, сондай-ақ осы 
тармақшада көзделген қызмет көрсетулерді жүзеге асыру үшін 
шартқа (келісімшартқа) негізгі қатысушының атынан адамдар 
тарту жөніндегі кызмет көрсетулерге;байланыс қызметі 
көрсетулеріне; сыйақы үшін кэсіпкерлік қызметті шектеуге 
немесе тоқтатуға келісім беруге;радио жэне телевизиялық қызмет 
көрсетулерге;туризмді үйымдастыру бойынша қызмет 
көрсетулерге; жүк вагондары мен контейнерлерді пайдалануға 
беру бойынша қызмет көрсетулерге қатысты қолданылады; 
қызметтерді көрсететін түлғаның кэсіпкерлік немесе кез келген 
басқа да қызметті жүзеге асыратын орны жүмыстарды, қызмет 
көрсетулерді өткізу орны болып танылады.

Осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көзделмеген 
жүмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін түлға эділет 
органдарында мемлекеттік (есепке алыну) тіркелу негізінде 
немесе салық органдарында дара кәсіпкер ретінде тіркелу есебіне 
қойылу негізінде Қазақстан Республикасының аумағында болған 
жағдайда, осындай түлғаның кәсіпкерлік немесе басқа да 
қызметті жүзеге асыратын орны Қазақстан Республикасының 
аумағы болып есептеледі.

3. Егер тауарларды, жүмыстарды, қызмет көрсетулерді 
өткізу басқа негізгі тауарларды, жүмыстарды, қызмет 
көрсетулерді өткізуге қатысты көмекші сипатта болса, осындай 
көмекші өткізу ориы негізгі тауарларды, жүмыстарды, қызмет 
корсетулерді өткізу орны болып танылады.

4. Жолаушылар мен багажды, тауарларды, оның ішінде 
почтаны тасымалдау бойынша қызмет көрсетулер кезінде, ол: 
жолаушылар, тасымалданатын тауарлар (почта, багаж)
Қазақстан Республикасының аумағына әкелінбейтін; 
жолаушылар, тасымалданатын тауарлар (почта, багаж) Қазақстан 
Республикасының аумағынан тысқары жерлерге экетілмейтін; 
жолаушылар, тауарлар (почта, багаж) Қазақстан 
Республикасының аумағы бойынша тасымалданбайтын,
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талаптарға бір мезгілде сәйкес келген жағдайда жұмыстарды, 
қызмет көрсетулерді өткізу орны Қазақстан Республикасы болып 
ганылмайды.

5. Осы баптың 2-тармағын қолдану кезінде бір
тармақшадағыдан артық көрсетілген жұмыстарды орындау 
немесе қызмет көрсетулер орны осы тармақшалардың
ішіндегі реті бойынша біріншісі болып айқындалады. Өткізу 
бойынша айналым жасау күні

1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, тауарларды,
жүмыстарды, қызмет көрсетулерді откізу бойынша айналым
жасау күні тауарларды тиеп-жөнелту (беру), жүмыстарды 
орындау, қызметтерді көрсету күні болып табылады.

Жүмыстар орындау, қызметтер көрсету күні орындалган 
жүмыстардың, көрсетілген қызметтердің актісіне қол қойылған 
күн болып танылады.

2. Егер тауарды тиеп-жөнелту жүзеге асырылмаган
жағдайда, өткізу бойынша айналым жасау күні алушыға тауар 
меншігінің қүқығы берілген күн болып табылады.

3. Тауарларды экспорт режимінде әкеткен жағдайда өткізу 
бойынша айналым жасау күні:

1) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес 
айқындалатын өткізу пунктінде іс жүзінде Қазақстан 
Республикасының шекарасын кесіп өткен күн; 2) мына

жағдайларда: кезең-кезеңдік деклараңиялау рэсімін қолдана
отырып,

тауарларды экспорт режимінде әкеткен жағдайда; уақытша 
декларациялау рэсімін қолдана отырып, тауарларды экспорт 
режимінде экеткен жағдайда, кедендік ресімдеуді жүргізген 
кеден органының белгілері бар толық жүктің кедендік 
декларациясы ресімделген күн болып табылады.

4. Кепіл берушіге кепілге салынған мүлікті (тауарды) берген 
кезде кепіл беруші үшін мына күндердің бірі:
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1) кепіл затына меншік құқыі ы кепіл берушіден кепіл 
тұрғыеынан кепілге еалынған мүлікті өндіріп алу айналысы 
процесінде жүргізілген сауда-саттықтың жеңімпазына ауысқан 
күн;

2) егер сауда-саттық өтпеді деп жарияланса, кепіл 
түрғысынан кепіл затына меншік қүқығы кепіл берушіден кепіл 
ұстаушыға ауысқан күн откізу бойынша айналым жасау күні 
болып табылады.

5. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарған 
кезде, жаңа Салық Кодекстің 230-бабының 2-тармағында 
көрсетілген салық салынатын айналым бойынша өткізу бойынша 
айналым жасалған күн:

1) қосылған қүн салығын төлеушінің қосылған құн салығы 
бойынша тіркеу есебінен шыгару туралы салықтық өтініші 
немесе жаңа Салық Кодекстің 37 -  43-баптарында көрсетілген 
салықтық өтініші берілген күн;

2) салық органының шешімі бойынша қосылған құн салығы 
бойынша тіркеу есебінен шығарған кезде жаңа Салық Кодекстің 
571-бабының 6-тармағында көрсетілғен күн болып табылады.

6. Лизинг берушінің лизинг алушы негізгі құрал, 
жылжымайтын мүлікке инвестициялар, биологиялық активтер 
ретінде алуына жататын мүлікті, қайтарымды лизинг шарты 
бойынша беруін қоспағанда, қаржы лизингіне берген кезде өткізу 
бойынша айналым жасалған күні:

1) осы тармақтың 2) жэне 3) тармақшаларында көрсетілген 
жағдайларды қоспағанда, қаржы лизингінің шартында 
белгіленген кезең-кезеңдік лизингтік төлемді лизинг берушінің 
алу мерзімінің басталу күні;

2) егер қаржы лизингінің шарты бойынша лизинг берушінің 
лизингтік толемді алу мерзімінің басталу күні мүлікті лизинг 
алушыға беру күніне дейін белгіленсе, айналым жасау күні 
мүлікті қаржы лизингіне берген күн болып табылады;
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3) қаржы лизингінің шартында көзделген лизинг төлемдерін 
лизинг алушы мерзімінен бұрын өтеген кезде, түпкілікті еееп 
айырысу күні қаржы лизингінің осы шарты бойынша өткізу 
бойынша айналым жасалған соңғы күн болып табылады.

7. Лизинг алушының (сатушының) негізгі қүрал, 
жылжымайтын мүлікке инвестиңиялар, биологиялық активтер 
ретінде алуына жататын мүлікті қайтарымды лизинг шарты 
бойынша лизинг беруші берген кезде өткізу бойынша айналым 
жасау күні мүлікті қаржы лизингіне берген күн болып табылады.

8. Егер жүмыстар, қызмет көрсетулер түрақты (үзіліссіз) 
негізде өткізілетін болса, онда өткізу бойынша салық салынатын 
айналым жасау күні:

1) қосылған қүн салығы көрсетіліп, шот-фактура жазылған 
күннің;

2) эрбір төлемді (есеп айырысу нысанына қарамастан) алу 
күнінің қайсысы бірінші басталса, сол күн болып табылады.

Түрақты (үзіліссіз) негізде өткізу, олардың нәтижелерін 
жүмысты, қызмет көрсетулерді алушының өз өндірістік 
қызметінде жүмыстарды орындау, қызметтер көрсету күнінде 
пайдалана алу шартымен, үзақ мерзімді келісімшарт негізінде 
жүмыстар орындауды, қызметтер көрсетуді білдіреді.

9. Қазақстан Республикасында қосылған қүн салығын 
төлеуші болып табылмайтын жэне қызметін филиалдар, 
өкілдіктер арқылы жүзеге асырмайтын резидент еместен 
жүмыстарды, қызмет көрсетулер сатып алған жағдайда, сатып алу 
бойынша айналым жасау күні орындалған жүмыстар, көрсетілген 
қызметтер актісіне қол қойылған күн болып танылады.

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген жэне 
Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын 
тауарларға, сондай-ақ арнайы қызмет түрлеріне акңиз салынады .

115



Акциз салығын төлеушілер мыналар:
1.Қазақстан Республикасының аумағында акцизделетін 

тауарлар шығаратын;
2.Акцизделген тауарларды Қазақстан Республикасының 

кедендік аумағына импорттайтын;
3.Қазақстан Реепубликасының аумағында бензиннің 

(авиациалық бензинді қоспағанда) жэне дизель отынының 
көтерме, бөлшек саудасын жүзеге асыратын;

4.Егер Қазақстан Республикасының зацдарына сәйкес бүрын 
Қазақстан Республикасының аумағында аталған тауарлар 
бойынша акциз төленбесе, тіркелінген, иесі жоқ акцизделетін 
тауарларды, сондай-ақ мүрагерлік қүқығы бойынша мемлекетке 
өткен жэне Қазақстан Республикасының аумағында мемлекет 
меншіғіне өтеусіз берілген акцизделетін тауарларды өткізуді 
жузеге асыратын;

5.Қазақстан Республикасының аумағында қызметтің 
акцизделетін түрлерін жүзеге асыратын жеке жэне заңды 
түлғалар акциз төлеушілер болып табылады;

Айта кететін тағы бір жай, осы ережелерді ескеріле отырып, 
резидент емес заңды түлғалар жэне олардың қүрылымдық 
бөлімшелері де акңиз төлеуші болып табылады;

Қазақстан Республикасының салық кодексі бойынша 
акцизделетін тауарлар мен қызмет түрлерінің тізбесіне мыналар 
жатады:
1 .спиртің барлық түрлері;
2.алкоголь өнімі;
3 .темекі бүйымдары;
4.үрамында темекі бар басқа бүйымдар;
5.бекіре жэне қызыл балық уылдырығы;
б.алтыннан , платинадан немесе күмістен жасалған зергерлік 
бүйымдар;
7.бензин ( авиациалық бензинді қоспағанда), дизель отыны;
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8.жеңіл автөмобильдер (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен 
басқарылатын автомобильдерден басқа);
9.атыс жэне газ қарулары (мемлекеттік билік органдарының 
қажеттіліктері үшін алынғандардан басқа);
Ю.газ конденсатын қоса алғанда, шикі мүнай акциздедетін 

тауардар. Қазіргі уақытта акцизделетін қызмет түрлері бар, 
олардың қатарынамыналар жатады:

а) ойын бизнесі;
б) лотереяны үйымдастыру мен өткізу .
Акциз ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі 

бекітеді жэне тауар қүнына пайызбен (адвалорлық) жэне заттай 
нысандағы өлшем бірлігіне абсолюттік сомада ( түрлаулы ) 
белгіленеді.

Алкоголь өніміне акциздер ставкасы су араластырылмаған 
(жүз пайыздық) спирттің бөлу көлеміне байланысты бекітіледі. 
Спирттің барлық түрлеріне акциз ставкалары спирттің бүдан эрі 
пайдаланылу мақсаттарына қарай сараланады.

Алкоголь өнімдерін өндіру үшін өткізілетін спиртке акциз 
ставкасы алкоголь өңімдерін өндіру үшін пайдаланбайтын 
адамдарга откізілетін спиртке белгіленетін базалық ставкадан 
төмен белгіленуі мүмкін.

Ойын бизнесі обьектілеріне акциздің базалық ставкасының 
ең жоғары жэне ең төмен шектерін Қазақстан Республпкасының 
Үкіметі бір жылга есептеп белгілейді.

Жергілікті өкілді органдар ойын бизнесі обьектілеріне 
белгілемеген базалық ставкалар шегінде қызметін бір экімшілік 
аумақтық бірлік аумагында жүзеге асыратын барлық салық 
гөлеушілер үшін бірыңғай акциз ставкасын белгілейді.
Акциз салығыныц обьектілеріне төмендегілер жатады:

Акциз төлеушінің өзі жасай шығарған жэне (немесе) 
өндірген жэне (немесе) ыдысқа күйылган акцизделетін тауарлар 
мен жүзеге асыратын мынадай операциялары:
1 )акцизделетін тауарларды өткізуі;
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2)акцизделетін тауарларды алыс-беріс негізінде ұксатуға беру;
3)алыс-беріс, оның ішінде акцизделетін шикізат пен 
материалдарды ұқсату өнімдері болып табылатын акцизделетін 
тауарларды беру;
4)жарғылық капиталға жарнасы;
5)заттай ақы төленген кезде акцизделетін тауарларды 
пайдалануы ;
6)тауар өндірушінің акцизделетін тауарларды өзінің 
құрылымдық бөлімшелеріне тиеп жөнелтуі;
7)тауар өндірушілердің жасап шығарған жэне (немесе) өндірген 
жэне (немесе) ыдысқа құйылған тауарлардың өздерінің өндірістік 
мұқтаждарына пайдалануы;
8)бензиңді (авиациалық бензинді қоспағанда) жэне дизель 
отынын көтерме саудада өткізуі;
9)бензинді (авиациалық бензинді қоспағанда) жэне дизель 
отынын бөлшек саудада өткізуі;
10)тэркіленген және (немесе) иесі жоқ, мұрагерлік құқығы 
бойынша мемлекетке өткен жэне мемлекет менішгіне өтеусіз 
берілген акцизделген тауарларды өткізуі;
11) ойын бизнесі саласындағы қызметті жұзеге асыруы; 12) 

лотереяларды ұйымдастыру жэне өткізуі;
13) акцизделетін тауарлардьщ, акциз алымы маркаларынын 
бүлінуі, жоғалуы.
Салық кодексінің белгіленген талаптарына сай келсе, 
акцизделетін тауарлардың экспортына салық салынбайды. 
Сонымен қатар бүл салық түрінен мыналар босатылады :
а) этил спиртін өндіруді жэне оның айналымын бақылау 
жөніндеп уэкілетті мемлекеттік орган белгілейтін квоталар 
шегіндегі этил спирті
б)тауар өндірушіде аталған өнімді өндіру құқығына Қазақстан 
Республикасының лицеңзиясы бар болған жағдайпда емдік жэне 
формацевтік дері-дәрмек әзірлеу үшін;
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в) мемлекеттік медецина мекемелеріне босатылса ;
г) тұтынушының сыйымдылығы 0,1 литрден аспайтын 

ыдысына кұйылған жэне Казакстан Республикасының 
заңдарына сейкес дерілік кұрал ретінде тіркелген, кұрамыңда 
спирті бар медециналық мақсаттағы (бальзамнан басқа) өнімге 
акциз салынбау тиіс.

Операция жасалған күн.
Салық кодексі бойынша барлық жагдайларда акцизделетін 

тауарларды сатып алушыға тиеп жөңелту (беру) күні операция 
жасаған күн болып табылады.

Тауар өндіруші өзі акцизделетін тауарларды өзінің 
қүрылымдық бөлімшелер желісі арқылы өткізгеп жағдайда 
тауарларды қүрылымдық бөлімшелерге тиеп жонелткен күн 
операция жасалған күн болып табылады.

Акцизделетін алыс-беріс тауарларын беру кезінде аталған 
тауарларды мердігерге (үқсатушыға) берген күн операция 
жасаған күн болып табылады.

Алыс-беріс тауарларынан акңизделетін тауарлар эзірленген 
кезде әзірленген акцизделетін тауарларды тапсырыс берушіге 
немесе тапсырыс беруші керсеткен түлғаға берген күн операция 
жасаған күн болып табылады .

Акцизделетін тауарларлы өздерінің өндірістік қажеттеріне 
пайдаланған кезде аталған тауарларды осындаи пайдалануға 
берілген күн операция жасалған күн болып табылады .

Лотерея үйымдастырған жэне өткізғен жағдайда салық 
органдарыда лотерея билеттерін сатуға шығаруды тіркеген күн 
операция жасалған күн болып табылады.

Акцизделетін өнім, акциз алымы маркалары бүлінген 
жағлайла бүлінген акцизделетін өнімді ( акциз алымы 
маркалары ) есептен шығару туралы акт жасаған күн операция 
жасалған күн болып табылады.
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Акцизделетін тауарлар, акциз алымы маркалары жоғалған 
жағдайда акцизделетін тауарлар, акциз алымы маркалары 
жоғалған күн операция жасалған күн болып табылады .

Түрлаулы акциз ставкасы белғіленғен акцизлелетін тауарлар 
бойынша салық базасы өндірілғен, өткізілғен заттай нысандағы 
акцизделетін тауарлар көлемі ретінде белғіденеді.

Адвалорлық акциз ставкалары белғіленғен акцизделетін 
тауарлар бойынша салық базасы өндіруші осы тауарды акциздер 
мен қосылған қүн салығын енғізбей беретін бағалар бойынша 
анықталатын өндірілғен, өткізілғен акцизделетін тауарлар қүны 
ретінде белғіленелі.

Лотереяларды үйымдастыру жэне өткізу жөніндегі қызметті 
жүзеге асыру кезіндегі салық базасы лотереяны үйымдастырушы 
салық органында лотерея билеттерін сатуға шығаруды тіркеген 
кезде жүлде қорына жатқызылатын сома алып тасталған, оған 
акциз сомасы қосымша мэлімдеген түсім сомасы ретінде 
анықталады жэне шығарылған тіркелгеннен кейін ол 
өезгертілмеуге тиіс.

Егерде спирттіц барлық түріне эртүтрлі акциз ставкалары 
белгіленген жағдайда, салық базасы сол бір ставкамен салық 
салынатын операциялар бойынша жеке-жеке анықталады .

Сонымен акциз салығының күрылу негізін қарастыра 
отырып, оның төлеушілерін, обьектілерін жене акцизделетін 
тауарлардың тізбесін атап өттік.

Мынадай тауарларды, жүмыстарды, қызмет көрсетулерді:
1) почта төлемақысының мемлекеттік белгілерін;
2) акциздік маркаларды
3) уәкілетті мемлекеттік органдар жүзеге асыратын, соларға 

байланысты мемлекеттік баж алынатын қызмет көрсетулерді;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес 

мемлекет мүқтаждары үшін сатып алынған мүлікті;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

мемлекеттік мекемелерге немесе мемлекеттік кэсіпорындарға
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өтеусіз негізде берілетін негізгі кұралдарды, жылжымайтын 
мүлікке салынған инвестицияларды, материалдық емес жэне 
биологиялық активтерді;

6) жерлеу бюроларының салт-жора қызмет көрсетулерін, 
зираттар мен крематорийлердің қызмет көрсетулерін;

7) лотереяларды өткізу жөніндегі қызмет көрсетулерді 
қоспағанда, лотереялық бнлеттерді;

8) төлем қарточкаларымен жасалатын операциялар 
бойынша есеп-қисаптарды қатысушыларға жинау, өңдеу жэне 
таратып беру жөнінде қызмет көрсетулерді қоса алғанда, 
есепқисаптарға қатысушылар арасында ақпараттық жэне 
технологиялық өзара ісқимылды қамтамасыз ету бойынша 
қызмет көрсетулерді;

9) Қазақстан Республикасының кеден аумағына «Қазақстан 
Республикасының кеден аумағында тауарларды қайта өңдеу» 
кеден режимінде экелінген тауарларды қайта өңдеу жэне (немесе) 
жөндеу жөніндегі қызмет көрсетулерді;

10)Қазақстан Республикасының аумағынан экспортталатын, 
Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын 
тауарларды, оның ішінде почтаны, тиеу, түсіру, қайта тиеу 
(ағызу-қүю), жөнелту жөніндегі жүмыстарды, қызмет 
көрсетулерді, сондай-ақ транзиттік жүктерді; эуежай қызметіне 
техникалық жэне аэронавигациялық қызмет көрсетулер 
жөніндегі қызмет көрсетулерді; халықаралық рейстерге қызмет 
көрсету жөнінде теңіз айлақтарындағы қызмет көрсетулерді;

11)түрғын үй қорын басқару, үстау мен пайдалану жөніндегі 
қызмет көрсетулерді;

12)үлттық валюта банкноттары мен монеталарын;
13)егер мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері, сондай-ақ

өндірістік үйымдар мына шарттарға сәйкес келсе: осындай
өндірістік үйымдардың қызметкерлері жалпы
санының кемінде 51 процентін мүгедектер қүраса; мүгедектерге 
еңбекақы төлеу бойынша шығыстар еңбекақы төлеу бойынша
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жалпы шығыстардың кемінде 51 процентін (есту, сөйлеу, көру 
қабілетінен айрылған мүгедектер жүмыс істейтін 
мамандандырылған үйымдарда - кемінде 35 процентін) қүраса, 
осындай бірлестіктер мен үйымдардың, сауда-делдалдық 
қызметтен түскен тауарларды, жүмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді өткізу бойынша айналымдарынан және акцизделетін 
тауарларды өндіру мен өткізу бойынша айналымдардан басқа, 
тауарларын, жүмыстарын, қызмет көрсетулерін;

14)Қазақстан Республикасының түрғын үй қатынастары 
туралы заңнамасына сәйкес жалға берілетін үйдің үй-жайларын 
жалға беру бойынша қызмет көрсетулерді;

15)егер мэміле шарттарында салық төлеушінің өткізген 
тауарларының, орындаған жүмыстарының, қызмет 
көрсетулерінің сапасына кепілдік беру көзделсе, тауарларды 
пайдаланудың мәміледе белгіленген кепілдік мерзімі кезеңінде, 
олардың қосалқы бөлшектері мен бөлшектерінің күнын қоса 
алғанда, оларды өтеусіз жөндеу жэне (немесе) оларға техникалық 
қызмет көрсету бойынша жүмыстарды, қызмет көрсетулерді;

16)тазартылған қымбат бағалы металдарды -  өз өндірісі 
шикізатынан дайындалған алтынды, платинаны;

17)жаңа Салық Кодекстің 411 жэне 420-баптарында аталған 
қызмет түрлері бойынша қызмет көрсетулерді;

18)жаңа Салық Кодекстің 249-254-баптарында 
аталғандарды;

19)нотариаттық іс-эрекеттерді, адвокаттық қызметті жүзеге 
асыру бойынша қызмет көрсетулерді; 20) мыналар:

үлттық басқарушы холдинг; дауыс беретін акцияларының 
100 проценті үлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды 
түлғалар төлемдік, оралымдылық жэне қайтарымдық 
жағдайларында жүзеге асыратын ақшалай нысандағы қарыз 
операцияларын өткізу бойынша айналымдар қосылған қүн 
салығынан босатылады.
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Аталған заңды тұлғалардың тізбесін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекітеді.

Жерғе жэне тұрғын үй ғимараттарына 
байланысты айналымдар

1. Түрғын үй ғимаратын (түрғын үй ғимаратының бір бөліғін) 
өткізу жэне (немесе) осындай ғимаратты (ғимараттың бір бөліғін) 
жалға беру, оның ішінде қосалқы жалға беру, мыналарды:

1) қонақ үй қызмет көрсетулері үшін пайдаланылатын 
түрғын үй ғимаратын (тұрғын үй ғимаратының бір бөлігін) 
өткізуді жэне (немесе) жалға беруді;

2) қонақ үйде тұру бойынша қызмет көрсетулерді 
қоспағанда, қосьшған құн салығынан босатылады.

2. Егер осы тармақта өзгеше козделмесе, жер учаскесін 
иелену жэне (немесе) пайдалану жэне (немесе) оған билік ету 
құқығын беру жэне (немесе) жер учаскесін жалға, оның ішінде 
қосалқы жалға беру қосылған құн салығынан босатылады. 
Мыналар:

1) автомобильдерді, сондай-ақ өзге де көлік құралдарын 
қоюға немесе сақтауға жер учаскесін беру үшін төлем;

2) қонақ үй қызметін көрсету үшін пайдаланылатын тұрғын 
үй ғимараты (тұрғын үй ғимаратының бір бөлігі), тұрғын үй 
ғимаратына жатпайтын (жатқызылмайтын) ғимараты 
(ғимараттың бір бөлігі) орналасқан жер учаскесін иелену жэне 
(немеес) пайдалану жэие (немесе) оған билік ету қүқығын беру, 
сондай-ақ осындай жер учаскесін жалға беру, оның ішінде 
қосалқы жалға беру қосылған қүн салығанан босатылмайды.

3. Осы тармаққа сэйкес қосылған күн салығын салудан 
босатылған өткізу бойынша айналымның мөлшері жаңа Салық 
Кодекстің 87-бабында көзделген тэртіппен жер учаскелерін 
сатқан кездегі қүнының өсімі ретінде айқындалады.
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Қаржылық қызметтер көрсету
]. Қаржылық қызметті өткізу бойынша айналымдар, егер 

бұл қызмет көрсету осы баптың 2-тармағында көзделсе, қосылған 
кұн салығынан босатылады.

2. Қосылған құн салығынан босатылатын қаржылық қызмет 
көрсетулерге:

1) қаржы нарығын жэне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның немесе 
Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің лиңензиясы негізінде 
банктер жэне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын үйымдар жүргізетін мынадай банк операциялары жэне 
өзге де операциялар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде белгіленген өкілеттіктер шегінде өзге де 
заңды түлғалар лицензиясыз жүргізетін операциялар:

депозиттерді қабылдау, жеке түлғалардың банк шоттарын 
ашу жэне жүргізу; депозиттерді кабылдау, заңды түлғалардың 

банк шоттарын
ашу жэне жүргізу; банктер мен банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын үйымдардың корреспонденттік 
шоттарын ашу жэне жүргізу; жеке жэне заңды түлғалардың 
өздеріне тиесілі тазартылған қымбат бағалы металдардың жэне 
қымбат бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты 
мөлшері көрсетілген металл шоттарын ашу жэне жүргізу; 
аударым операциялары; банктік қарыз операциялары; кассалық 
операциялар; шетел валютасымен айырбас операцияларын 
үйымдастыру; төлем күжаттарын (вексельдерді қоспағанда) 
инкассоға қабылдау; аккредитив ашу (үсыну) жэне оны растау 
жэне ол бойынша
міндеттемелерді орындау; банктердің ақшалай нысанда орындау 

көзделетін банк
кепілдіктерін беруі; банктердің үшінші тұлғалар үшін ақшалай 
нысанда орындау көзделетін банк кепілгерлігін жэне өзге де
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міндеттемелерді беруі; банктер жүзеге асыратын факторингтік
жэне форфейтингтік
операциялар;

2) бағалы қағаздармен жасалатын операциялар;
3) бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне 
сәйкес бағалы қағаздар нарығындағы кэсіби қызметті 
лицензиясыз жүзеге асыратын түлғалардың қызмет көрсетулері;

4) туынды қаржы қүралдарымен жасалатын операциялар;
5) сақтандыру (қайта сақтандыру) жөніндегі операциялар, 

сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасасу 
жэне орындау бойынша сақтандыру брокерлерінің (сақтандыру 
агенттерінің) қызмет көрсетулері;

6) банкаралық клиринг бойынша қызмет көрсетулер;
7) төлем карточкаларымен, чектермен, 

вексельдермен, депозиттік сертификаттармен жасалатын
операциялар;

8) зейнетақы активтерін, сондай-ақ Мемлекеттік элеуметтік 
сақтандыру қорының активтерін инвестициялық басқару 
бойынша қызмет көрсетулер;

9) ипотекалық түрғын үй қарыздары бойынша талап ету 
қүқықтарын басқару бойынша қызмет көрсетулер;

10)жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы 
жарналарын тарту бойынша, зейнетақы активтерінен алынған 
инвестициялық табысты бөлу мен есептеу бойынша қызмет 
көрсетулері;

11)кәсіпорынның жарғылық капиталына қатысу үлесін сату;
12) микрокредиттер беру жөніндегі операциялар;

13)ломбардтардың жылжымалы мүлікті кепілге алу арқылы 
қысқа мерзімді қарыздар беруі бойынша кызмет көрсетулер;

14)кредиттік серіктестіктер өз қатысушылары үшін жүзеге 
асыратын мынадай операңиялар:

аударым операциялары: төлемдер жэне ақша аударымы



бойынша тапсырмаларды орындау; қарыз операциялары: 
төлемділік, мерзімділік жэне 

қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысанда кредиттер беру; 
кассалық операциялар; кредиттік серіктестікке
қатысушылардың банктік шоттарын 

ашу жэне жүргізу; кредиттік серіктестікке қатысушылар үшін 
ақшалай нысанда орындау көзделетін кепілдіктер, кепілгерліктер 
жэне өзге де міндеттемелер беру;

15)тазартылган қымбат бағалы металдармен олардың орнын 
ауыстырмай жасалатын операциялар; 16) қарыз бойынша талап 
ету құқықтарын беру жатады.

3. Бағалы қағаздармен, кез келген үйымдық-қүқықтық 
нысандағы заңды түлғаға, консорциумдарға қатысу үлестерімен 
операцияларды жүзеге асырған кезде өткізу бойынша айналым 
бағалы қағаздарды, кез келген үйымдық-қүқықтык нысандағы 
заңды тұлғаға, консорциумдардағы қатысу үлестерін өткізу 
кезіндегі құнның өсімі ретінде айқындалады. Құнның өсімі жаңа 
Салық Кодекстің 87-бабында көзделеген тэртіпиен айқындалады. 
Мүлікті қаржы лизингіне беру

Мүлікті қаржы лизингіне беру лизинг беруші алуға тиісті 
сыйақы сомасы бөлігінде мынадай талаптар сақталған жағдайда:

1) мұндай беру осы Кодекстің 78-бабында белгіленген 
талаптарға сай келсе;

2) лизинг алушы мүлікті негізгі құрал, жылжымайтын 
мүлікке инвестициялар, биологиялық активтер ретінде алса, 
қосылған құн салығынан босатылады.

Коммерциялық емес ұйымдар көрсететін қызметтер 
Осы Кодекстің 134-бабынын 1-тармағында аталған 

коммерциялық емес ұйымдар жүзеғе асыратын қызмет 
көрсетулерді өткізу бойынша айналымдар, егер олар:
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1) бапаларды, қарттарды, соғыс жэне еңбек ардагерлерін, 
мүгедектерді қорғау жэне элеуметтік қамсыздандыру жөнінде 
қызмет көрсетулермен;

2) діни ұйымдардың жоралар мен рәсімдерді жүзеге 
асыруына, діни керек-жарақтарын өткізуіне байланысты болса, 
қосылған қүн салығынан босатылады.

Мәдениет, ғылым жэне білім беру саласындағы қызмет 
көрсетулер, жүмыстар, егер олар мынадай:

1) мәдениет саласындағы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде 
жүзеге асырылатын әлеуметтік маңызы бар іс-шараларды, 
сауықтық мэдени-бүқаралық іс-шараларды өткізу жөніндегі;

2) мэдени үйымдар -  театрлар, филармониялар, мүражайлар, 
кітапханалар, мэдени-демалыс үйымдары жүзеге асыратын 
(кәсіпкерлік қызметтен басқа);

3) мектепке дейінгі тэрбие жэне оқыту; бастауыш, негізгі 
орта, жалпы орта, қосымша білім беру; техникалық жэне кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоғары жэне жоғары оқу орындарынан 
кейінгі кәсіптік білім беру, қызметтің осы түрлерін жүргізуге 
қүқық беретін тиісті лицензиялар бойынша жүзеге асырылатын 
білім беру;

4) мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыруға арналған 
шарттар негізінде жүргізілетін ғылыми-зерттеу жүмыстарына;

5) кітапхана қызметін көрсету жөніндегі;
6) ақпарат тарату мен насихаттауды қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сэйкес тарихи-мэдени игілік 
объектілерінің тізіліміне немесе Тарихи жэне мәдени 
ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген тарихи-мэдени 
мүра объектілерін жэне мәдени қүндылықтарды сақтау жөнінде 
қызмет көрсетулерге, жүмыстарға қатысты болса, қосылған қүн 
салығынан босатылады.

Медициналық жэне ветеринариялық қызметсаласындағы 
гауарлар мен қызмет көрсетулер



1. Медициналық және ветеринариялық қызмет көрсетумен 
байланысты тауарларды, жұмысіарды, қызмет көрсетулерді 
өткізу бойынша айналымдар:

1) кез келген нысандагы дэрілік заттарды, оның ішінде 
субстанция-дәрілерді, сондай-ақ оларды шығаруға арналған 
материалдар мен жинақтаушы заттарды өткізген;

2) протездік-ортопедиялық бұйымдарды,
сурдотифлотехниканы жэне медициналық (ветеринариялық) 
техниканы қоса алғанда, медициналық (ветеринариялық) 
мақсаттағы бұйымдарды; кез келген нысандағы дэрілік заттарды 
шығаруға арналған материалдар мен жинақтаушы заттарды, оның 
ішінде субстанция-дәрілерді, протездік-ортопедиялық 
бұйымдарды жэне медициналық (ветеринариялық) техниканы 
қоса алғанда, медициналық (ветеринариялық) мақсаттағы 
бұйымдарды өткізген;

3) косметологиялық, санаториялық-курорттык кызмет 
көрсетулерді қоспағанда, медициналық (ветеринариялық) қызмет 
көрсетілген жағдайларда, қосылған құн салығынан босатылады.

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген тауарлар мен 
қызмет көрсетулер тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекітеді.

Қосылған құн салығынан босатылатын импорт 1.
Мынадай тауарлар:
1) ұлттық жэне шетелдік валюта банкноттары мен 

монеталары (мәдени-тарихи құндылығы бар банкноттар мен 
монеталардан басқа), сондай-ақ бағалы қағаздар;

2) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сэйкес 
бекітілген тауарларды бажсыз экелу нормалары бойынша жеке 
тұлғалар жүзеге асыратын тауарлар;

3) акцизделетін тауарларды қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын тэртіппен гуманитарлық 
көмек ретінде экелінетін тауарлар;
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4) акцизделетін тауарларды қоспағанда, мемлекет, 
мемлекеттердің үкіметтері, халықаралық үйымдар желілері 
бойынша, техникалық жэрдем көрсетуді қоса алғанда, 
қайырымдылық көмек мақсатында экелінетін тауарлар;

5) шетелдің дипломатиялық жэне оларға теңестірілген 
өкілдіктерінің ресми пайдалануы үшін, сондай-ақ осы 
окілдіктердің дипломатиялық жэне әкімшілік-техникалық 
персоналына жататын адамдардың, олармен бірге түратын 
отбасы мүшелерін қоса алғанда, жеке пайдалануы үшін әкелінетін 
жэне Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шарттарға сәйкес салықтан босатылатын тауарлар; 6) салық 
төлеуден босатуды белгілейтін кеден режимдерінде Қазақстан 
Республикасының кеден заңнамасына сэйкес декларациялануға 
жататын тауарлар;

7) кез келген нысандағы дэрілік заттар, оның ішінде 
субстанция-дэрілер; протездік-ортопедиялық бүйымдарды, 
сурдотифлотехниканы жэне медициналық (ветеринариялық) 
техниканы қоса алғанда, медициналық (ветеринариялық) 
мақсаттағы бүйымдар; кез келген нысандағы дэрілік заттарды 
шығаруға арналған материалдар, жабдықтар жэне жинақтаушы 
материалдар, оның ішінде субстанция-дәрілер, 
протездікортопедиялық бүйымдарды жэне медициналық 
(ветеринариялық) техниканы қоса алғанда, медициналық 
(ветеринариялық) мақсаттағы бүйымдар импорты қосылған қүн 
салығынан босатылады;

Осы тармақшада көрсетілген тауарлардың тізбесін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекітеді;

8) почта маркалары (коллекциялық маркалардан басқа);
9) Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі жэне оның 

үйымдары жүзеге асыратын, ақша белгілерін шығаруға арналған 
шикізат;

10)мемлекеттердің, мемлекеттердің үкіметтері мен 
халықаралық үйымдардың желісі бойынша берілген гранттар
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қаражаты есебінен жүзеге асырылатын тауарлар импорты 
қосылған қүн салығынан босатылады.

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген тауарлар импортын 
қосылған қүн салығынан босату тэртібін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайды.

Есептерді шешуге арналған мысалдар

Табу керек: Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын, Декларация 
бойынша төлеу жэне тапсыру мерзімін көрсету. Салық кезеңі. 
ЖШС «Технополюс» астық өнімдерін өндір және сатумен 
айналысады. Ағымдағы кезең бойынша келесідей айналымдар 
бар:
Ресейге өнім өткізілді -  12,5 млн 
Қазақстанда сатылды -  56 млн 
Минералды тыңайтқыштар сатып алынды. - 3 , 2  млн 
Отын сатып алды -  1,2 млн
Іс сапар шығындары төленді (Ш-Ф бар) 12000 тг Түтынушыларға 
қызмет көрсетті -  260000 тг.

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар 

1. Жанама салықтарға қандай салықтар жатады?
А. Әлеуметтік
В. Көлік
С. Акциздер
Б. А жэне С жауаптары дүрыс 2. Жанама салықтарға қандай 

салықтар жатады?
А. Әлеуметтік
В. ққс
С. Мүліктік
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3. А жэне В жауаптары дүрые 3. Салық есебінің әдісі -  бүп?
A. Есеп әдісі
B. Есептеу эдісі
C. Кассалық эдіс
Г). Тікелей есеп әдісі
4. Анықтамаладың қайсысы салық борышын толық сипаттайды?
A. Төленуге тиіс салық сомасы
B. Салық сомасын мерзімінде төлемеген, сонымен қатар пеня 

жэне штрафтарды төлемеген сомасы
C. Өсімақылар жэне айыппұлдар
[). Қайтарылмайтын жэне өтеусіз төлемдер
5.Салықтарды жэне басқа да бюджетке төленетін міндетті 
төлемдерді төлейтін тұлга (төмендегі терминдердің қайсысы 
снпаттайды) А. Жеке тұлға
B. Заңды тұлға
C. Резидент жэне резнлдент емес 
Б. Салық төлеуші
6.Салық төлеу бойынша барлық салықтық міндеттемелерді 
есептеуде салық төлеушімен қолданылатын салық заңының 
жиынтық нормасы -  бұл? А. Салықтық агент
B. Салықтық режим
C. Салық базасы
О. Салық оклады
7.Салық қызметі органдардың міндетіне не жатпайды?
A. Салық төлеушінің құқығын сақтау
B. Мемлекет мүддесін қорғау
C. Салық қүпиясын сақтау 
Г). Дұрыс жауабы жоқ
8.Салық салу объектісінің құны, физикалық сипаттамасы 
келесідей көрсетіледі? А. Салық оклады



3. Салықрежимі
С. Салық салу объектіс
Б. Салық базасы
9.Салық базасының бірлігінің өлшеміне салықты есептеу
мөлшері -  бұл? А. Салық оклады
B. Салықрежимі
C. Салық базасы
Б. Салық ставкасы 10. Анықтамаладың қайсысы салық 

борышын толық сипаттайды? А. Толенуге тиіс салық 
сомасы

B. Салық сомасын мерзімінде төлемеген, сонымен қатар пеня 
жэне штрафтарды төлемеген сомасы

C. Өсімақылар жэне айыппұлдар
Б. Қайтарылмайтын және өтеусіз төлемдер

Студенттердің өзіндік жұмысына арналган тапсырмалар.

1. Салық тексерісі кезіндегі ҚҚС қатысты сұрақтардағы 
мэселелер.

2. Тұтынуға салынатын салықтар: эволюңиясы жэне әлемдік 
тэжңрибе.

3. Қосылған құнға салынатын салық: экономикалық мазмұны, 
есептеу механизмі жэне толеу тэртібі.

4. Инвестиңиялық салық преференңиялары.
5. Арнайы экономикалық аймақтарда салық салу 

ерекшеліктері.
6. Салық саясатын жүзеге асыру субъектілері
7. Түтынуға салынатын салықтың экономикалық мазмүны мен 

табиғаты.
8. Қосылған қүн салығының экономикалық мэні, төлеушілері 

мен объектілері
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9. Салық салынатын импорт.
10. Салық салынатын айналым мөлшерін айқындау тэртібі.
11. Салынатын айналым бойынша бюджетке төленуге тиісті 

ҚҚС есептеу тэртібі жэне толеу мерзімі. ҚҚС бойынша 
салық кезеңі.

12. Салық декларациясын тапсыру мерзімі.

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің өзіндік 
жүмысына арналган тапсырмалар

1. ҚҚС экономикалық мазмүны мен функциялары.
2. Қазақстандағы ҚҚС кіріспесінің алғышарттары.
3. ҚҚС артықшылықтары мен кемшіліктері.
4. ҚҚС төлеушілерді айқындау.
5. ҚҚС салынатын айналымдар мен импорт.
6. ҚҚС ставкасының Қазақстан практикасында салық салу 

жэне қолдану ерекшеліктері.
7. Бюджетке төленуге тиісті ҚҚС сомасын есептеу механизмі.
8. ҚҚС сомасын есептеудің пропорционалды жэне жеке 

әдістері.
9. ҚҚС босатылған айналымдар жэне импорт.



ТАҚЫРЫП 9 ЖЕКЕ Т¥ЛҒАЛАРДЫҢ ТАБЫСЫНА 
САЛЫҚ САЛУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

1 Жеке тұлғалардың табысына салық салу элементтері 2 
Төлем көзінен салық салынатын салықсалынатын табыстар. 3 
Декларацияны табыс ету тіртібі жэне мерзімдері.

ЖТС төлеушілер- салық салу объектілері бар жеке тұлғалар 
жеке табыс салығын төлеушілер болып табылады.

Ойын бизнесіне салықты, тіркелген салықты төлеушілер 
Салық Кодексінің 411, 420-баптарында көрсетілген қызмет 
түрлерін жүзеге асырудан түсетін табыстар бойынша жеке табыс 
салығын төлеушілер болып табылмайды.

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 
режимін қолданатын дара кәсіпкерлер осы арнаулы салық режимі 
қолданылатын қызметті жүзеге асырудан түсетін табыстар 
бойынша жеке табыс салығын төлеушілер болып табылмайды. 
Қазақстан Республикасының резиденті болыптабылатын 
шетелдіктің жэне азаматтығы жоқ адамның табыстарына салық 
салу ерекшеліктері
1. Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын 
шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның (бүдан эрі -  
резидент шетелдік түлға) табыстарынан төлем көзінен табыс 
салығын есептеуді, үстауды жэне аударуды салық агенті Салық 
Кодексінің 158 жэне 166-баптарында көзделген салықтық 
шегерімдерді ескере отырып жэне ставкалар бойынша Салық 
Кодексінің 25-тарауында белгіленген тэртіппен жүргізеді.
2. Резидент шетелдік түлға Қазақстан Республикасынан тысқары 
жерлердегі көздерден алатын табыстарға Салық Кодексінің 
178бабында жэне 27-тарауында белгіленген тэртіппен салық 
салуға жатады. Салық салу объектілері 1. Жеке түлғаның:
1) төлем көзінен салық салынатын табыстар;
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2) төлем көзінен салық салынбайтын табыстар түріндегі 
табыстары жеке табыс салығы салынатын объектілер болып 
табылады.

2. Салық салу объектілері Салық Кодексінің 156-бабында 
көзделген түзетулер ескеріле отырып, салық салуға жататын 
табыстар мен осы бөлімде көзделген тэртіппен жэне мөлшердегі 
жағдайларда салық шегерімдері арасындағы айырма ретінде 
айқындалады.
3.Жеке түлғаның табысы ретінде қарастырылмайды: 1)
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
мөлшерлерде бюджет қаражаты есебінен төленетін атаулы 
әлеуметтік көмек, жэрдемақылар мен отемақылар;
2) жеке түлғаның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтеу;
3) қызметкерлердің жүмысы жол бойында өтетін, жол жүру 

сипатына ие, қызмет көрсетілетін учаскелер шегіндегі 
қызметтік сапарлармен байланысты болатын жағдайларда -  
оларға осындай жүмыстың эрбір күніне тиісті қаржы жылына 
арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген
0,35 айлық есептік көрсеткіш молшеріндегі өтемақы төлемдері;

4) егер осы бапта озгеше белгіленбесе, қызметтік іссапарлар 
кезіндегі:
Салық Кодексінің 101-бабының 1), 2) жэне 4)

тармақшаларында белгіленген;
Қазақстан Республикасының шегінде қырық тэулікке дейін 

іссапарда болған кезең үшін - тэулігіне тиісті қаржы жылына 
арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық 
есептік көрсеткіштің 6 еселенген мөлшерінен аспайтын тэуліктік 
өтемақылар;

Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде қырық 
тэулікке дейін іссапарда болған кезең үшін - тэулігіне тиісті 
қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда
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белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 8 еселенген мөлшерінен
аспайтын тэуліктік өтемақылар;
5) бюджет қаражаты жэне Қазақстан Республикасы Үлттық 

Банкінің сметасы есебінен қамтылатын мемлекеттік 
мекемелерді қоспаганда, мемлекеттік мекемелер Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерде 
жүргізетін қызметтік іссапарлар кезіндегі өтемақылар;

6) бюджет қаражаты жэне Қазақстан Республикасы ¥лттық 
Банкінің сметасы есебінен қамтылатын мемлекеттік мекемелер 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
мөлшерлерде жэне тәртіппен жүргізетін қызметтік іссапарлар 
кезіндегі өтемақылар;

7) қызметкер жүмыс берушімен бірге басқа жерге жүмысқа 
ауысқан (не көшкен) кездегі жол жүру, мүлкін көшіру, 
күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімге үй-жай жалдау 
бойынша қүжатпен расталған шығыстар өтемақысы;

8) жүмыс берушінің табыс алуға бағытталған қызметті жүзеге 
асырумен байланысты емес жэне нақты жеке тұлғаларға 
бөлінбейтін шегерімдерге жатқызылмайтын шығыстары;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
мөлшерде далалық жағдайда геологиялық-барлау, 
топографиялық-геодезиялық жэне іздестіру жұмыстарымен 
айналысатын қызметкерлердің далалық үлесі;

10) жұмыс берушінің вахталық әдіспен жұмыс істейтін 
адамдардың өндіріс объектісінде болу кезеңінде жұмыстарды 
орындауы мен ауысымаралық демалысы үшін жағдай жасай 
отырып, олардың тұрмыс-тіршілігін қамтамасыз ету үшін осы 
тармақтың 4) тармақшасында белгіленген тэуліктік өтемақы 
шегінде түрғын үй жалдау бойынша жэне тамақтануға 
арналған шығыстары;

11) қызметкерлерді Қазақстан Республикасында тұратын 
(болатын) жерінен жұмыс орнына дейін жэне кері қарай 
жеткізуге байланысты шығыстар;

%
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12)Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
нормалар бойынша берілген арнаулы киімнің, арнаулы аяқ 
киімнің, басқа да жеке қоргану жэне алғашқы медиңиналық 
көмек қүралдарының, сабынның, зарарсыздандыру 
құралдарының, сүт немесе қүны соған тең басқа да 
емдеупрофилактикалық тамақтануға арналған тамақ 
өнімдерінің құны; 13) еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару 
кезінде қызметкердің өміріне жэне денсаулығына зиян 
келтіргені үшін жүмыс берушінің жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдері;

14)материалдық нүқсанды өтеудің сот шешімі бойынша 
тағайындалған сомасы;

15)төлем көзінен осындай салықтың үсталғанын растайтын 
қүжаттар болған кезде бүрын төлем көзінен жеке табыс салығы 
салынған дивидендтер, сыйақылар, үтыстар сомалары;

16)жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының 
жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша жасасқан сақтандыру 
сыйлықақыларын (аннуитетті) төлеу үшін өмірді сақтандыру 
бойынша сақтандыру үйымдарына жіберген зейнетақы 
жинағының сомалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген тэртіппен сақтандыру үйымдарына 
бағытталған, зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша қүнын 
өтеп сатып алу сомалары;

17)Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
мөлшерде міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы үстамағаны 
(есебіне жазбағаны) жэне (немесе) аудармағаны үшін есебіне 
жазылған өсімпүл еомалары;

18)гуманитарлық көмек түрінде алынған мүліктің қүны; 19) 
мемлекеттік тіркеуге жататын жэне бір жыл жэне одан да үзақ 
уақыт меншік қүқығында болатын механикалық көлік қүралы 
мен тіркемелерді өткізу кезіндегі қүн өсімі;

20) меншік қүқығын тіркеу кезінен бастап бір жыл жэне одан да 
ұзақ уақыт меншік құқығында болатын тұрғын жайларды,
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саяжай құрылыстарын, гараждарды өткізу кезіндегі кұн өсімі;
21) бір жыл жэне одан да ұзақ уақыт меншік кұқығында 
болатын, Салық Кодексінің 180-бабы 2-тармағының 1) 
тармақшасында көрсетілген объектілер орналасқан, жеке 
тұрғын үй қүрылысы, жеке қосалқы шаруашылықты жүргізу, 
саяжай қүрылысы жэне гараж салу үшін берілген жер 
учаскелерін жэне (немесе) жер үлестерін өткізу кезіндегі қүн 
өсімі;
22) егер жер учаскесін жэне (немесе) жер үлесін сатып алуға 
жэне иеліктен айыруға арналған қүқық белгілейтін қүжаттарды 
жасау күндері арасындағы кезең бір жылды немесе одан да үзақ 
уақытты қүраса, Салық Кодексінің 180-бабы 2-тармағының 1) 
тармақшасында көрсетілген объектілер орналаспаған, жеке 
түрғын үй қүрылысы, жеке қосалқы шаруашылықты жүргізу, 
баубақша шаруашылығы, саяжай қүрылысы, гараж салу үшін 
берілген жер учаскелерін жэне (немесе) жер үлестерін өткізу 
кезіндегі қүн өсімі;

Жылдық жиынтық табыстың салық салынбайтын мөлшері 
Дара кэсіпкерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сэйкес мемлекеттік тіркеу мақсатында салық салуға жататын 
табыстың жеке табыс салығы салынбайтын мөлшерін жеке түлға 
үшін күнтізбелік жылда тиісті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі 
жалақының 12 еселенген мөлшері қүрайды.

Салық ставкалары
1. Салық төлеушінің табыстарына 10 проценттік ставка бойынша 
салық салынады.
2. Қазақстан Республикасындағы жэне одан тысқары жерлердегі 
көздерден алынған дивидендтер түріндегі табыстарға 5 
проценттік ставка бойынша салық салынады.
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Салық кезеңі
1. Салық агенттерінің төлем көзінен еалық еалынатын 
табыстардан жеке табыс салығын есептеуі үшін күнтізбелік ай 
салық кезеңі болып табылады.
2. Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан жеке табыс 
салығын есептеу үшін салық кезеңі Салық Кодексінің 148-бабына 
сэйкес айқындалады.
Төлем көзінен салық салынатын табыстар

Төлем көзінен салық салынатын табыстарға олардың мынадай 
түрлері жатады:
1) қызметкердің табысы;
2) жеке түлғаның салық агентінен түсетін табыстары; 3)

жинақтаушы зейнетақы қорларынан төленетін зейнетақы 
төлемдері;

4) дивидендтер, сыйақылар, үтыстар түріндегі табыс;
5 )стипендиялар;
6) жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыс.
1. Жеке табыс салығын есептеуді салық агенті төлем көзінен 
салық салынатын табыстар бойынша, салық салуға жататын 
табысты есебіне жазу кезінде жүргізеді.
2. Егер Салық Кодексінің өзгеше көзделмесе, жеке табыс 
салығын үстауды салық агенті төлем көзінен салық салынатын 
табысты төлеу күнінен кешіктірмей жүргізеді.
3. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, салық агенті төленген 
табыстар бойынша жеке табыс салығын аударуды төлем айынан 
кейінгі айдың 25-іне дейін өзі орналасқан жері бойынша жүзеге 
асырады.

Салық агентінің қүрылымдық бөлімшелері бойынша салық 
төлеу тиісті бюджеттерге қүрылымдық бөлімшелер орналасқан 
жер бойынша жүргізіледі.
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4. Депозитарлық қолхаттар бойынша табыетардан салықты 
есептеуді жэне ұстауды осындай депозитарлық қолхаттардың 
базалық активінің эмитенті жүргізеді.
5. Оңайлатылған декларация негізінде шағын бизнес субъектілері 
жэне шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 
режимдерін қолданатын салық агенттерінің жеке табыс салығын 
төлеу мерзімдері Салық Кодексінің 438 жэне 446баптарында 
белгіленген.

Жеке табыс салығы жэне әлеуметтік салық бойынша 
деклараңия
1. Қазақстан Республикасының резиденттері жеке түлғалардан 
жеке табыс салығы жэне әлеуметтік салық бойынша 
декларацияны жэне шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
тұлғалардан жеке табыс салығы жэне элеуметтік салық бойынша 
декларацияны салық агенті есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 
15-інен кешіктірмей, салық төленетін жердегі салық органдарына 
табыс етеді.
2. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін жэне оңайлатылған 
декларация негізінде шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы 
салық режимдерін қолданатын салық агенттері осы режимдер 
қолданылатын қызмет бойынша жеке табыс салығы жэне 
әлеуметтік салық бойынша декларация табыс етпейді.
Салық шегерімдері

1. Қызметкердің төлем көзінен салық салынатын табысын 
анықтау кезінде төлемдердің кезеңділігіне қарамастан, 
күнтізбелік жыл ішіндегі эрбір ай үшін мынадай салық 
шегерімдері қолданылады: Салық сомасын есептеу

Жеке табыс салығының сомасы Салық Кодексінің 170-бабына 
сэйкес айқындалатын, төлем көзінен салық салынатын, зейнетақы 
төлемдері түріндегі табыстың сомасына Салық Кодексінің 158- 
бабының 1-тармағында белгіленген ставканы қолдану жолымен 
есептеледі.
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар
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Мынадай табыс түрлері төлем көзінен салық салынбайтын 
табыстарға жатады:
1) мүліктік табыс;
2) дара кәсіпкердің табысы;
3) жекеше нотариустар мен адвокаттардың табысы; 4) басқа да 

табыстар.

Есептерді шешуге арналған мысалдар

1 Табу керек: Ойын бизнесі салығы соммасын:
Кэсіпкерде 5 ойын үстелі мен 3 ойын автоматы болған жағдайда.
2 Табу керек: Ойын бизнесі салығы соммасын:
Кәсіпкердің табысы 135 000 айлық есептік көрсеткішті 20000 
теңге асқан жайдайда.

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар

1. Түрлі субъектілер табысының бір бөлігі мемлекет пайдасына 
өтеді. Бүл салықтардың қай қызметі? а) бақылау;

б) реттеу; 
с) қайта бөлу;
д) ынталандыру;
е) қазыналық.
2. Салыктардың экономикалық мэні мынада:
а) олар салық төлеушілер мен мемлекет арасындағы қарым 
қатынасты анықтайды;
б) олар мемлекет өз функңияларын жүзеге асыру үшін 
шаруашылық субъектілер мен азаматтардағы жалпы ішкі 
өнімнің бір бөлігін орталықтандыру жөніндегі экономикалық 
қатынастардың белгілі бір бөлігі болып табылады;



с) олар салық төлеушілердің ақшалай табыстарын қайта бөлу 
жөніндегі экономикалық қатынастардың белгілі бір бөлігі болып 
табылады;
д) олар ұлғаймалы ұдайы өндіріс мүмкіндіктерін шектейді;
е) олар өндірістің бір бөлігі ретінде экономикалық категория 
болып табылады.
3. Салықтардың фискалды функңиясы:
а) мемлекеттік бюджетке жүмылдырылған мемлекеттің ақшалай 
табыстарының қалыптасуымен тікелей байланысты;
б) бүл функңия біртіндеп тартылатын функңия болып табылады; 
с) бүл ақшалай табыстарды қайта бөлумен байланысты;
д) салық төлеушілердің қаржы -шаруашылық қызметін 
бақылаумен байланысты;
е) әлеуметтік мақсатты көздейді.
4. Салықтың реттеушілік функциясы мемлекеттің экономикалық 

функциясының кеңеюімен бірге пайда болды жэне ол:
а) қабылданған бағдарламаға сәйкес шаруашылықтың дамуына 
тікелей эсер етеді;
б) амортизациялық саясатқа, инвестициялық жеңілдік, салық 
ставкаларын төмендету саясатына сүйене отырып, капиталдың 
жедел жинақталуына мүмкіндік береді;
с) төлем сұранысы құрылымын жэне оның көлемін өзгертеді;
д) салық төлеушілдерден орталықтандырылған мемлекеттің 
қаржы қорына қаражаттар алу;
е) азаматтардың түрлі категориясы арасындағы қоғамдық 
табыстарды бөлу.
5. Қ.Р-да салық салу жалпыға бірдей жэне міндетті болуы салық 

салудың қай приципі?
а) салық салудыц эділдігі:
б) салық заңдарының жариялылығы; 
с) салық салудың жариялылығы;
д) салық жүйесінің біртұтастығы;
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е) салық салудың міндеттілігі.
6. Заң бойынша салық төлеу міндеті жүктелген тұлға -  бұл
а) субъект;
б)объект;
с) салық ставкасы;
д) салық квотасы;
е) салық оклады.
7. Салық объектісі:
а) салық есептелетін база;
в) салықтың материалдық өрнектелуі 
с) салық сипаттамасы;
£І) заңмен бекітілген салық бүйымынын өлшеу параметірі 
е) салықтық базаны өлшеу бірлігіне шаққандағы салықтық 
есептеу- лер шамасы.
8. Салық ставкасы дегеніміз не?
а) төленген салық сомасы;
б) салық салу өлшем бірлігіне есептелген салық молшері; 
с) барлық салық салу объектісіне салынған салық мөлшері;
д) объект пен салық сомасының ара қатынасы;
е) бір салық салу объектісіне төленген салық.
9. Салық ставкасының қандай түрлері бар?
a) тіркелген, проценттік (пропорционалды, прогрессивті, 

регрессивті);
b) пропорционалды, прогрессивті;
c) пропорционалды, регрессивті;
сі) пропорционалды, прогрессивті, регрессивті;
е) прогрессивті, біркелкі болып келеді.
10. Салықтан босатылатын объектінің ең төменгі бөлігі:
a) салықтық ауыртпалық;
b) салықтық оклад;
c) салық салынатын салық квотасы; 
сі) салық салынбайтын минимум;
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е) салық салынатын минимум.

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар.
1. Салық кезеңі, салық декларациясы жэне төлеу мерзімі.
2. Үстеме пайда салығы.
3. Әлеуметтік салық. Салықты төлеупіілер, салық салу объектісі, 

салық базасы, салық ставкасы.
4. Әлеуметтік салықты есептеу тэртібі. Төлеу мерзімі, тэртібі.
5. Телевиязия жэне радио хабарларын тарату ұйымдарына радио 

желілік сиекторын пайдалануға рұқсат бергені үшін алым.
6. Корпорациялық салық менеджменті жэне оның мемлекет пен 

фирмалар қызығушылығы үйлесімділігіндегі атқаратын ролі.
7. ЖТС бойынша салық есебі жэне оның жетілдіру мәселелері.
8. Ойын бизнесіне салық салу жэне тіркелген салық.
9. Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимі 

(АСР)
10. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 

режимі жэне ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды 
тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы 
салық режимі.

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің өзіндік 
жұмысына арналған тапсырмалар

1. Қалааралық жэне халықаралық телефон байланысын, сондай ақ 
үялы байланысты бергені үшін төлемақы.

2. Кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін төлемақы.
3. Сыртқы жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы.
4. ҚР бюджетінің кіріс бөлігін қалыптастырудағы салықтардың 

жэне басқадай міндетті төлемдердің ролі.
5. Айыппұл;оларды салаларда қолдану ерекшеліктері мен 

төлемақы сомаларынан есептеп алу тэртібі.
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ТАҚЫРЫП 10. АЛЫМДАР, ТӨЛЕМАҚЫЛАР, БАЖДАР 
ЖӘНЕ АУДАРЫМДАРДЫҢ ЭКОНОМНКАЛЫҚ 
МАЗМ¥НЫ.

1. Длымдар, төлемақылар, баждар жэне аударымдардың 
экономнкалық мазмұны.

2. Салықтардың, алымдар, төлемақлыра, баждар жэне 
аударымдардың жалпы жэне ерекшеленген белгілері.

3. Тіркеу алымдары. Автокөлік құралдарының ҚР -ның 
аумағымен жүргені үшін алым. Аукңиондардан алынатын 
алым. Мемлекеттік баж

ТІРКЕУ АЛЫМДАРЫ

1. Тіркеу алымдары -  уэкілетті мемлекеттік органдар Салық 
Кодексінің 455-бабында белгіленген тіркеу іс-эрекеттерін 
жасаған кезде, сондай-ақ осындай тіркеу іс-әрекеттерінің 
жасалғанын куэландыратын қүжаттың телнүсқасын берген 
кезде өздері алатын бір жолғы міндетті төлемдер.

2. Тіркеу іс-әрекеттерін Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен жэне жағдайларда 
уэкілетті мемлекеттік органдар (бүдан эрі -  тіркеуші органдар) 
жүзеге асырады.

3. Салық Кодексінің 583-бабының 1-тармағында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, тіркеуші органдар тоқсан сайын 
есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей өзінің 
орналасқан жері бойынша салық органына уәкілетті орган 
белгілеген нысан бойынша алым төлеушілер мен салық салу 
объектілері туралы ақпарат береді. Алым төлеушілер 
Тіркеуші органдар Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сэйкес тіркеу іс-эрекеттерін солардың мүдделерінде жүргізетін
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жеке жэне заңды тұлғалар алым төлеушілер болып табылады.
Салық салу объектісі
Алымдар мынадай тіркеу іс-әрекеттері:
1) мыналарды: заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені

(есепке қойғаны) жэне филиалдар мен өкілдіктерді есептік 
тіркегені, сондай-ақ қайта тіркегені; дара кэсіпкерлерді;

жылжымайтын мүлікке жэне олармен жасалатын мәмілелерге 
қүқықтарды;

жылжымалы мүлік кепілін жэне кеменің немесе салынып 
жатқан кеменің ипотекасын; радиоэлектрондық қүралдар мен 
жоғары жиіліктегі қүрылғыларды;
көлік қүралдарын, сондай-ақ оларды қайта тіркегені; дэрілік 
қүралдарды, сондай-ақ оларды қайта тіркегені; туындылар мен 
сабақтас қүқықтар объектілеріне қүқықтарды, туындылар мен 
сабақтас қүқықтар объектілерін пайдалануға арналған 
лиңензиялық шарттарды, сондай-ақ оларды қайта тіркегені; 
мерзімді баспа басылымын жэне ақпарат агенттігін мемлекеттік 
тіркегені (есепке қойғаны);

2) осы баптың 1) тармақшасында аталған тіркеу 
ісәрекеттерінің жасалғанын куэландыратын қүжаттың 
телнұсқасын бергені үшін алынады.

Алым ставкалары
Алым ставкалары тиісті қаржы жылына арналған 

республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік 
көрсеткіш мөлшеріне негізделе отырып есептеледі жэне 
мыналарды құрайды:
1) халықаралық қатынастарда жолаушылар мен жүктерді 
тасымалдауды жүзеге асыратын отандық автокөлік 
қүралдарының Қазақстан Республикасының аумағынан кетуі;
2) халықаралық қатынастарда жолаушылар мен жүктерді 
тасымалдауды жүзеге асыратын шетелдік автокөлік 
құралдарының Қазақстан Республикасының аумағына келуі

%
146



(кетуі), Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзиті;
3) ірі көлемді жэне (немесе) салмағы ауыр отандық жэне 
шетелдік автокөлік құралдарының Қазақстан 

Республикасының аумағымен жүруі;
4) конңессияға берілғен ақылы мемлекеттік автомобиль 

жолдарын қоспағанда, ақылы мемлекеттік автомобиль 
жолдарымен отандық жэне шетелдік автокөлік қүралдарының 
жүруі үшін өндіріп алынады.

2. Алым: Консулдық алым:
1) Қазақстан Республикасының аумағында - банктер немесе банк 
операцияларының жекелеғен түрлерін жүзеге асыратын үйымдар 
арқылы аудару жолымен консулдық іс-әрекеттер жүзеге 
асырылатын жердің бюджетіне немесе қатаң есептілік бланкілері 
негізінде консулдық мекемелерде қолма-қол ақшамен;
2) Қазақстан Республикасының аумагынан тыс жерлерде 
шаруашылық пайдалану құқығынсыз дипломатиялық өкілдіктің 
немесе консулдық мекеменің арнаулы (транзиттік) банк шотына 
банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын үйымдар арқылы аудару жолымен немесе қатаң 
есептілік бланкілері негізінде консулдық мекемелерде қолма-қол 
ақшамен төленеді.
Қатаң есептілік бланкілерінің нысанын уэкілетті мемлекеттік 
органның келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігі белгілейді.
Консулдық алымдар сомасын бюджетке есептеу тэртібін, сондай- 
ақ шетелде қолма-қол ақшамен төленген консулдық алымдарды 
дипломатиялық өкілдіктің немесе консулдық мекеменің арнаулы 
(транзиттік) банк шотына есепке алу тэртібін Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігінің келісімі бойынша 
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі белгілейді.



Е септерді ш еш уге арналған м ы салдар

2Есептеу тапсырмалары:
1 Анықтаныз: ЖТС сомасы , әлеуметтік салық сомасы және 
декларация тапсыру мерзімі
ЖШС «Идеал» (СТН 620300251000) торт пісіретін фирма. 

Фирманың штатында жұмыскерлердің кұрамы келесідей:
1 -  директор Саматова И И -  55 000 тенге
2 -  бас бухгалтер Маратов Е Е -  40 000 тенге
3 -  кондитер Ратова Р Р 20 000 тенге
4 -  кондитер комекші Шахаева К А 20 000 тенге
5 -  сатушы Айдарова А А 20 000 тенге
Ағымдағы жылдың 3-ші тоқсаның қорытындысы бойынша 
келесідей мәліметтер бар: Шілде -  550 000 тенге 
Тамыз -  250 000 тенге 
Қыркүйек -  300 000 тенге
2 Іс-сапар шығындарына байланысты шегерімдерге жататын 
шығындарды дүрыс есепте.
Басшының бұйрығына сәйкес фирма жұмыскерінің Қазақстан 
Республикасы бойынша 10 күнге іс -  сапарға кетті. Шегерімге 
өндіріс бухгалтериясында келесілей мәліметтер жатқызылды:
А) Жол ақы билеті қүны -  4 000 тенге тұрады, ҚҚС ішінде. 
Кәсіпорын ҚҚС -  ның төлеушісі болып табылады.
Б) квитанцияға сәйкес қонақ үйге тұрғаны үшін -  25 000 тенге. В) 
Тэуліктік сома -  20 000 тенге.

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар

1. Бул ставкалар мемлекеттің өндіріс немесе басқа да саласына 
реттеуші эсерін тигізеді: А) жоғартылған ставка; В) жалпы 
ставка.
С) тең ставка;
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Э) тұрлаулы ставка Е) пайызды ставка;
2. Салық жеңілдіктері кандай жағдайда беріледі?
A) салықты экономикалық реттеу эдісі ретінде қолданғанда;
B) салықтық төлем бұйымын мемлекет мәжбүрлі турде алғанда;
C) ждллсалық төлеуші объектісі барлығын туралы арнайы 

хабарлағанда;
О) бір жолғы талон алғанда немесе патент алғанда;
Е) төлем көзінен салықты үстап қалғанда.
3. Салық салу объектісі мен мемлекет пен салық төлеушілер 
арасындағы қатынасқа байланысты салықтарды былай бөледі:
A) жалпы мемлекеттік жэне жерғілікті салықтар деп;
B) тікелей жэне жанама деп;
C) жалпы жэне арнайы салықтар деп;
0)шынайы жэне жеке;
Е) реттелетін жэне бекітілғен.
4. Жанама салықтардың төлеушілері болып:
A) тауар өндірушілер (жүмыс, қызмет);
B) тауарды түтынушылар (жүмыс, қызмет);
C) тауарларды өндірушілер мен түтынушылар(жүмыс, қызмет);
B) тауар сатушылар (жүмыс, қызмет);
Е) тауарларды өндірушілер мен сатушылар (жұмыс, қызмет);
5. Салықтардың салықтарды төлеуғе байланысты жіктелуі 
А) натуралды жэне ақшалай; В) жеке жэне нақты;
C) монополиялық, мақсатты; В) жалпы мемлекеттік 
жэне жерғілікті,
Е) жалпы жэне мақсатты.
6. Салық саясатының келесі типтері бар:
а) Дұрыс салықтар саясаты, жоғары салықтар және төмен 
деңғейдегі элеуметтік қорғау;
б) Төмен салықтар саясаты, орташа салықтар саясаты, жоғары 
салықтар саясаты;
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с) Тікелей салықтар саясаты, жанама салықтар саясаты, аралас 
салықтар саясаты;
д) Максимальды салықтар саясаты, дұрыс салықтар саясаты, 
аралас салықтар саясаты;
е) Төмен салықтар саясаты, аралас салықтар саясаты төмен 
дэрежедегі элеуметтік қорғаумен бірге.
7. Салықтың ұйымдық-құқықтық нормалар мен басқару 

әдістерінің жиынтығы -  бұл:
а) салық принциптері;
б) салық механизмі; 
с) салық элементтері;
д) салық салу эдістері;
е) салықтық бақылау.
8. ҚР-да салық саясатын жүргізудегі басты мақсат болып
а) отандық тауар өндірушілерді мемлекет тарапынан қолдау;
б) мемлекеттің ішкі экономикалық дамуына ықпал ететін саясат 
жасау;
с) жеке секторлардың жедел дамуына жагдай жасау;
д) шетел инвестициясын тартуда кедергілердің алдын алу;
е) барлық жауап дүрыс.
9. Салық саясаты дегеніміз не?
а) мемлекеттің салық салу саласында жүргізіліп отырған 
шараларының жүйесі;
б) мемлекет қажеттігін қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету; 
с) мемлекеттің кіріс көзі;
д) мемлекет пен салық төлеушінің талап тілегін ортақтастыру;
е) барлық жауап дүрыс.
10. Салық саясатының мақсаты:
а) бюджеттті табыспен қамтамасыз ету;
б) корпорациялар мен түрғындардың шаруашылық қызметін 
ынталандыру;
с) табыстарды реттеу бойынша үкіметтің әлеуметтік саясатын
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қолдау;
д) жоғарыда аталғандардың бэрі дұрыс;
е) мемлекеттің элеуметтік -  экономнкалық бағдарламаларының
барлығын қаржыландыру.

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар 1.
Жекелеген жағдайларда салық салу объектісін айқындау.

2. Әртүрлі категориядағы жерге салық салу тәртібі.
3. Ағымдағы төлемдердің мөлшерін анықтау жэне салықты 

есептеу тэртібі.
4. Түтынғанға салынатын салықтың экономикалық табиғаты 

мен мэні.
5. Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар.
6. Акңиздердің экономикалық мэні мен табиғаты. Акңиздер 

дің функциясы жэне оларға сипаттама.
7. Алымдар, төлемақылар, баждар жэне аударымдардың 

экономикалық мазмүны.
8. Тіркеу алымдары.
9. Автокөлік қүралдарының ҚР -ның аумағымен жүргені үшін 

алым.
10. Аукциондардан алынатын алым.
11. Жекелеген қызмет түрлері мен айналысу қүқығы үшін 

лицензиялық алым.
12. Телевизия жәнен радио хабарларын тарату үйымдарына 

радиожелілік спекторын пайдалануға рүқсат берген үшін 
алым.

13. Мемлекеттік баж.



Оқытушының жетекшшіпмен жүрпзшетін студенттердщ 
өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар

1. Акңиздер кұрылымының негізгі: акциздік тауарлардың 
тізбесі, субъектісі, объектісі, ставкасы, жеңілдіктері, 
төлеудің ажлпы тэртібі.

2. Отандық акциздік тауарлар бойынша акциздерді есептеу 
ерекшеліктері.

3. Импортталған акциздік тауарларға акцизді есептеу.
4. Акциздер босатылған импорттық акциздік тауарлар. 5. 

Қазақстандағы заңды тұлғалардың табысына салық 
салудың даму жүйесі.

6. Корпоративтік табыс салығы: экономикалық мазмүны,
функциялары жэне қүрылу механизмі.



ТАҚЫРЫП 11. ЖЕР УЧАСКЕЛЕРЕНІ 
ПАЙДАЛАНҒАНЫ ҮШІН ТӨЛЕМАҚЫ. ЖЕР 

ҮСТІКӨЗДЕРІНІҢ СУ РЕСУРСТАРЫН 
ПАЙДАЛАНҒ АНЫ 

ҮШІН ТӨЛЕМАҚЫ.

1 .Жер қойнауын пайдаланушылардан алынатын төлемдердің 
экономикалық мэні мен мазмұны.

2.ҚР жер қойнауын пайдаланушыларға салық салудың даму 
эволюциясы.

3.ҚР жер қойнауын пайдалануға жасалған 
келісімшарттардың салық режимінің үлгілері. Жер қойнауын 
пайдаланушылардан алынатын төлем түрлері.

4.Бонустарды алу мен төлеу тэртібі.Рояльтиді алу мен 
есептеу тэртібі.

Жер салығы жергілікті бюджетке түсімдердің маңызды көзі 
болып табылады. Президент Жарлығы мен Үкімет қаулысына 
сәйкес егіннің шығымдылығы, орташа табыс жэне астықтың 
бағалары бойынша санақнамалық мәмілеттерді есептей келе 
жерге төлем мөлшерлемесі жарияланады. Жер тегін жэне 
астықтың бағасына кірмейтіндіктен, табыс пен осындай эдіспен 
шыққан жердің қүны нарықтық бағадан төмен болады. Сонымен 
бірғе ипотекалық банк несиелері де төмен боп шығады, ал жер 
бүрынғыдай нарықтық реттеу жүйесінен тыс қалады.

Жердің теориялық нарықтық бағасы -  рынок функцияларын 
математикалық түрде үлгілеуге (бірдей тауарларға бағаларды 
теңестіру, тең капиталдарға табыстарды теңестіру жэне т. б.) 
неғізделеген есептік шама. Мүнда есепке жердің бағасына 
тәуекелді көрсеткіштерді, мэселен, астықтың өзіндік қүнына 
капитал ретіндегі жерге табысты кіргізетін бағасын қосуға 
бомайды.
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Бұған жердің ресуреы, астық шығымдылығы, ннвестициялар 
мен олардың шығымдылыққа эсері жэне басқалар секілді 
макроэкономикалық шамалар жатады. Экономика басқару 
ғылымы ретінде қол жеткізеге болатын мақсаттарды айқындап 
қана қоймай, математикалық жолмен де осыған жетуге болатын 
эрбір адымында, қозғалысқа тексеріске мойынсұнатын 
шамаларды қатаң түзілдіре алады. Баршамызға белғілі, мақсатқа 
барар қозғалыс жылдамдығының төмендеуі белгілі бір 
доғалтуларды тудырады, ал жылдамдықты асыру, яғни басыра 
реттеу түрақсыздыққа, тіпті апатқа әкеп соқтыруды мүмкін, 
сондықтан да динамикалық сипаттамаларды зерттеу жэне 
басқару шамаларын бақылау қажет.

Ең ақырында, рынок бірқатар кемшіліктерге ие екендігін атап 
откен жөн. Атап айтқанда -  инфляцияны тудыратын үлкен 
кешігу, дағдарыстар, кездейсоқ тербелістер. Бүл кемшілікті 
компьтердік үлгілеуді қолдану арқылы толық жою мүмкін емес, 
сондықтан да басқарудың, мемлекеттік жэне нарықтық 
экономиканың эсіресе экологиялық экономикадағы өэара 
эрекетінің маңызы зор.

Жерге деғен теріс монполия демеуақы жерге деген теріс 
монополия демеуақы мөлшерінен асып түсетін қосымша табыс 
алуга мүмкіндік береді. Бір жыл ішіндегі тоқсан-тоқсан бойынша 
демеуақы шыгыны мен келісім-шарттар, сатып алу мен сату 
есебінен түсімнің дэйекті сүлбасы осы мүмкіндіктерді суреттейді 
(1-сурет). Алғашқы екі тоқсан ішінде мемлекет жыл аяғында 
астықты сатып алу бағасынан асып түсетін бағалар бойынша 
сатумен жабылатын демеуақы шығындарын көтереді. Оң 
жағында жылдың балансы нөлге тең жерді пайдаланушыға 
арналған бір жыл ішіндегі түсім мен шығын көрсетілген. 
Инвестиция кезінде іс басқаша. Екі -  үш онжылдықтарға жететін 
бір шама уақыт ішінде инвестициялар табыс пен қайтарылып 
келеді, бірақ пайдаланушы да жер капиталының иесі болып 
шығады. Осыған байланысты жекеше шаруашылықтың
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тұрақтылығы, оның рыноктағы жер мен капитал төлеміне сэйкес 
иарық тербелісінің жағдайыньінда сенімділігі туралы мэселе 
іуындайды. Бір жағынан, ірі ауыл шаруашылық кәсіпорындары 
көбінесе жоғары бағаны ұстап тұруға ұмтьшуына байланысты 
өнімнің өсуіне мүдделі емес. Бүл қүбылыс біздің тарихтан белгілі, 
бірақта әдеби көздер бойынша табыста маңызды рөл атқарады. 
Екінші жағынан, үсақ фермерлер инвесторлардың сеніміне 
кірмейді, өсім проңенттерінің пайда болуына жэне көбінесе 
шаруашылықтық күйреуі мен жер учаскесін сатуға экеп сағады. 
Іс өнеркэсіптен гөрі топырақтану мал шаруашылығы секілді өнім 
шығымының жылдың мезгілімен, сондайақ кездейсоқ сипатта 
шығымдылықтың тербелісімен байланысты болғандықтан 
шиеленісе түседі. Осыдан барып фермер қожалығы түрақтана 
бастағандағы жерді қоса капитал құнының кейбір мәндерін 
анықтауға болады. Үлкен жүйе деп аталатын үлғілерге қатысты 
экономикалық процестерді сипаттаған кезде қара жэшік дәлелі 
жиі қолданылады. Соңғы жағдайда алынған де терминделғен 
моделдер жаңа байланыстар мен объектілерді жинақтауға, 
болжауға ыңғайлы.
Салық салу мақсатында барлық жерлер олардың ариалған 
нысанасы мен тиесілілігіне қарай мынадай санаттарға:
1)ауылшаруашылық мақсатындағы жерлерге;
2)елді мекендер жерлеріне;
3)өнеркэсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жэне өзге де 

ауылшаруашылығы емес мақсаттағы жерлерге (бұдан эрі
- өнеркәсіп жерлері);
4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жердеріне, сауықтыру, 

рекреакциялық жэне тарихи-мэдени мақсаттағы жерлерге 
(бұдан эрі -  ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлері); 5) 
орман қорының жерлеріне;

6)су қорының жерлеріне;



7) запастағы жерлерге жатқызылуына қарай
қарастырылады.

Жердің белгілі бір немесе өзге санатқа жататындығы Қазақстан 
республикасының жер туралы заң актілерімен белгіленеді. Елді 
мекемелер жерлері салық салу мақсаты үшін мынадай екі топқа 
бөлінген:
1)түргын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы
қүрылыстар мен ғимараттар орналасқан жерлерді қоспағанда, 
елді мекендер жерлері;
2) түрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы
қүрылыстар мен ғиамараттар орналасқан жерлер.
Жердің мынадай санаттары:
1) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері;
2) орман қорының жерлері;
3) су қорының жерлері;
4) запастағы жерлер салық салуға жатпайды.
Аталған жерлер (запастағы жерлерді қоспағанда) түрақты жер 
пайдалануға немесе бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалануға 
берілген жағдайда, оларға осы Кодекстің 336-бабында
белгіленген тэртіппен салық салынуға тиіс.
1. Жер салығының мөлшері жер иеленушілер мен жер 
пайдаланушылардың шаруашылық қызметінің нэтижелері 
байланысты болмайды.
2. жер салығы:
1)меншік құқығын, түрақты жер пайдалану қүқығын, өтеусіз 
уақытша жер пайдалану қүқығын куэландыратын қүжаттар;
2) жер ресурстарын басқару жөніндегі уэкілетті орган эр жылдың 
1 қаңтарындағы жағдай бойынша берғен жерлердің мемлекеттік 
сандық жэне сапалық есебінің деректері негізінде есептеледі. 
Жер салығынтөлеушілер І.Мынадай:
1) жеке меншік қүқығындағы;
2) түрақты жер пайдалану құқығындағы;
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3) бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығындағы салық 
салу объектілері бар жеке жэне заңды тұлғалар жер салығын 
төлеушілер болып табылады.

2. Заңды тұлі аның шешімі бойынша оның кұрылымдык 
бөлімшелері жер салығын төлеушілер (бұдан эрі - заңды 
тұлғалар) ретінде қарастырылады.

3. Мыналар:
1) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 

режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер 
учаскелері бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер;

2) мемлекеттік мекемелер;
3) уәкілетті мемлекеттік органның қылмыстық жазаларды атқару 

саласындағы түзеу мекемелерінің мемлекеттік кэсіпорындары;
4) ¥лы Отан соғысына қатысушылар жэне соларға теңестірілген 

адамдар, ¥лы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық 
еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бүрынғы КСР Одағы 
ордендерімен жэне медальдарымен наградталған адамдар, 
1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығында 
кемінде алты ай жүмыс істеген (қызмет өткерген) жэне ¥лы 
Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен 
мінсіз әскери қызметі үшін бүрынғы КСР Одағы ордендерімен 
жэне медальдарымен наградталмаған адамдар, мүгедектер, 
сондай-ақ бала жасынан мүгедектің ата-анасының біреуі: 
түрғын-үй қоры, соның ішінде, оның жанындағы қүрылыстар 
мен ғимаратгар орналасқан жер учаскелері; үй маңындағы 
жер учаскелері;
өзіндік (қосалқы) үй шаруашылығын жүргізу, бағбандық үшін 

берілген жэне күрылыс алып жатқан жерлерді қоса алғанда, 
саяжай қүрылысына арналған жер учаскелері; 
гаражға арналған жер учаскелері бойынша;

5) түрғын үй қоры, соның ішінде оның жанындағы қүрылыстар 
мен ғимараттар орналасқан жер учаскелері жэне үй маңындағы
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жер учаскелері бойынша -  "Ардақты ана" атағына ие болған, 
"Алтын алқа" алқасымен наградталған көп балалы аналар;

6) тұрғын үй қоры, соның ішінде оның жанындағы қүрылыстар 
мен ғимараттар орналасқан жер учаскелері бойынша - жеке 
түратын зейнеткерлер;

7) діни бірлестіктер жер салығын төлеушілер болып табылмайды. 
АМЖ -  1 -  ауыл шаруашылығындағы мақсатындағы жерлер -  
кәдімгі жэне оңтүстік, қара -  каштан мен каштан топырақтар 
мен бірге далалық жэне жазықтық қүргақ даналық аймақ 
жерлері, сондай-ақ тау алды қара (сүрғылт-қоңыр), каштан 
жэне қара жерлердің сұрғылт жерлерімен тау алды аумақтары. 
АМЖ -  2 ауыл шаруашылығындағы мақсатындағы жерлер -  
ашық-каштан, қоңыр, сұрғылт-қоңыр, ашық срғылт жерлер 
жэне кэдімгідей мен жартылай шөлді, шөлді жэне тау алды 
шөлді аумақтарының жерлері, сондай-ақ тау -  жазықтық, тау -  
жайылым -  даналық жэне таулық альпілік жэне субальпілік 
топырақтарымен бірге таулы аумақтар.
ЕМПЖ -  ҮҚ -  үй қорындағы елді мекен пункттерінің жерлері, 
оның ішінде оның жанындағы құрылыстармен жэне 
ғимараттармен.
ЕМПЖ - үй қорындағы жерлерден басқа елді мекен 
пункттері, оның ішіндеоның жанындағы 
құрылыстармен жэне ғимараттармен.

ЕМПЖ -  ҮЖЖУ -  елді мекн пункттері жерлері -  үй 
жанындағы жер учаскелері.
ӨЖ -  елді мекендерден тыс орналасқан өнеркәсіп жерлері.

ӨЖ-ЕМ -  елді мекендер аумағындағы орналасқан 
өнеркэсіп жерлері.

ЕҚТАЖ-АУМ-1 немесе ЕҚТАЖ-АУМ-2 -  ауыл 
шаруашылығы мақсатында пайдаланылатын орман қорлары 
жерлері.

ОҚЖ -  ауыл шаруашылығынан басқа өзге де мақсатта 
пайдаланылатын орман қорының жерлері.
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СҚЖ -  АУМ-1 немесе СҚЖ-АУМ-2 - ауыл шаруашылығы 
мақсатында пайдаланылатын орман қорлары жерлері.

СҚЖ - ауыл шаруашылығынан басқа өзге де мақсатта 
пайдаланылатын су қорының жерлері.
Экспортқа рента салығын төлеушілер- Салық Кодексінің 
308бабының 2-тармағында көрсетілген келісімшарттың 
шеңберінде өндірілген шикі мұнай, газ конденсаты көлемін 
экспорттайтын жер қойнауын пайдаланушыларды қоспағанда, 
шикі мұнайды, газ конденсатын, көмірді экспортқа өткізетін жеке 
жэне заңды тұлғалар экспортқа рента салығын төлеушілер болып 
табылады. Салық салу объектісі- экспортқа өткізілетін шикі 
мұнайдын, газ конденсатының, комірдің көлемі экспортқа рента 
салығын салу объектісі болып табылады.

Салық базасы
Жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңінде жер 

қойнауын пайдалануға арналған эрбір жеке келісімшарт бойынша 
таза табысының Салық Кодексінің 348-бабының Зтармағына 
сәйкес айқындалған шегерімдер сомасының 25 проңентінен 
асатын бөлігі салық базасы болып табылады.

Есептеу тэртібі
1. Салық кезеңінде үстеме пайда салығын есептеу жер 

қойнауын пайдаланушының таза табысының эрбір бөлігіне 
Салық Кодексінің 349-бабына сэйкес айқындалатын, жылдық 
жиынтық табыстың шегерімдерге қатынасының мэніне сәйкес 
келетін салық базасына Салық Кодексінің 351-бабында 
белгіленген эрбір тиісті ставканы қолдану арқылы жүргізіледі. 
Салық кезеңі

Үстеме пайда салығы үшін Салық Кодексінің 148-бабында 
айқындалған салық кезеңі қолданылады.
Салықты төлеу мерзімі
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Үстеме пайда салығы салық кезеңінен кейінгі жылдың 15-ші 
сэуірінен кешіктірілмей төленеді.
Салық декларациясы

Жер қойнауын пайдаланушы үстеме пайда салығы жөніндегі 
декларацияны орналасқан жері бойынша салық органына салық 
кезеңінен кейінгі жылдың 10-шы сэуірінен кешіктірмей табыс 
етеді.

Есептерді шешуге арналған мысалдар

Табу керек: Жер учаскесінің пайдалануға байланысты, жер 
салығының сомасын есептеу жэне төлеу мерзімін корсету.

Ауылшаруашылық кэсіп орын меншігінде қызғылт-қоңыр 
топырақты, көлемі ауданы -  4000 га жер учаскесі бар. Бағалау 
сарапшы актсіне сәйкес жер 38 балл банитетімен бағаланған. 1200 
га жерді кәсіпорын өнеркәсіптік мақсатқа пайдаланды.

Қыркүйек айында ол шаруашылық мақсатқа арналған 420 га 
қосымша жер алынды. Балл банитеті - 26. Жер қарақоңыр.

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар

1. Салықтық реттеу:
а) қоғамдық үдайы өндірістің қүрылымы мен пропорциясына әсер 
етеді;
б) капиталдың жинақталуына әсер етеді; 
с) аталғандардың бэрі дүрыс;
д) шығындар нарығына;
е) өндіріс циклына;
2. Төменде аталған заңды түлғалардың қайсысы мүлік салығын

0,1% ставка бойынша есептейді:
а) Коммерциялық емес үйымдар;

%
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б) ҚР ¥лттық Банкі;
с) тек қана мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын ұйымдар; 
д) меншігіндегі ғимараттың бір бөлігін кәсіпкерлік қызмет үшін 
жалға беретін мемлекеттік бюджет есебінен 
қаржыландырылатын балабақша; е) діни бірлестіктер.
3. Жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салығы бойынша 

салық базасы болып:
а) мүліктің қалдық құны;
б) салық салу объектісінің бағалау құны;
с) неғізғі құралдар мен материалды емес активтердің баланстық 
құны;
д) салық салу объектісінің орташа жылдық қалдық құны;
е) мүліктің орташа жылдық баланстық құны.
4. Бірыңғай жер салығын төлеушілер мүлік салығын төлеушілер 

болып табылады ма:
а) Иэ, мүлік салығын төлеушілер болып табылады;
б) Мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды;
с) Мүлікті тұтыну шегінде мүлік салығынан босатылады;
д) Шаруашылықты қолданылатын мүліктің норматив шегінде 
мүлік салығынан босатылады;
е) Ауылшаруашылығы тауарларын өндіру, сақтау жэне өңдеу 
процесіне қолданылатын мүлікті тұтыну нормативтері шегінде 
мүлік салығынан босатылады.
5. Мүлік салығы бойынша салық салу объектісі 

болып табылмайтын объектлер:
а) материалды емес активтер;
б) жер жэне көлік құралдары;
с) материалды емес активтер жэне негізгі құралдар;
д) қозғалмайтын мүліктер;
е) неғізғі құралдар.
6. Төменде келтірілген көлік құралдарына салынатын салық 

ставкаларының есептеліну жолының қайсысы дұрыс:

161



а) жеңіл автокөліктер үшін еалық мөлшері куаттылығына 
байланысты квт түрінде АЕК есебінде

б) автобустар бойынша салық ставкасы қуаттылығына 
байланысты квт түрінде АЕК есебінде 

с) үшу кемелеріне салық мөлшері эрбір квт қуаттан АЕК-тік 4%і 
мөлшерінде
д) 1,5 тоннаға дейінгі жүк таситын арнаулы автомобильдер үшін 
салық сомасы квт қуаттылыгы 4%-і есебінде
е) шынжыр табанды мәшинелер мен механизмді қоспағанда, 
өздігінен жүретін машиналар мен пневматикалық жүрістегі 
механизмдер үшін салық сомасы квт қуаттылық үшін 5 АЕК 
есебінде
7. Көлік қүралдарына салынатын салық ставкалары төмендегідей 
белгіленеді:
а) салық салу объектісінің қүнына %-пен;
б) салық салу бірлігіне абсолюттік сомамен;
с) көлік қүралдары двигателінің көлеміне % -пен;
д) салық салу объектісіне АЕК-пен;
е) салық салу объектісіне ЖЕК-пен.
8. Төменде келтірілген түлғапардың қайсысы көлік қүралдарына 
салынатын салықтардың төлеушілері болып табылмайды: а) жеке 
түратын зейнеткерлер;
б) бірыңғай жер салығын төлеушілер; 
с) діни үйымдар;
д) резидент емес -  заңды түлғалар;
е) АСР бойынша қызметін жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер- 
жеке түлғалар.
9. Көлік қүралдарына салынатын салық бойынша салық салу 
объектісі болып табылмайтындар:
а) жүк көтергіштігі 40 тоннадан асатын карьерлік 
автосамосвалдар;
б) арнаулы өрт сөндіруші көлік қүралдары;

162



с) қорғанысқа арналған арнаулы көлік құралдары;
д) арнаулы медициналық көлік құралдары;
е) қоғамдық тэртіп органдарының арнаулы көлік кұралдары.
10. Төменде аталаған тұлғағалардың қайсысы колік 
ісұралдарына салынатын салық бойынша салық төлеуші болып 
табылады:
а) ауылшаруашылық құрылымынан шыққан кезде пэй ретінде 
алған көлік құралдары бойынша жеке тұлғалар; б) 1 жэне 2 
топтағы мүгедектер;
с) 3 топтағы мүгедектер;
д)зейнеткерлер;
е) ¥ОС қатысушылары.

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар

1. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға 
жатпайтын қызметке салық салу.

2. Жер қойнауын пайдалануға арНалған келісім шарттар 
бойынша болек салықтық есепке алуды жүргізудің негізгі 
принциптері.

3. Бонустар. Қол қойылатын бонаус жэне коммерциялық табу 
бонусы.

4. Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем.
5. Мүнайға арналған пайдалы қазбаларды өндіру салығы.
6. Жер учаскелерені пацдаланғаны үшін төлемақы.
7. Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін 

төлемақы.
8. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы.
9. Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем ақы.
10. Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы.
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11. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін 
төлемақы.

12. Радиожелілік спекторын пайдаланғаны үшін төлемақы.
13. Қарааралық жэне халықаралық телефон байланысын, 

сондай ақ үялы байланысты бергені үшін төлемақы.
14. Кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін төлемақы.
15. Сыртқы жарнамаларды орналастырғаны үшін төлемақы.

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жүмысына арналган тапсырмалар

1. Кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, минералды 
шикізатқа пайдалы қазбаларды өндіру салығы.

2. Кең таралған пайдалы қазбаларға, жерасты сулары мен 
емдік балшықтарға пайдалы қазбаларды өндіру салығы.

3. Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы.
4. Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін 

төлемақы.
5. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы.
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ТАҚЫРЫП 12 МЕМЛЕКЕТТІК БАЖ. КОНСУЛДЫҚ
АЛЫМ.

1. .Мемлекеттік баждың соттардағы ставкалары
2.Мемлекеттік баж ставкалары азаматтың хал актілерін 
тіркелгені үшін.
3. Мемлекеттік бажды төлеу тэртібі

Қазақстан Республикасының бюджетінің
кірісіндегі бюджетке төленетін салықтар мен басқа да 
төлемдерден қүралады. Ягни:
Алымдар:
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алым; 
жеке кэсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алым; - 
жылжымайтын мүлікке қүқықтарды жэне олармен жасалған 
мәмілерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алым; - 
радиоэлектрондық қүралдарды жэне жиілігі жоғары 
қүрылғыларды мемлекеттік тіркегені үшін алым; 
механикалық көлік қүралдары мен тіркемелерді мемлекеттік 
тіркегені үшін алым;
теңіз, өзен кемелері мен шағын көлемді кемелерді мемлекеттік 
тіркегені үшін алым;
азаматтық эуе кемелерін мемлекеттік тіркегені үшін алым; 
дәрі-дәрмек қүралдарын мемлекеттік тіркегені үшін алым; - 
автокөлік қүралдарының Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы жүру алымы; - аукңиондардан алынатын алым; 
елтаңбалық алым;
жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін 
лицензиялық алым;
телевизия жэне радио хабарларын тарату үйымдарына 
радиожиілік спекторін пайдалануға рүқсат беру алымынан 
түрады. Төлемақылар:
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жер учаекелерін пайдаланғаны үшін төлемақы;
жер бетіндегі көздердін су ресурстарын пайдаланғаны үшін
төлемақы;
қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы; 
жануарлар дүннесін пайдаланғаны үшін төлемақы; 
орманды пайдаланғаны үшін төлемақы;
ерекше қорғалатын табнғи аумақтарды пайдаланғаны үшін 
төлемақы;
радиожиілік спекторін пайдаланғаны үшін төлемақы; 
кеме қатынайтын су жолдарын пайдаланғаны үшін төлемақы; - 
сыртқы жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақыдан түрады. 
Мемлекеттік баж:
мемлекеттік баждан. Кеден төлемдері: 
кеден бажынан;
кеден алымдарынан; - төлемақыдан; - алымдардан түрады.
2) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер: 
мемлекеттік баж;
алымдар; тіркеу алымдары; автокөлік қүралының Қазақстан 
Республикасы аумағымен жүргені үшін алым; 
аукционнан алынатын алым;
жекелеген қызмет түрлерімен айналысу қүқығы үшін 
лицензиялық алым; телевизия жэне радио тарату үйымдарына 
радиожиілік спектрін 
пайдалануға рүқсат беру үшін алым;
ТІРКЕУ АЛЫМДАРЫ
1. Тіркеу алымдары -  уэкілетті мемлекеттік орғандар Салық 
Кодексінің 455-бабында белгіленген тіркеу іс-әрекеттерін 
жасаған кезде, сондай-ақ осындай тіркеу іс-әрекеттерінің 
жасалғанын куэландыратын қүжаттың телнүсқасын берген 
кезде өздері алатын бір жолғы міндетті төлемдер.

2. Тіркеу іс-эрекеттерін Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тэртіппен жэне жағдайларда уәкілетті

166



мемлекеттік органдар (бұдан эрі -  тіркеуші органдар) жүзеге 
аеырады.
3. Салық Кодексінің 583-бабының 1-тармагында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, тіркеуші органдар тоқсан сайын есепті 
тоқсаннан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей өзінің орналасқан 
жері бойынша салық органына уэкілетгі орган белгілеген нысан 
бойынша алым төлеушілер мен салық салу объектілері туралы 
ақпарат береді.
Алым төлеушілер

Тіркеуші органдар Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сэйкес тіркеу іс-әрекеттерін солардың мүдделерінде жүргізетін 
жеке жэне заңды түлғалар алым төлеушілер болып табылады. 
Салық салу объектісі

Алымдар мынадай тіркеу іс-әрекеттері:
1) мыналарды: заңды түлғаларды мемлекеттік тіркегені

(есепке қойганы) жэне филиалдар мен өкілдіктерді есептік 
тіркегені, сондай-ақ қайта тіркегені; дара кэсіпкерлерді;

жылжымайтын мүлікке жэне олармен жасалатын мәмілелерге 
қүқықтарды; жылжымалы мүлік кепілін жэне кеменің немесе 
салынып жатқан кеменің ииотекасын; радиоэлектрондық
қүралдар мен жоғары жиіліктегі 
қүрылғыларды;

көлік күралдарын, сондай-ақ оларды қайта тіркегені; 
дэрілік қүралдарды, сондай-ақ оларды қайта тіркегені; 
туындылар мен сабақтас қүқықтар объектілеріне қүқықтарды, 
туындылар мен сабақтас қүқықтар объектілерін пайдалануға 
арналған лиңензиялық шарттарды, сондай-ақ оларды қайта 
тіркегені;
мерзімді баспа басылымын жэне ақпарат агенттігін 

мемлекеттік тіркегені (есепке қойғаны);
2) осы баптың тармақшасында аталған тіркеу ісэрекеттерінің 

жасалғанын куэландыратын қүжаттың телнүсқасын бергені үшін 
алынады.
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Алым ставкалары
Алым ставкалары тиісті қаржы жылына арналған 

республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік 
көрсеткіш мөлшеріне негізделе отырып есептеледі жэне 
мыналарды құрайды:

АВТОКӨЛІК ҚҮРАЛДАРЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АУМАҒЫМЕН ЖҮРГЕНІ ҮШІН АЛЫМ

1) халықаралық қатынастарда жолаушылар мен жүктерді 
тасымалдауды жүзеге асыратын отандық автокөлік 
қүралдарының Қазақстан Республикасының аумағынан кетуі;
2) халықаралық қатынастарда жолаушылар мен жүктерді 
тасымалдауды жүзеге асыратын шетелдік автокөлік 
қүралдарының Қазақстан Республикасының аумағына келуі 
(кетуі), Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзиті;
3) ірі көлемді жэне (немесе) салмағы ауыр отандық жэне шетелдік 
автокөлік қүралдарының Қазақстан Республикасының 
аумағымен жүруі;

4) конңессияға берілген ақылы мемлекеттік автомобиль 
жолдарын қоспағанда, ақылы мемлекеттік автомобиль 
жолдарымен отандық жэне шетелдік автокөлік қүралдарының 
жүруі үшін өндіріп алынады.

2. Алым: Консулдық алым:
1)Қазақстан Республикасының аумағында - банктер немесе 

банк операңияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
үйымдар арқылы аудару жолымен консулдық іс-әрекеттер жүзеге 
асырылатын жердің бюджетіне немесе қатаң есептілік бланкілері 
негізінде консулдық мекемелерде қолма-қол ақшамен;

2)Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде 
шаруашылық пайдалану қүқығынсыз дипломатиялық өкілдіктің 
немесе консулдық мекеменің арнаулы (транзиттік) банк шотына
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банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын үйымдар арқылы аудару жолымен немесе қатаң 
есептілік бланкілері негізінде консулдық мекемелерде қолма-қол 
ақшамен төленеді.

Қатаң есептілік бланкілерінің нысанын уәкілетті 
мемлекеттік органның келісімі бойынша Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі белгілейді.

Консулдық алымдар сомасын бюджетке есептеу тэртібін, 
сондай-ақ шетелде қолма-қол ақшамен төленген консулдық 
алымдарды дипломатиялық өкілдіктің немесе консулдық 
мекеменің арнаулы (транзиттік) банк шотына есепке алу тэртібін 
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің келісімі 
бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
белгілейді.

Толенген консулдық алымдар сомасы қайтарылуга тиіс
емес.
Салықтың мемлекеттік баждан айырмашылығы Мемлекеттік 
бажда төлем болып саналады.
Мемекеттік баж-уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың 
немесе лауазымды адамдардың заңдық мэні бар іс-қимылдар 
жасаганы үшін жэне қүжаттарды бергені үшін алынатын міндетті 
төлем.

Мемлекеттік баждың салықтан айырмашылыгы мынада 
Мемлекет тарапынан берілетін қызметке байланысты 
болады,сондықтан бүл баламалы төлем болып саналады; 
Мемлекеттік бажды мемлекетке көрсетілетін қызметіне 
байланысты төлем ретінде қарау керек.Айта кету керек,бажды 
телеген кезде тауар-ақша қатынастары жүзеге асады.

Салықтық жарналар арқылы да мемлекеттік қаржы қорлары 
қүрылады.Олар мемлекеттің бюджеттік жэне бюджеттен тыс 
қорларында (әлеуметтік сақтандыру қорлары,зейнетақы 
қорлары,жүмыспен қамту қоры жол жондеу қоры )жиналады. 
Салық салуда қолданылатын негігі қүжаттарға жататындар.

169



-декларация;
-Салық органдары жүргізген жеке тұлғалар қызметін тексеру 
материалдары ;
-Табыс салығын төлеушілерінің салықты төлегені туралы 
кәсіпорын ақпараты.
-Ағымдағы төлепдерді төлегені туралы құжат.

Есептеу тапсырмалары:
1 Анықтаныз: ЖТС сомасы , әлеуметтік салық сомасы жэне 

декларация тапсыру мерзімі
ЖШС «Идеал» (СТН 620300251000) торт пісіретін фнрма. 

Фирманың штатында жұмыскерлердің құрамы келесідей:
1 -  директор Саматова И И -  55 000 тенге
2 -  бас бухгалтер Маратов Е Е -  40 000 тенге
3 -  кондитер Ратова Р Р 20 000 тенге
4 -  кондитер комекші Шахаева К А 20 000 тенге
5 -  сатушы Айдарова А А 20 000 тенге
Ағымдағы жылдың 3-ші тоқсаның қорытындысы бойынша 
келесідей мәліметтер бар: Шілде -  550 000 тенге 
Тамыз -  250 000 тенге 
Қыркүйек -  300 000 тенге

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар

1. ҚР көлік құралдарынап салынатын салықтар бойынша салық 
салу объектісі болып:
а) автомобильдердің двигательдерінің көлемі;
б) двигательдердің күштілігі; 
с) барлық көлік құралдары;
д) ҚР есепке тұрған көлік қүралдары;
е) автокөліктер, автобустар, жүк мәшинелері.



2.Төменде келтірілгендердің ішінен қандай кэсіпорындар көлік 
құралдарына салынатын салықтан жеңілдіктер иемденеді:
а) банктер, олардың бөлімшелері,өкілеттіктері мен ұйымдары
б) тек қана мемлекеттік бюджет есбінен қаржыландылылатын 
ұйымдар
с) коммерңиялық емес ұйымдар
д) өндірістік кәсіпорындар мен ұйымдар
е) медиңиналық мекемелер
3. Салық салудың бұл принципінің өрнектелуі, яғни салық төлеу 
бйынша міндетті осы салықтар салық кодексімен қарастырылған 
жағдайда ғана пайа болады:
A) салықтарды бекіткендегі заңдылықтың сақталу принципі;
B) салық кодексінің басқару принципі;
C) салық салудың максималдылық принципі; О) салық салудың 

тепе-теңдік принципі;
Е) шындық принципі.
4.Салық салудың шындық принципі болып табылады:
A) салық салудың үнемді принципі;
B) салық салудың заңды принципі;
C) салық салудың экономикалық принципі;
I)) салық салудың қолайлы принципі; Е) салық салудың анықталу 

принципі.
5. Салық салудың келесі принципіие сэкес эрбір адам өз табысына 
сай мемлекетті қолдауға қатысуы қажет: А) үнемділік принципі;
B) анықталу принципі;
C) қолайлылық принципі;
Б) шындық принцииі;
Е) тиімділік принципі.
6.Салық салудың келесі принципіне сэйкес салық жинау ең 
төменгі шығындарда жүргізілуі қажет. А) үнемділік пинципі;
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B) өлшемділік принципі;
C) қолайлылык принципі;
Б ) шындық принципі;
Е) анықтылық пинципі
7. Казақстан республикасының мемлекеттік 

бюджетіндегі салықтардық үлесі қандай?
A) 50%
B) 80%
C) 90%
Э) 100%
Е) 70%
8. Бұл салықтарда тек табысы ғана емес, сонымен қатар салық 
төлеушінің қаржылық күйі де ескеріледі:
A) нақты салықтар;
B) дербес салықтар; С) жалпы салықтар;
О) жанама салықтар;
Е) арнайы салықтар.
9. Бұл салықтар мүмкіндіктерінен жэне сыртқы белгілеріне 
қарап алынады, яғни салық салуда салық объекті назарға 
алынады: А) нақты салықтар; В) жанама салықтар;
C) жеке салықтар;
В) жалпы салықтар;
Е) арнайы салықтар.
10. Объектінің экономикалық белгілеуі бойынша ерекшеленуі:
A) тікелей жэне жанама салық;
B) жалпы жэне арнайы салық;
C) нақты жэне жеке салық;
□) табысқа жэне түтынуға салық; Е) мемлекеттік жэне жергілікті 

салық.
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Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар

1. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы.
2. Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем ақы.
3. Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы.
4. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін 

төлемақы.
5. Радиожелілік спекторын пайдаланғаны үшін төлемақы.
6. Алымдар, төлемақылар, баждар жэне

аударымдардың экономикалық мазмұны.
7. Тіркеу алымдары.
8. Автокөлік қүралдарының ҚР -ның аумағымен жүрғені үшін 

алым.
9. Аукциондардан алынатын алым.
Ю.Жекелеғен қызмет түрлері мен айналысу қүқығы үшін 

лицензиялық алым.
П.Телевизия жәнен радио хабарларын тарату ұйымдарына 

радиожелілік спекторын пайдалануға рұқсат берғен үшін 
алым.

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің өзіндік
жұмысына арналған тапсырмалар

1. Қарааралық жэне халықаралық телефон байланысын, сондай ақ
ұялы байланысты бергені үшін төлемақы.

2. Кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін төлемақы.
3. Сыртқы жарнамаларды орналастырғаны үшін төлемақы.
4. Мемлекеттік баж.
5. Консулдық алым.
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ТАҚЫРЫП 13.АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ САЛАСЫН 
ДАМЫТУДЫ ҚОЛДАУ МАҚСАТЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК 

САЯСАТТЫ ЖҮРГІЗУДЕГІ АРНАУЛЫ САЛЫҚ 
РЕЖИМІНІҢ РОЛІ.

1 Шаруа жэне фермер қожапықтары үшін арнаулы салық 
режимінің экономикалық мэні.
2 Ауыл шаруашьшығы саласын дамытуды қолдау мақсатында 
мемлекеттік саясатты жүргізудегі арнаулы салық режимінің ролі.
3 Біріңғай жер салығы негізінде АСР құрылу ерекшеліктері. 
Салық салу объектісі. Салық ставкасы. Жер учаскесін жалға беру 
кезіндегі салық салу ерекшеліктері. Біріңгай жер салығы 
бойынша салық есептілігі. Жекелеген салықтар мен бюжетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу ерекшеліктері 
жэне төлеу тэртібі.
4 Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер үшін арнаулы 
салық режимдерінің экономикалық мазмүны. Ауыл шаруашылғы 
өнімдерін өидіруші заңды түлғалар мен селолық түтыну 
кооперативтері арнаулы салық режимдерін қолдану шарттары. 
Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимі 
Шаруа немесе фермер қожалықтары осы тарауда белгіленген 
арнаулы салық режимін немесе жалпыға бірдей белғіленген 
тэртіпті дербес таңдауға қүқылы.

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 
режимі бірыңғай жер салығын төлеу негізінде бюджетпен есеи 
айырысудың ерекше тэртібін көздейді жэне акңизделетін 
өнімдерді өндіру, қайта өңдеу жэне өткізу жөніндегі қызметті 
қоспағанда, ауыл шаруашылығы өнімдерін ондіру, өзі өндірген 
ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жэне оны өткізу 
жөніндегі шаруа немесе фермер қожалықтарының қызметіне 
қолданылады.

Жеке меншік қүқығындағы жэне (немесе) жер пайдалану 
қүқығындағы (қайталап жер пайдалану құқығын қоса алғанда)

%
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жер учаекелері болған кезде, шаруа немесе фермер 
қожалықтарына арнаулы салық режимін қолдану құқығы 
беріледі.
Арнаулы салық режимдері мынадай түрлерге бөлінеді:

1) мыналарды:
патент негізінде арнаулы салық режимін; оңайлатылған
декларация негізінде арнаулы салық режимін қамтитын шағын 
бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимі;

2) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 
режимі;

3) ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды түлғалар жэне 
селолық түтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимі. 
Салық төлеуші осы бөлімде белгіленген жағдайларда жэне 
тәртіппен жалпыға бірдей белгіленген тэртіпті немесе арнаулы 
салық режимін таңдауға қүқылы.

Патент -  төлем көздерінен үсталатын жеке табыс салығы мен 
элеуметтік салықты қоспағанда, жеке табыс салығы бойынша 
бюджетпен есеп айырысу фактісін растайтын қүжат.
Патент нысанын уәкілетті орган белгілейді.
Патент жоғалған жағдайда салық төлеушінің өтініші бойынша 
телнұсқа беріледі.
Берілген патенттерді (патенттердің телнұсқаларын) тіркеуді 
салық органдары патенттерді тіркеу (беру) журналында 
жүргізеді.

Тіркеу журналдарының нысандарын жэне оларды толтыру 
тэртібін уәкілетті орган белгілейді.

Арнаулы салық режимдері қолданылатын түлғаларға салық 
салу мақсатында салық төлеушінің өзге оқшауланған 
қүрылымдық бөлімшесі болып оның функцияларының бір бөлігін 
орындайтын, орналасқан жері бойынша түрақты жұмыс 
орындары жабдықталған аумақтық оқшауланған бөлімше 
танылады. Еғер жұмыс орны бір айдан асатын мерзімге құрылса, 
ол тұрақты болып есептеледі.
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Қазақстан Республикасының аумағында жэне оның шегінен 
тыс жерлерде алынған (алынуға жататын) табыстардың барлық 
түрлерінен түратын салық кезеңі ішіндегі табыс патент немесе 
оңайлатылган деклараңия негізінде арнаулы салық режимін 
қолданатын салық төлеушілер үшін салық салу объектісі болып 
табылады.

2. Жалпыға бірдей белгіленген тэртіпке ауысқан кезде 
жалпыға бірдей белгіленген тэртіп күнтізбелік екі жыл 
қолданылғаннан кейін ғана арнаулы салық режиміне қайта 
ауысуға болады. Арнаулы салықрежимін:

1) филиалдары, окілдіктері бар заңды түлғалардың
2) заңды түлғалар филиалдарының, өкілдіктерінің
3) эртүрлі елді мекендерде өзге де оқшауланған қүрылымдық 

бөлімшелері жэне (немесе) салық салу объектілері бар салық 
төлеушілердің

4) басқа заңды түлғалардың қатысу үлесі 25 проценттен асатын 
заңды түлғалардың

5) қүрылтайшысы арнаулы салық режимін қолданатын басқа заңды 
түлғаның бір мезгілде қүрылтайшысы болып табылатын заңды 
түлғалардың қолдануға қүқығы жоқ.

Арнаулы салық режимдері мынадай қызмет түрлеріне:
1) акңизделетін өнімді өндіруге;
2) консультациялық, қаржылық, бухгалтерлік қызметтерге;
3) мүнай өнімдерін өткізуге;
4) шыны ыдыстарды жинауға жэне қабылдауға; 5) жер қойнауын 

пайдалануға қолданылмайды.
Патент негізіндегі арнаулы салық режимі
Патент негізіндегі арнаулы салық режнмін мынадай талаптарға 
сай келетін:

1) қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын;
2) жеке кэсіпкерлік нысанындағы қызметті жүзеге асыратын; 3) 

салық кезеңіндегі табысы тиісті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі
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жалақының 200 еселенген мөлшерінен аспайтын дара кәсіпкерлер 
қолданады.
Салық кезеңі -күнтізбелік жыл салық кезеңі болып табылады. 

Қолдану шарттары
Дара кәсіпкер патент негізінде арнаулы салық режимін 

қолдану үшін оны қолдана бастағанға дейін орналасқан жері 
бойынша салық органына салықтық өтінішті табыс етеді. 
Қайтадан қүрылған дара кэсіпкерлер аталған өтінішті дара 
кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күннен кешіктірмей табыс етеді.

Дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген күн аталган дара 
кэсіпкерлер үшін арнаулы салық режимін қолдану басталатын 
күн болып табылады.

Дара кәсіпкерлердің салықтық өтінішті аталған мерзімдерде 
табыс етпеуі, олардың жалпыға бірдей белғіленген тэртіпте 
бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыруга келісімі деп 
саналады. Патент негізінде арнаулы салық режимін қолдануға 
салықтық өтінішпен бір мезгілде уэкілетті орган белгілеген 
нысан бойынша патент алуға арналған есеп-қисап (осы тарауды 
қолдану мақсатында бүдан эрі -  есеп-қисап) табыс етіледі. 
Бюджетке төленген патент қүнын, әлеуметтік аударымдарды 
төлеуді, міндетті зейнетақы жарналарын аударуды растайтын 
құжаттар есеп-қисапқа қоса беріледі.

Есеп-қисапты электронды түрде табыс ететін салық 
төлеушілер аталған қүжаттарды табыс етпейді.

Кезекті патентті алуға арналған есеп-қисап патент негізінде 
арнаулы салық режимін қолдануға салықтық өтінішті табыс 
етпестен осының алдындағы патенттің қолданыс мерзімі 
аяқталғанға дейін табыс етіледі.

Салық органдары есеп-қисап пен есеп-қисапқа қоса 
берілетін қүжаттар табыс етілгеннен кейін бір жүмыс күні ішінде 
патент беруді жүргізеді немесе уәкілетті орган белгілеген нысан 
бойынша патент беруден бас тарту туралы шешім шығарады.
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Шешім екі данада рееімделеді, оның біреуін салық төлеушіге қол 
қойылып тапсырылады.

Патент кемінде бір ай жэне он екі айдан аспайтын мерзімге 
беріледі.

Дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куэлік 
көрсетілмейінше, патент жарамсыз болады.

Патент негізінде арнаулы салық режимін қолдану кезінде 
кәсіпкерлік қызмет уақытша тоқтатыла тұрған жағдайда, дара 
кәсіпкер орналасқан жері бойынша салық органына Салық 
Кодексінің 74-бабында белгіленген тэртіппен салықтық өтінішті 
табыс етеді.

Патент негізінде арнаулы салық режимін қолдануды тоқтату 
салықтық өтініш негізінде немесе осы баптың 7-тармағында 
көзделген жағдайларда салық органының шешімі бойынша 
жүргізіледі.

Патент негізінде арнаулы салық режимін қолдануды ерікті 
түрде тоқгату кезінде салықтық өтініш патенттің қолданылу 
мерзімі аяқталғанға дейін табыс етіледі.
Патент негізінде арнаулы салық режимін қолдануға мүмкіндік 
бермейтін шарттар туындаған жағдайда, дара кәсіпкер: 1)
шарттармен сәйкессіздік туындаған сэттен бастап бес жүмыс күні 
ішінде: арнаулы салық режимін қолдануды тоқтату туралы
салықтық өтінішті;

белгіленген табыс мөлшерінен асып түсетін болса, асып 
түскен сомаға қосымша есеп-қисапты табыс етуге;

2) осындай шарттар туындаған айдан кейінгі айдан бастап осы 
Кодексте белгіленген тәртіппен жалпыга бірдей белгіленген 
тәртіпке немесе өзге де арнаулы салық режиміне ауысуға 
міндетті.

Салық органы салық төлеушінің осы режимді қолдану 
шарттарына сәйкессіздік фактісін анықтаған кезде, қабылданған 
шешім негізінде оны сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан
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бастап жалпыға бірдей белгіленген тэртіпке ауыстыру туралы 
салық төлеушіні хабардар етеді.
Патент қүнын есептеу

Патент қүнын есептеу салық салу объектісіне 2 процент 
мөлшеріндегі ставканы қолдану жолымен жүргізіледі. Патент 
қүны:
1) патент қүнының 1/2 бөлігі мөлшерінде - жеке табыс салығы;
2) "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан 

Республикасының Заңына сэйкес есептелген элеуметтік 
аударымдарды алып тастағаннан кейінгі патент қүнының 1/2 
бөлігі мөлшерінде әлеуметтік салық түрінде бюджетке 
төленуге жатады.

Әлеуметтік аударымдар сомасы әлеуметтік салық сомасынан 
асып түскен кезде, элеуметтік салық сомасы нөлге тең болады. 
Егер нақты табыс патенттің қолданылу мерзімінің ішінде 
есепқисапта көрсетілген табыс мөлшерінен асыи түссе, дара 
кәсіпкер
бес жүмыс күиі ішінде асып түскен сомаға қосымша 
есепқисапты табыс етуге жэне осы сомадан салықтар төлеуге 
міндетті. Бүл есеп-қисаптың негізінде бүрын берілген патенттің 
орнына жаңа патент беріледі. Сонымен қатар, егер патенттің 
қолданылу мерзімінің ішінде нақты табыс есеп- 
қисапта көрсетілген табыстың мөлшеріне жетпесе, дара кәсіпкер 
азаю сомасына қосымша есеп-қисапты табыс етуге құқылы. 
Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі 
Мынадай шарттарға сай келетін шағын бизнес субъектілері:
1) дара кэсіпкерлер үшін:

дара кәсіпкердің өзін қоса алғанда, қызметкерлердің шекті 
орташа тізімдік саны салық кезеңі ішінде жиырма бес адам болса; 
салық кезеңі ішінде шекті табысы 10 000,0 мың теңгені қүраса; 2) 
заңды тұлғалар үшін:

қызметкерлердің шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі 
ішінде елу адам болса; салық кезеңі ішінде шекті табысы 25



000.0.мың теңгені кұраса, оңайлатылған деклараңня негізіндегі 
арнаулы салық режимін қолданады.
Салық кезеңі - күнтізбелік тоқсан болып табылады.
Қолдану шарттары
1. Оңайлатылган декларация негізінде арнаулы салық режимін 
қолдану үшін салық төлеуші, егер осы тармақта өзгеше 
белгіленбесе, орналасқан жері бойынша салық органына салық 
кезеңі басталғанға дейін салықтық өтінішті табыс етеді.
2. Салық органы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша 
арнаулы салық режимін қолдану туралы жэне арнаулы салық 
режимін қолданудан бас тарту туралы шешімді салық төлеуші 
салықтық өтінішті табыс еткен күннен бастап үш жүмыс күні 
ішінде шығарады. Шешім екі данада ресімделеді.

Салық органы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде шешімді алу үшін салық төлеуші салық органына 
келмеген жағдайда, бір данасы салық төлеушіге қолы қойылып 
тапсырылады немесе хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта 
арқылы жіберіледі.

Хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы жіберілген 
шешім салық төлеушіге ол почга байланысының немесе өзге де 
байланыс үйымының хабарламасына белгі қойған күннен бастап 
тапсырылды деп есептеледі.

Көрсетілген талаптарға сәйкес келмеуі арнаулы салық 
режимін қолданудан бас тарту үшін негіз болып табылады. 
Салық органы салық төлеушінің осы режимді қолдану 
шарттарына сәйкессіздік фактісін анықтаган кезде, қабылданган 
шешім негізінде оны сэйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан 
бастап жалпыға бірдей белгіленген тэртіпке ауыстыру туралы 
салық төлеушіні хабардар етеді.
Салықтарды оңайлатылған декларация бойынша есептеу

Салықтарды оңайлатылған декларация негізінде есептеуді 
салық төлеуші салық салу объектісіне есепті салық кезеңінде 3
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процент мөлшеріндегі ставканы қолдану арқылы дербес 
жүргізеді.

Егер есепті кезеңнің қорытындылары бойынша 
қызметкерлердің орташа айлық жалақысы тиісті қаржы жылына 
арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең 
төмен жалақының, дара кэсіпкерлерде кемінде 2 еселенген, 
заңды түлгаларда кемінде 2,5 еселенген мөлшерін қүраса, осы 
баптың Ітармағына сэйкес салық кезеңі ішінде есептелген салық 
сомасы қызметкерлердің орташа тізімдік санын негізге ала 
отырып, эрбір қызметкер үшін салық сомасының 1,5 проценті 
мөлшеріндегі сомаға азайтылу жағына қарай түзетілуге жатады.

Салық кезеңі ішінде Салық Кодексінің 433-бабында 
белгіленген табыс сомасынан іс жүзінде алынған табыс сомалары 
асып түскен жағдайда, салық салудың жалпыға бірдей 
белгіленген тэртібіне не өзге арнаулы салық режиміне өту (ауысу) 
күніне дейін салықтарды есептеу осы баптың Ітармағында 
белгіленген ставка бойынша жүргізіледі.
Оңайлатылған декларацияны табыс ету жэне салықтарды төлеу 
мерзімдері

Оңайлатылған декларация салық төлеушініц орналасқан 
жері бойынша салық органына есепті салық кезеңінен кейінгі 
екінші айдың 15-інен кешіктірілмей табыс етіледі.

Оңайлатылған декларацияда төлем көзінен үсталатын жеке 
табыс салығының, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік 
аударымдардың есептелген сомалары көрсетіледі.

Есептерді шешуге арналған мысалдар

1 Анықтаныз: ЖТС сомасы , әлеуметтік салық сомасы жэне 
декларация тапсыру мерзімі

ЖШС «Идеал» (СТН 620300251000) торт пісіретін фирма. 
Фирманың штатында жұмыскерлердің қүрамы келесідей:
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1 -  директор Саматова И И -  55 000 тенге
2 -  бас бухгалтер Маратов Е Е -  40 000 тенге
3 -  кондитер Ратова Р Р 20 000 тенге
4 -  кондитер комекші Шахаева К А 20 000 тенге
5 -  сатушы Айдарова А А 20 000 тенге
Ағымдағы жылдың 3-ші тоқсаның қорытындысы бойынша 
келесідей мәліметтер бар: Шілде -  550 000 тенге 
Тамыз -  250 000 тенге 
Қыркүйек -  300 000 тенге
2 Іс-сапар шығындарына байланысты шегерімдерге жататын 
шығындарды дүрыс есепте.
Басшының бүйрығына сәйкес фирма жұмыскерінің Қазақстан 
Республикасы бойынша 10 күнге іс -  сапарға кетті. Шегерімге 
өндіріс бухгалтериясында келесілей мәліметтер жатқызылды: А) 
Жол ақы билеті құны -  4 000 тенге тұрады, ҚҚС ішінде. 
Кәсіпорын ҚҚС -  ның төлеушісі болып табылады.
Б) квитанңияға сәйкес қонақ үйге тұрғаны үшін -  25 000 тенге.
В) Тэуліктік сома -  20 000 тенге.
3 Анықтаныз: Іс-сапар шығындарына байланысты шегерімдерге 
жататын шығындарды дұрыс есепте.
Басшының бұйрығына сәйкес фирма жұмыскерінің Қазақстан 
Республикасы бойынша 10 күиге іс -  сапарға кетті. Шегерімге 
өндіріс бухгалтериясында келесілей мэліметтер жатқызылды:
А) Жол ақы билеті қүны -  4 000 тенге түрады, ҚҚС ішінде. 
Кәсіпорын ҚҚС -  ның төлеушісі болып табылады.
Б) квитанңияға сэйкес қонақ үйге тұрғаны үшін -  25 000 тенғе. В) 
Тэуліктік сома -  20 000 тенге.



П р ак ти к ал ы қ /сем и н ар  сабақ тар ға  арнал ған  тап сы р м алар

1. Салықтарды алудың келесі тэсілі салықты есептеу мен алу 
табыс келтіру нормалары көрсетілген салық алынатын 
объектілерді тіркеу негізінде жүзеге асырылады:
A) куэлік негізінде;
B) норматнвті;
C) декларация бойынша; Б) патент негізінде;
Е) кадастрлық.
2. Салық салудың келесі тэсілінде салық төлеуші табыс 
мөлшерін, қажетті жеңілдіктерді, шегерімдерді көрсетеді жэне 
салық сомасын есептейді:
A) патент негізінде;
B) салық төлеушінің декларациясы бойынша;
C) кадастрлық; Б ) табыс алу көзінен; Е) куэлік негізінде.
3. Салықтарды алудың осы тәсілінде салық табыс орнында 
төлеуші жүмыс істейтін заңды тұлғаның есепшісі есептейді жэне 
төлейді:
A) декларация бойынша;
B) кадастрлық;
C) төлем көзінен салық үстау;
Б) куэлік негізінде;
Е) патент негізінде.
4. Салық қайсы тәсілмен кэсіпкерлік қызметтің түрлеріне рүқсат 
беру негізінде төленеді: А) патент негізінде;
B) кадастрлық;
C) төлем көзінен салық үстау;
П) декларация бойынша;
Е) шегеруді анықтау көзінен.
5. Іс жүзінде салық ауыртпалығы түсетін жеке түлғалар, соңгы 
салық төлеушілер, яғни мемлекет азаматтары:
А) салық тасымалдаушылары;
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B) салық субъектісі;
C) салық объектісі;
В) салық көзі;
Е) салық алу бірлігі.
6. Салық объектісін өлшеу бірлігі:
A) салық тасымалдаушысы;
B) салық ставкасы;
C) салық объектісі;
О) салық субъектісі;
Е) салық алу бірлігі.
7. Бұл ставкалар табыс мөлшеріне қарамастан салық алу бірлігіне 
абсолютті жиынтықпен бекітіледі:
A) жогарылатылган ставка;
B) пайызды ставка,
C) тең ставка;
Е)) тұрлаулы ставка; Е) төмендетілген ставка.
8. Салық алудан толығымен босатылатын салық объектісінің ең 
аз бөлігі қалай аталады?
A) салықтық өсу;
B) салық алынбайтын минимум;
C) салықтық сыныақ,
Б) салық жеңілдікткері;
Е) преференңиялар.
9. Салық бойынша заңмен бекітілген жеңілдік жарайтын уақыт 
мерзімі:
A) салық алу кезеңі;
B) салық кезеңі;
C) жеңілдік кезеңі;
Б) салық мерзімі;
Е) төлем мерзімі;
10. Салықтың қандай түрлері тауар алмастырғанда, тапшылық 
болмаған жағдайда түтынушыға таңдау қүқығын қалдырады?
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A) жеке салық;
B) нақты салық;
C) тікелей салық;
Б) жанама салық; Е) арнайы салық.

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар

1. Жеке кэсіпкерлердің табысына салық салу.
2. Жеке тұлғалардың мүліктік табысына салық салу.
3. Жеке түлғалардың деклараңияны беру тіртібі.
4. ҚР резидент емес заңды тұлағаларға салық салу.
5. Шет азаматтары мен азаматтығы жоқ түлағаларға салық 

салу ерекшеліктері.
6. Экспортқа рента салығын төлеушілер.
7. Әлеуметтік саладағы үйымдарға салық салу.
8. Салық мақсатындағы амортизацияны есептеу тэртібі.
9. КТС бойынша аванстық төлемдер: есептеу жэне төлеу 

тэртібі.
10. Жеке табыс салығы: экономикалық мазмүны, қүрылу 

принциптері мен қызметтерінің механизмі.
11. Жеке табыс салығы бойынша есептеп шығару.
12. Төлем көзіндегі табысқа салық салу еркшеліктері.

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

1. Ойын бизенсі салығы: есептеу жэне төлеу ерекшеліктері.
2. Тіркелген салық: қолдану шарттары жэне салалары.
3. Арнаулы салық режимдері: салалық бөліну түрлері, қолдану 

шарттары.
4. Патент негізіндегі арнаулы салық режимі.
5. Оңайлатылған декларация негізіндегі салық режимі.
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ТАҚЫРЫП 14.КОРПОРАЦИЯЛЫҚ ТАБЫС САЛЫҒЫ

1. Корпорациялық табыс салығы бойынша салық декларациясын 
тапсыру.
2.Корпорациялық табыс салығын есептеу тэртібі.
3.Шет елдердегі корпорациялық табыс салығы.

Корпорациялық табыс салығыныц объектісі жылдық 
жиынтық табыс пен белгіленген шегерімдер арасындағы айырма 
ретінде есептелінген салық салынатын табыс болып табылады.

Корпорациялық табыс салығын төлеушілер Қазақстан 
Республикасының ¥лттық банкі мен мемлекеттік мекемелерден 
басқа Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасында қызметін турақты мекеме 
арқылы жүзеге асыратын немесе Қазақстан Республикасындағы 
көздерден табыс алатын бейрезидент заңды түлғалар.

Банктің жылдық жиынтық табысы (ЖЖТ) Кодекстің 122- 
бабына сәйкес жүргізілетін түзетулер есебімен 
Қазақстан Республикасында жэне одан тыс жерлерден 
алынуға тиіс табыстардан түрады.
ЖЖТ-қа келесі табыс түрлері кіреді:

- банк қызметінен:
- пайыздық;
- дилингтік операциялар бойынша;
- комиссиялық;
- басқа да операциялық;
- төтенше;
- айыппұл, өсімпүл, түрақсыздық шығындары 

түрінде;



-үйлерді, ғимараттарды, қүрылыстарды, соидай-ақ 
амортизациялауға жатпайтын активтерді өткізу кезіндегі қүн 
өсімінен түскен табыс;
-жаппы үлестік меншіктен табысты бөлу кезінде алынатын 
табыс;
- өтеусіз алынған мүліктер;
- мүлікті жалға беруден түскен табыс;
- банктер жасаған провизиялардың мөлшерін 
азайтудан түскен табыс;
- күмэнді міндеттемелер бойынша;
- міндеттемелер мен талаптарды есептен шығарудан түсетін 
табыстар;
- айыппүлдар, өсімпұлдар жэне санкциялардың басқа да 
түрлері;
-дивидендтер;
- сыйақылар;
- бағамдық оң айырма;
- үтыстар;
- элеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған 
табыстардың шығыстардан артылуы;
-шығып қалған тіркелген активтер қүнының ішкі топтың қүн 
балансынан асып түсуінен алынған табыстар.
Жылдық жиынтық табыс Салық кодексінің 91-бабына сэйкес 
түзетілуі тиіс. Осы жерде жылдық жиынтық табыстан мыналар 
шегерілуі тиіс:
-Қазақстан Республикасындағы төлем көзінен бүрын салық 
салынған, Қазақстан Республикасының резидент заңды 
түлғаларынан алынған дивидендтер;
-эмитент өз акцияларын орналастыру кезінде алған олардың 
қүнының атаулы қүнынан асып кетуі жэне акцияларын 
өткізу кезіндегі қүн өсімі;
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- қор биржасының «А» жэне «В» ресми тізімдерінде тұрған 
акциялар мен облигацияларды өткізу кезінде кұн өсімінен 
алынған табыс;
- мемлекеттік кәсіпорынның Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің шешімі негізінде мемлекеттік органнан немесе 
мемлекеттік кэсіпорын отеусіз негізде алынған негізгі 
құрал-жабдықтардың кұны;

- Қазақстан Респуликасының зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заңдарына сэйкес алынған жэне жеке 
зейнетақы шоттарына жіберілген инвестициялық табыстар.

Бухгалтерлік есепте есептелген жэне алынған табыстар 
4000-4999 баланстық шоттарда көрініс табады жэне банктің 
ағымдағы жылдағы жалпы жылдық табысын құрайды. Бұның 
кұрамына енгізілмеген табыстар арнайы дербес шоттарда 
көрсетіледі жэне салық салу мақсатында ЖЖТ-қа түзетулер 
жүргізіледі.

Салық кодексінің 92-бабына сәйкес шегерімге жатпайтын 
шығыстарды қоспағанда, салық төлеушінің жылдық жиынтық 
табысты алумен байланысты шығыстары салық салынатын 
табысты анықтау кезінде шегерілуі тиіс.

Шегерімдер жылдық жиынтық табысты алуға байланысты 
шығыстарды растайтын қүжаттары болған кезде салық төлеуші 
жүрғізеді. Бүл шығыстар болашақтағы кезеңдердің шығыстарын 
қоспағанда, олар нақты жүргізілген салық кезеңінде шегерілуге 
жатады. Болашақтағы кезеңдердің шығыстары қай салық 
кезеңінде болса, сол кезеңде шеғерілуі тиіс.

Егер шығыстардың бірнеше баптарында белгілі бір 
шығындар көзделсе, салық салынатын кірісті есептеу кезінде 
көрсетілген шығындар тек бір рет шегеріледі.

Жылдық жиынтык табыс табуға байланысты салынған 
немесе танылған айыппүлдар, өсімпұлдар, түрақсыздық айыбы 
мемлекеттік бюджетке енғізілуіне тиістілерінен басқасы 
шегеріліп тасталуға тиіс.
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Шегерімге жатпайтын шығыстар:
- жылдық жиынтық табыс алуға байланысты емес 

шығыстар;
- құрылысқа және тіркелген активтерді иемденіп 

алуга жұмсалган шығыстар мен күрделі сипаттағы басқа 
да шығыстар;

- мемлекеттік бюджетке енгізуге жататын (енгізілген) 
айып-пүлдар мен өсімпұлдар;

- шегерімге жатқызудың салық кодексімен белғіленген 
норма-сынан асып түсетін жылдық жиынтық табыс алуға 
байла-нысты шығыстар;

- Қазақстан Республикасының нормативтік қүқықтық 
актіле-рінде белгіленген нормадан артық төленуге тиіс 
(төленген) бюджетке толенетін басқа да міндетті төлемдер 
сомасы;

- кэсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын объектілердің 
салу, пайдалану мен күтіп үстау жөнідегі шығындар;

- салық төлеушінің өтеусіз негізде берген мүлкінің, 
орындал-ған жүмыстарының, көрсеткен кызметтерінің қүны 
шегерімге жатпайды.

Шегерілуі тиіс шығындар:
- қызмет бабындағы іссапарлар кезіндегі жэне өкілдік 

шығыс-тар бойынша өтемдер сомалары;
- сыйақы бойынша шегерімдер;
- төленген күмэнді міндеттемелер бойынша шегерімдер;
- күмэнді талаптар бойынша шегерімдер;
- резервтік корларға аударымдар бойынша шегерімдер;
- ғылыми зерттеу, жобалау, іздену жэне 

тәжірибеконструк-торлық жүмыстарға жүмсалатын шығыстар 
бойынша шеге-рімдер;

- сақтандыру сыйақылары бойынша шығыстарды шегеру;
- әлеуметтік төлемдерге жүмсалған шығыстарды шегеру;
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- табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге жэне 
оларды өндіруге эзірлік жұмыстарына жұмсалған шығыстар 
бойынша шегерімдер жэне жер қойнауын пайдаланушылардың 
басқа да шегерімдері;

- теріс бағамдық айырма бойынша шегерімдер;
- салықтық шегерімі;
- түрақты активтері бойынша; - жөндеу шыгындары.
Қызмет бабы бойынша іесапар кезіндегі өтемақы сомасын

шегеріп тастауға келесілер жатады:
- іссапар орнына жету үшін жол жэне сақтап 

қалу шығындарымен бірге түрғын жайды жалдау бойынша нақты 
жасалған шығындар;

- Қазақстан шегінде тэулігіне екі айлық есеп 
көрсеткіштерінен кем болмайтын көлемде іссапар кезінде 
төленетін тэуліктік;

- ҚР Үкіметі бекіткен норма шегінде Қазақстан 
Республика-сынан тыс іссапарға шыққан уақытында толенетін 
тэуліктік.

Өкілдік шығыстарға салық төлеушінің өзара 
ынтымақтастық орнату немесе оны қолдау мақсатында 
адамдарды, акционерлер жиналысын өткізуге, сондай-ақ 
директорлар кеңесінің, тексеру комиссиясының отырысына 
келген қатысушылардықабылдауға жэне оларға қызмет
көрсетуге жүмсаған шығыстарға жатады. Аталған адамдарды 
ресми қабылдауды өткізу, оларды көлікпен қамтамасыз ету, 
келіссөз кезінде дэмхана (фуршет) қызметін көрсету, үйым 
штатында түрмайтын аудармашылардың қызметіне ақы төлеу 
жөніндеғі шығыстар, банкеттер, бос уақытта ойын-сауык немесе 
демалыстар үйымдастыруға жүмсалған шығыстар жатады. 
Өкілдік шығыстар Қазакстан Республикасының Үкіметімен 
белғілеғен нормалар шегінде шегерімге жатқызылады.

Сыйақы бойынша шегерімдерге мына сыйақылар 
жатқызылады:
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- кұрылыска алынған жэне курылыс кезінде несиелер 
(қарыз-дар) бойынша сыйақыдан басқа, алынған несиелер 
(қарыз-дар) бойынша, оның ішінде қаржы лизингі түріндегі 
сыйақы;

- сенімгерлік басқаруға алынған мүлік үшін сыйақы;
- депозиттер бойынша сыйақы;
- борыштық бағалы қағаздар иесіне оларды шыгару 

жэне орналастыру шарттарына сәйкес эмитент толейтін 
дисконт немесе купон (дисконтты немесе сыйақыларды есепке 
ала отырып).

Кодекспен белгіленген көлемде сыйақы бойынша 
шегерімдер жасалады:

- теңгемен алынған жэне (немесе) орналастырылған 
кредиттер (қарыздар), оның ішінде қаржы лизингі бойынша, 
депозит-тер, борыштық бағалы қағаздар бойынша, сондай-ақ 
сенім-герлік басқаруға алынған мүлік үшін - Қазақстан 
Республикасының Үлттық банкі белгілеген

қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін екі еселеп 
қолданып есептелген сома шегінде;

- шетелдік валютамен алынған жэне орналастырылған 
кре-диттер, оның ішінде қаржы лизингі бойынша, депозиттер, 
борыштық бағалы қағаздар бойынша - Лондон банкаралық 
нарығының мөлшерін екі еселеп қолданып есептелген сома 
шегінде жүргізіледі.

Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Үлттық банкі 
белгілеген қайта қаржыландырудың мөлшері жэне Лондондық 
банкаралық нарығының мөлшері депозиттерді, борыштық бағалы 
қағаздарды, мүлікті, сондай-ак несиені беруді рэсімдеу кезінде 
қолданылады. Шартқа сәйкес несие үшін сыйақыны есептеу үшін 
қүбылмалы мөлшері белгіленген жағдайда, Қазақстан 
Республикасы Үлттық банкінің қайта қаржыландыру 
молшерлемесі жэне Лондон банкаралық нарығының молшері 
шартқа сэйкес қүбылмалы мөлшері өзгерген күні қолданылады.
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Күмэнді талаптар - Қазақстан Республикасының занды 
түлга-лары (резидент жэне бейрезидент) мен жеке кәсіпкерлеріне 
тауарлар өткізу, жүмысты орындау, қызмет көрсету нэтижесінде 
туындаған жэне туындаған кезден бастап үш жыл ішінде 
қанағаттандырылмаған талаптар. Күмэнді болып сонымен қатар 
өткізілген тауарлар, орындалған жүмыстар, көрсетілген 
қызметтер бойынша туындаған жэне салық төлеуші-дебнторды 
Қазақстан Республикасының заңдарына сэйкес банкрот деп 
тануға байланысты қанағаттандырылмаған талаптар да 
танылады.

Күмэнді талаптар келесі шарттарды сақтағанда жылдық 
жиынтық табыстан шегеріледі:

- шегерімге жатқызған кезде олар бухгалтерлік 
есепте көрсетілген жағдайда;

- белгіленген тэртіппен рэсімделген мына қүжаттар: 
фактура-шоттар салық төлеушінің тіркелген жері бойынша 
салық органының осы шыгыстарды шегерімге жатқызу 
туралы жазбаша хабарламасы болған жағдайда.

Дебитор банкрот деп танылған жағдайда, дебиторды 
банкрот деп тану туралы сот шешімі мен оны мемлекеттік 
тіркелімнен шығару туралы әділет органдарының шешімін 
қосымша тапсыру кажет. Салык төлеушімен жоғарыда аталған 
жағдайлар сақталған кезде дебитор банкрот деп танылған салық 
кезеңінің қорытын-дылары бойынша күмэнді талаптың сомасын 
шегерімге жатқызуға қүқылы.

Банктер мен банк операңияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын үйымдар төмендегі күмэнді жэне үмітсіз 
активтерге шартты міндеттемелерге: басқа банктерге
орналастырылған корреспонденттік шоттарды қалдықтарды коса 
депозиттерге; басқа банктер мен клиенттерге берген несиелерге 
(қаржы лизингін қоспағанда); қүжаттаМалық есептермен 
кепілдіктер бойынша дебиторлық берешекке; шығарылған 
немесе кепілдіктермен растал-ған өтелмеген аккредитивтер
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бойынша шартты міндеттемелерге қарсы мэжбүрлі шығындар 
(резервтер) жасау жөніндегі шыгыстар сомасын шегеруге қүқығы 
бар. Активтер мен шартты міндеттеме-лерді күмэнді жэне үмітсіз 
санатқа жатқызу тэртібін уәкілетті мемлекеттік органмен келісе 
отырып Қазақстан Республикасының ¥лттық банкі анықтайды.

Ғылыми зерттеу, жобалау, іздену жэне 
тэжірибеконструкторлық жүмыстарга жүмсалатын шығыстар - 
негізгі қүралдарды, оларды орнатуға жүмсалатын шығыстарды 
жэне күрделі сипаттағы басқа данышандарды қоспағанда, табыс 
алуға байланысты шығыстар шегерімге жатады. 
Жобалаусметалық қүжаттама, орындалатын жүмыстар актісі 
жэне тиісті ғылымизерттеу, жобалау, іздену жэне тәжірибе- 
конструкторлық жүмыстары жүргізілгенін растайтын басқа да 
қүжаттар осындай шығыстарды шегерімге жатқызу үшін негіз 
болып табылады.

Сақтандыру сыйақылары бойынша шығыстарды шегеру. 
Жинақ-таушы сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру 
сыйақыларын қоспағанда, сақтанушының сақтандыру шарттары 
бойынша төленуге тиісті (төленген) сақтандыру сыйақылары 
сақтандыру қызметін реттеу жэне қадағалау жөніндегі уэкілетті 
орган Қазақстан Респу-бликасының Қаржы министрлігімен 
келісе отырып, белгіленген шектерде сақтандыру сыныптары 
бойынша шегерілуі тиіс.

Жеке түлғалардың салымдарын (депозиттерін) үжымдық 
кепіл-дендіру (сақтандыру) жүйесіне қатысушы банктер жеке 
түлғалар-дың салымдарын (депозиттерін) кепілдендіруге 
(сақтандыруға) байланысты аударылған міндетті күнтізбелік, 
қосымша жэне төтенше жарналардың сомаларын шегерімге 
жатқызуға қүқылы.

Әлеуметтік төлемдерге жүмсалган, яғни салык толеуші 
қызметкерлердің уақытша еңбекке қабілетсіздігіне, жүктілігіне 
жэне босануына байланысты демалысына ақы төлеу бойынша 
есептелген шығыстары шегерімге жатады. Шегерімге сондай-ақ
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өзінің еңбек (қызмет) міндеттерін орындау кезінде мертігуіне не 
денсаулығының өзге де зақымдануына байланысты қызметкерге 
келтірілген зиянның өтемін төлеуге жүмсалған шығыстар да 
Қазақстан Респу-бликасының зандарында белгілеген мөлшерде 
шегерімге жатады.

Теріс багамдық айырма, ягни салық төлеушінің жылдық 
жиынтық табысты алуына байланысты теріс бағамдық айырма 
келесі тэртіппен шегерімге жатқызылады. Қүрылысқа алынған 
кредиттер (қарыздар) бойынша жэне қүрылыс кезеңіндегі 
туындаған теріс бағамдық айырма объект құнына енгізіледі. 
Шегерімге жатқызылуы тиіс теріс бағамдық айырманың ең 
жоғары сомасы салық салынатын табыс салық төлеушінің 
бағамдық айырма бойынша табыстары мен шығыстары есепке 
алынбай, оның жылдық жиынтық табысы мен шеғерімдері 
арасындағы айырма ретінде анықталған салық төлеушінің салық 
салынатын табысының 50 пайызы мөлшеріндегі сома қосылған 
оң бағамдық айырма түрінде алған табыс сомасымен шектеледі. 
Теріс бағамдық айырма орын алған салық кезеңінде шегеруге 
жатқызуға болмайтын теріс бағамдық айырманың қалған сомасы 
талап қою мерзімі ішінде осы тармақтың ережелеріне сэйкес 
келесі салык кезеңдерінде өтеледі.

Ееептелген шектерде мемлекеттік бюджетке төленген 
салықтар шегерімге жатпайды, оларға: жылдык жиынтык табыс 
анықталғанға дейін есептен шығарылған салықтар, Қазақстан 
Республикасының аумағы мен басқа мемлекеттерде төленген 
корпораңиялық табыс салығы мен табыс салығы, үстеме пайдаға 
салынатын салық.

Салықтар төлем жүргізілген салық кезеңінде шегерілуге 
жатады.

Тіркелген активтер бойынша шегерімдерге ішкі топтың 
барлык активтері шығып қалғаннан кейін осы ішкі топтың салық 
кезеңінің соңындағы қүн балансы, ішкі топтың қүн балансының 
сомасы салық кезеңінің соңында 100 айлық есептік көрсеткіштен
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кем болмаған жағдайдағы ішкі топтың кұн балансының көлемі. 
Салық толеуші тіркелген активтер бойынша қосымша шегерімдер 
жасауға құқылы.

Тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдар 
есептеу амортизациялық ішкі топтар бойынша жүргізіледі. 
Аморти-зациялауға жатпайтын тіркелген активтерге мыналар 
жатады:
• жер;
• өнім беретін мал;
• мүражай күндылықтары;
• сәулет жэне өнер ескерткіштері;
• жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль 
жолдары, жаға-жолдар, бульварлар, саябақтар;
• аяқталмаған күрделі қүрылыс;
• фильм қорына жататын объектілер;
• инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға берілген негізгі 

құралдар.
Әрбір ішкі топ бойынша амортизациялық аударымдар салық 

кезеңінің еоңында ішкі топтың қүн балансына амортизация 
норма-ларын, бірак осы Кодекстің 110-бабында белгіленген 
шектен асырмай, қолдану жолымен есептеледі.

Салық төлеуші тартылған немесе қайта үйымдастырылған 
жағдайда амортизациялық аударымдар салық кезеңіндегі қызмет 
кезеңіне сэйкес түзетіледі. Үйлер, қүрылыстар мен ғимараттар 
бойынша амортизациялық аударымдар эрбір объект бойынша 
жеке-жеке белгіленеді.

Салық төлеуші пайдалануға алғаш берілген активтер 
бойынша, осы тіркелген активтерді жылдық жиынтық табыс алу 
мақсатында кемінде үш жыл пайдаланған жағдайда, 
пайдаланудың алғашқы салық кезінде амортизациялық 
аударымдарды, екі есе нормасы бойынша есептеуге қүқылы.
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Ішкі топтың барлық тіркелген активтері шығып қалғаннан 
кейін осы ішкі топтың құн балансы салық кезеңінің соңында 
шегерімге жатады. Сонымен қатар, ішкі топтың құн балансының 
сомасы салық кезеңінің соңында 100 айлық есептік көрсеткіштен 
кем болса, салық төлеуші ішкі топтың құн балансының көлемін 
шегерімге жатқызуға болады.

Қаржы лизингіне берілген немесе алынған активтердің құны 
лизинг алушының ішкі тобының құн балансында ескеріледі, ал 
егер активтер оларды қаржы лизингіне бергенге дейін ішкі 
топтың кұн балансына енгізілген болса, лизинг берушідегі тиісті 
ішкі топтың құн балансы қаржы лизингіне берген тіркелген 
активтердің құнына азайтылуға тиіс.

Әрбір топ бойынша негізгі құралдарды жөндеуге жұмсалган 
нақты шыгыстар сомасы топтың салық кезеңінің соңындағы құн 
балансының 15 пайыз шегінде шегеріледі. Көрсетілген шектен 
асып кеткен сома топтың құн балансын ұлғайтады.

Егер, салық төлеуші жаңа өндіріс құруға, кеңейтуге жаңа 
істеп тұрған ондірісті жаңарту мақсатында негізгі қорларға 
инвестиңия жасайтын болса, онда оған заңға сәйкес 
корпораңиялық табыс бойынша, мүлік салығы бойынша салық 
жеңілдіктері, яғни ЖЖТ-тан қосымша шегерімдер жасауға кұқық 
беріледі.

Корпораңиялык табыс салығы бойынша жеңілдіктер салык 
төлеушіге ЖЖТ-тан жаңадан пайдалануға берілген негізгі 
құралдар құнын инвестиңияның колеміне жэне мерзіміне 
байланысты (бірақ, ол бес жылдан аспауы қажет) анықталатын 
жеңілдіктерінің жүзеге асуы мерзіміне байланысты бірдей 
бөліктермен шегерімге жатқызуға құқық береді.

Банктің жылдық жиынтық табысы, жүргізілген шегерімдер 
жэне қаржылық есептілігінің қүрылуы жайында Деклараңияны 
толтыру кезінде бухгалтерлік жэне салық есебінде бірдей 
табыстың (шы-ғынның) болуы өте сирек болады. Бүл салық 
заңының бухгалтерлік есеп талаптарынан ерекшелінуімен
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байланысты. Осының нәти-жесінде банктің бухгалтерлік табысы 
мен салық салынатын табысы арасында айырма пайда болады, ол 
сальқ эсері деп аталады.

Салық әсері, мемлекеттің фискалдық функңиясын атқара 
отырып, бухгалтерлік есеп мэліметтері бойынша алынған 
қаржылық нәтижеге байланыссыз салық салу базасын анықтайды. 
Нәтиже-сінде, табыстар мен шығыстарды бағалау (олар өз 
кезегінде тұрақты жэне уақытша болып бөлінеді) кезінде 
айырмалар пайда болады.

Түрақты айырмалар бухгалтерлік табысты анықтау кезінде 
есепке алынатын қаражаттардың бір бөлігі салық салынатын 
табысты анықтау кезінде есепке алынбайды.

Түрақты айырмаларга мыналар жатады:
- мемлекеттік облигаңиялар бойынша пайыз (есептелінетін 
табыстың бір бөлігі ретіндегі);
- гудвил амортизаңиясы (есептілікте негізгі қызметтен түскен 
табыс болып табылатын, бірақ салық салынатын кезде 
табыстан шегерілмейтін);
- бухгалтерлік есептегі несиелер (қарыздар) бойынша 
пайыздарды төлеу бойынша шығыстар толық көлемде 
шығыстарға жатады, ал салық зандылықтарына сэйкес ҚР ҮБ 
белгілеген қайта қаржыландырудың екі еселенген ресми 
мөлшерлемесін пайдаланумен есептелген сома шегінде жэне т.б.

Олардың мэні банктің жылдык қаржылық есебінің 
түсініктеме хаттамасында ашылады.

Уақытша айырмалардың пайда болу себебі - табыстар мен 
шығыстар баптарының бөлігін салық салу табысына енгізу кезеңі 
олардың бухгалтерияға енгізілген кезеңімен сәйкес келмейді. 
Түрақты шыгындарга қарағанда, олар бір есепті кезеңде пайда 
болып келесі кезендерде жойылып отырады.

Уақытша айырмаларға мыналар жатады:
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- амортизациялық аударымдарды есептеудің эр түрлі әдістерін 
қолдану (бухгалтерлік есепте - біркелкі әдіс, салықта кему 
қалдығы эдісі);
- техника қүрал-жабдықты бухгалтерлік есепте есептен шығару 
жэне оны салықты есепте қүн балансы тобынан есептен 
шығаруы арасындағы сэйкес келмеушілік;
- банктің кредиттік қызметін жүзеге асыру барысында пайда 
болған шығындарды жабуға арналған резервтердің 
(провизиялардың) қалыптасуы нәтижесінде туындайтын 
айырмалар;

Бухгалтерлік есептің Халықаралық стандарттарына сэйкес 
есепті кезендегі салықты төлеумен байланысты шығындар 
қаржылық нәтижелер туралы есеп бойынша міндеттемелер эдісін 
немесе баланс бойынша міндеттемелер эдісін қолдануы арқылы 
уақыт айыр-маларының салық әсерін есепке алу негізіне 
анықталынуы тиіс.

Демек, салықтар табыс табу барысындағы кәсіпорынның 
шы-ғыстары ретінде қарастырылады. Пайда болатын уақыт 
айырма-сының салық әсері қаржылық шаруашылық нәтижелері 
жайындағы есептегі салық төлеумен байланысты шығыстарға 
енгізіледі.

Міндеттемелер эдісіне сәйкес ағымдағы уақыт 
айырмаларының салық әсері баланста «Мерзімі үзартылған 
салықтар» бабы бойынша міндеттеме ретінде немесе өз алдына 
болашақтағы салықтарды мерзімінен бүрын төлеу болып 
табылады «Мерзімі үзартылған шығыстар-салықтар» бабы 
бойынша активтер ретінде аныцталынып көрініс табады. Сальдо 
табыс салығы мөлшерінің өзгеруіне сэйкес түзетіліп отырады.

Осы әдіске сэйкес есепті кезендегі салық толеумен 
байланысты шығыстар мыналардан:

- төленуге тиіс есептелінген салықтар;
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- ағымдағы кезенде туындайтын немесе жойылатын 
уақыт айырмаларына сәйкес төленетін немесе төленген 
аванс болып есептелінетін салықтар сомасы;

- табыс салығы мөлшерінің өзгерістерін бейнелеу үшін 
қажет-ті баланстағы «Мерзімі үзартылған салықтар» бабы 
бойынша түзетулер.

Табыс салығын қаржылық есептерде келесі жолмен керсету 
қажет:

- осы сәтте төленуғе салықтарды міндетгеме ретінде 
сыныптау;

- болашақта төленуі тиіс немесе олар бойынша салық 
жеңіл-діктері қолданылуы мүмкін мерзімі үзартылган 
салықтар акционерлік капиталға кірмейді жэне активтер 
немесе міндеттемелер баптары бойынша баланста активтер 
немеее міндеттемелер баптары бойынша көрініс табатын 
мерзімі үзартылған салықтар .

Активтің салық базасы - осы активке немесе міндеттемеғе 
салық салу мақсатында берілетін шама.

Уақыт айырмалары салық салынатын, яғни болашақ 
кезендердің салық салынатын табысын (салықтық шығынын) 
анықтау кезінде салық салынатын туындауына алып келетін 
болса есептелінеді. Немесе, егер болашақ кезендерде осы 
активтің немесе міндетте-менің өтеліп немесе орны жабылған 
кезінде салық салынатын табысты (салықтьщ шығын) есептеу 
кезінде шегерілетін сома туындаса, онда бүл шегерілетін айырма 
болып табылады.

Салық салу мақсатында активтің салық базасы компаниямен 
активтің баланстық қүнының орнын жапқаннан кейін алынатын 
кез келген экономикалық табыстан шегеріледі.

Егер экономикалық табыстарға салық салынбайтын болса, 
активтің салық базасы оның баланстық қүнына тең болады.



Міндеттеменің салық базасы оның баланстық кұнынан 
болашақ кезеңдердегі осы міндеттемелерге қатысты салық 
салуга арналған кез келген соманы шегергендегі сомаға тең.

Табыс, алынған авансқа қатысты туындайтын міндеттеменің 
салық базасы оның баланстық кұнынан болашақ кезеңдерде 
салық салынбайтын табыстың кез келген сомасын шегергендегі 
баланстық құнына тең.

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі - болашақ 
кезеңдерде төмендегілерге қатысты төленуі тиіс табысқа 
салынатын салық сомасы.

- болашақ кезеңдерге аударылған шегерілетін уақыт 
айырма-лары;

- болашақ кезендерге аударылған қабылданбаған 
салық шығындары;

- салық несиелерін қолданбау.
Берілген міндеттеме барлық айырмалар үшін белгілі шекте 

мойындалуы тиіс. Яғни ол салынатын табысты алу ықтималдығы, 
оған қарсы уақыт айырмасы қолдануы мүмкін, егер эрине ол 
амортизаңиясы кейінге қалдырылған болып есептелінетін немесе 
компаниялардың бірігуі болып табылмайтын жэне орындалу 
сәтінде есепті жэне салық салынатын табыстарға ықпал етпейтін, 
активті немесе міндеттемені мэмілеге байланысты алғаш 
мойындау теріс гудвилден туындамаса.

Жиынтық қаржы есептілігінде уақыт айырмалары бос салық 
деклараңияларының юрисдикңияларында анықталатын салық 
база-сына сәйкес активтердің жэне міндеттемелердің баланстық 
құнын салыстыру жолымен анықталады.

Шегерілген уақыт айырмасын қалпына келтіру болашақ 
кезеңдерде салық салынатын табыстың азаюында көрініс табады. 
Алайда компания салықтық төлемдерді азайту түріндегі 
экономикалық пайданы тек оған қарсы шегерімдер жүргізілуі 
мүмкін болатын жеткілікті көлемде салық салынатын табыс 
тапқан кезде ғана ала алады.
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Салық шығындары талаптарын мойындау үшін шегерілетін 
уақыт айырмалары нәтижелерінде туындайтын кейінге 
қалдырылған салық талаптарын мойындау үшін қолданылатын 
критерийлер пайдаланылады. Алайда қабылданбаған салық 
шығындарының болуы болашақ кезеңде салық салынатын табыс 
болуына күмэн туғызады. Осылайша, егер компания алдындағы 
кезеңдерге есепте-лінген шығындары болса, ол қабылданбаған 
салық шығындарын немесе пайдаланылмаған салық несиелерін 
тек озінде бар жеткілікті салық салынатын уақыт айырмаларымен 
немесе басқа да жеткілікті салық салынатын табысты 
алатындығына көз жеткізулері болған жағдайда (оған қарсы 
алдында кабылданбаған салық шығынын немесе қолданылмаған 
салық несиелерін жүзеге асыра алады) кейі-нге қалдырылған 
салық талабын мойындайды.

Салық төлемі бойынша үнемдеу Салық заңы кәсіпкерлік 
қызметтен түсетін шегетін залалдарды келешекте салық 
кезеңдерінің салык салынатын табысы есебінен отеу үшін 
белгілі мерзімге есептелініп ауыстырылады. Жіберілген шығын 
салықты есепке алу нәтижесінде салык толемін азайту 
есебінен әлуетті (потенңиалды) үнемділігін қамтамасыз 
етеді. Мүндай үнемділікті таза (залалды) есеп айырысуға 
қосқанда есепті кезең озгеруі мүмкін. Салық кодексінде 
«кэсіпкерлік қызметтен шегетін залалдар, сондай-ақ салык 
төлеушінің кәсіпкерлік қызме-тінде пайдаланылған үйлерді, 
қүрылыстарды, ғимараттарды өткізуден шеккен залалдар 
үш жылға дейінгі мерзімге ауыстырылады... - деп 
белгіленген. Қор биржасының «А» жэне «В» ресми тізімдегі 
акңиялар мен облигаңияларды өткізуден шегетін залалдарды 
қоспағанда, бағалы кағаздарды откізу кезінде туындай-тын 
залалдар кор биржасының «А» жэне «В» ресми тізіміндеғі 
акңиялар мен облигаңияларды өткізуден түскен табысты 
қос-пағанда, басқа бағалы кағаздарды өткізу кезінде 
алынған күн өсімінен түскен табыстар есебінен өтеледі. Еғер осы
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залалдар орын алған кезеңінде алмайтын болса, олар алдағы 
уақытқа үш жылға дейінгі мерзімге ауыстырылып, кор
биржасының «А» жэне «В» ресми тізіміндегі акциялар мен 
облигацияларды өткізуден түскен табысты қоспағанда, басқа 
бағалы кағаздарды сату кезінде алынған күн өсімінен түскен 
табыстар есебінен өтелуге тиіс».

Шығынға байланысты, есептелінген салық сомасының 
элуетті азаюы болашақгағы салық салынатын табыс осы 
шығынды жабу үшін жеткілікті болатынына күмэн болмаған 
жағдайда шығын шеккен есепті кезеңде табыс есебіне енгізіледі. 
Бағалау

Салық міндеттемелері (талаптар) есепті күнгі салық
мөлшер-лемесін қолдану арқылы салык органдарына
төленетін сомада бағалануы қажет.

Кейінге қалдырылған салык талаптары (міндеттемелер) 
талап-тарды өткізетін, ал міндеттемелерді өтейтін кезевдерде 
қолданы-латын салық мөлшерлемесін пайдаланумен бағалануы 
кажет.

Талаптар да, міндеттемелер де дисконтталмауы кажет.
Кейінге қалдырылған салық талаптары мен 

міндеттемелерінің баланстық қүны уақыт айырмасына сәйкес 
өлшеммен жүргізілмесе де өзғеруі мүмкін. Бүл кейінге
калдырылған салық активтерін қалпына келтіру қайта бағалау 
салығының мөлшерлемесінің езге-руімен немесе оның орнын 
толтыру үшін болжанатын әдісінің өзгеруінің нэтижесінде болуы 
мүмкін.

Төлеуге тиісті салық эдісінен міндеттеме эдісіне ауысу 
кезінде қызмет басынан бастап барлық уақыт айырмаларын 
кайта есептеу жэне мерзімі өткен салыктарды көрсету қажет.

Табыс салығы бойынша салык тиімділігін анықтау үшін 
жыл соңында салық жэне бухгалтерлік есеп бойынша есепті кезең 
бойынша дербес шот негізінде табыстар мен шығыстар туралы 
тізімдеме жасалады.
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Табыс салыгының корпорациялық мөлшерлемесі Банктің 
түзетулері ескеріліп, шеккен залалдары сомасына азай-тылған 
салык салынатын табысы 30 пайыздық мөлшерлеме 
бойынша салық салуға жатады.

Қүрылтайшы-мемлекеттердін аймағында орналаскан 
банктер және оның филиалдарының табыстарына (пайдаларына) 
сол елдің заңына сәйкес мөлшерлемемен салық төлейді. Салық 
ретінде төленуге тиіс сомалар арнайы шотта жинакталып, жыл 
коры-тындылары бойынша банк кеңесінің шешімімен бөлінеді:

- банк капиталын үлгайтуға;
- қатысушы-мемлекеттер бюджетіне.
Жыл бойы бюджетке төленуі тиіс корпорациялык табыс 

салығы 2851 «Салық және басқа да міндетті төлемдер бойынша 
есеп айырысу» арнайы шотында жинақталады жэне жыл соңында 
банк кеңесінің шешімімен кұрылтайшы-мемлекеттердің 
бюджетіне гөлеу кезінде осы шоттан жинакталатын қаражат 
сомасы шығарылып тасталады. Банк салық кызметі органдарына 
жылдық жиынтык табыс туралы жэне агымдағы жылдагы 
жүргізілген шегерістер жайында Декларацияны белгіленген 
тэртіппен банк кеңесінің банк капиталын үлғайту туралы шешім 
кабылдаған кезінде үсынады.

Есептерді шешуге арналған мысалдар

2020 жылдың қорытындысы бойынша негізғі 
жабдықтаушымен жасалған контрактінің шартын 
сақтамағандықтан 2200 мың теңге зиян шегілген. Оның үстіне 
2021 жылы табысқа салынатын салық мөлшерлемесі 32% жеткен. 
Кейінге қалдырылған табыс салығының кредиттік сальдосы 
(тізімдеме есебі бойынша) 2020 жылы 240,32 мың теңге күраған. 
Бухгалтерлік зиян сомасы 1517 мың теңгеге жеткен, ал оның



уакытша айырмасы 683 мың теңге құрайтындығына сенімді 
болған.

ІНұсқа. Кэсіпорын 2021 жылы жабдықтаушылармен тиісті 
деңгейде қарым-қатынасын кұруға жэне қаржылық нәтижесінің 
оң болмайтынына толық сенім бар.

2Нұсқа. Кэсіпорынның нэтижесі оң көрсеткіштермен 
аяқталатынына сенімсіз, бірақ 6320 шотының кредиттік қалдығы 
240,32 мың теңге кұраған.

ЗҢұсқа. Салық толемдері бойынша алған (алатын) 
экономиясын (олжасын) таза табысқа енгізген, бірақ қалыптасқан 
жағдайдың салдарынан есепті кезеңде шегетін зиянын жабу 
мүмкіңдігі неғайбіл болған. 6320 шоты бойынша кредиттік сальдо 
сақтық қағидасы бойынша жойылып отырады.

Келтірілген әрбір жағдай үшін шоттар корреспонденциясын 
келтіреміз.

Катар
№

Ш аруашылык 
операцияларының мазмұны

Сомасы,
генге

Ш оттар корреспонденциясы

дебет кредит

1 2 3 4 5

1. Кәсіпоры н болаш ақ жылы 
жеткілікті табыс алады жөне 
зиянны ң пайда болған кезеңін 
таза табыстын экономиясына 
енгізеді: - сальщ эффектісінің 
уакы тш а айырмасының 
сомасына

салық толемі 
бойынш а алынған 
экономиясының 

сомасына (1517 х 32% ) (яғни, 
салык төлемінен үнсмделі ен 
сомасына)

218,6
485,4

"Кейінге 
калдырылған табыс 

салығы 
бойынш а 

шеккен зияны" 
субшоты "Кейінге 

кал-дырылған 
табыс салығы

бойынш а 
шеккен зияны" 

субшоты
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Ж иыны 704,0

2. Кәсіпоры ң болаш ак жылы 
алатын табы сы на сенімсіз 
(неғайбіл) болған, таза табысқа 
ш отынын кредиттік 
сальдосынан аспайтын сомасын 
ғана ентізғен: - салык 
эффектісінің уакытша 
айырмасының сомасына 
ш отының кредиттік қалдығының 
шеңберіндегі 

сомасына

218,6
240,32

"Кенінге қал-
дырылған табыс
салығы ,  „боиынша
алынған

зияны"
субш оты
"Кейнге қал- 

дырылған табыс 
салыгы бойынша 
алынған зияны’ 

субш оты

Ж иыны 458,92

3. Ж оғарыдағы екі ш арттардың 
бірін сақтамаған жағдайда, 
салык эффектісінің уакытша 
айырмасынын сомасын ғана 
пайдалан\'ы  мүмкін

218,6 "Кейінге
қалдырьш ған табыс 
салығы бойынш а 
алынған зияны" 
субш оты

Ж иыны 218,6

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар

1. Алып келінғен, сыртқа шығарылатын сондай-ақ транзитті 
тауарлар, бұйымдар мен қызметтерден алынатын салықтар:
A) жеке табыс салығы;
B) мемлекеттік баж салығы;
C) акциздер;
Б) қосылған к¥н салығы;
Е) баж салығы.
2. Бағаға енетін жэне сатып төлейтін тауарлардың салықтары:
A) акциздер;
B) мемлекеттік баж салығы;
C) жер салығы;
В) мүлік салығы; Е) элеуметтік салық.
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3. Оларды өзі арнайы қасиеттерінде монополиялық жоғары 
бағасы мен тұрақты сұранысы күшіндегі тауар өндірушел 
толейді: А) жер салығы;
B) қосылған қүн салығы, С) 
акциздер; □) әлеуметтік салық;
Е) мүлік салығы.
4. Қандай төлем төленетін қызмет тізімі заңды жэне жеке 
түлғалар мүддесі үшін жасалатын әрекеттерді іздеу арыздарын 
қамтиды? А) баж салығы; В) қосылған қүн салығы;
C) төлем;
В) мемлекеттік баж салығы;
Е) түтыну салығы.
5. Салықтардан қашу себептері болуы мүмкін:
A) барлық жауабы дұрыс;
B) елеулі салық ауыртпалығы;
C) салық заңының айқынсыздығы,
Б) субъектілерді саналы түрде алдын-ала салық мөлшерін 

төлемеуғе ұмтылуы;
Е) салық қызметін ұйымдастырудағы кемшіліктер.
6. Қандай салықтар бойынша салықтардан қашу оларды салық 
алу ерекшеліктеріне бла қиындатылған?
A) тікелей салық;
B) жанама салық;
C) жеке салық;
О) элеуметтік салық;
Е) жалпы салық.
7. Табыстарға салық салу бойынша қашуға тэн сипаттамасы 
болып табылатын жағдай:
A) табыс мөлшерін төмендетіп көрсету;
B) салық қызметтеріне өзгертілген мэліметтерді беру;
C) салық заңын сақтамау;
Б) салық бақылауын ұйымдастырудағы кемшіліктер;
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Е) көлеңке экнмикаға өту.
8. Бюджет табыстарын қалыптастырудың тұракты көзі ретінде 
қаржылардың түсу түрі: А) жанама салық;
B) реттеуші салық;
C) түтынуға салық;
□) табысқа салық; Е) бекітілген салық.
9. Мемлекеттің өзі бекіткен салық слу ережелері мен 
принңиптерін бүзуы: А) салық ауыртпалығы; В) 
салық механизмі бүзылуы; С) салық тәртібінің 
бүзылуы; В) салық жеңілдіктері:
Е) салық режимі:
10. Заңды іс-эрекетердегі жасау жэне уәкілетті мемлекеттік 
үйымдарыдың қүжаттарын беру үшін қандац төлем алынады?
A) мемлекеттік баж;
B) мемлекеттік алым;
C) салық;
I)) төлем;
Е) міндетті аударым.

Студенттердің өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар
1. Алымдар, төлемақылар, баждар жэне

аударымдардың экономикалық мазмүны.
2. Тіркеу алымдары.
3. Автокөлік қүралдарының ҚР -ның аумағымен жүргені үшін 

алым.
4. Әлеуметтік салық бойынша салық салынатын

базаға жатқызылмайтын табыстар.
5. Әлеуметтік салық ставкалары.
6. Әлеуметтік салықты есептеу тэртібі мен төлеу мерзімі.
7. Әлеуметтік салық бойынша салық кезеңі.
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8. Жеке тұлғалардың табысына салық салу элементтері 9. Төлем 
көзінен салық салынатын салықсалынатын табыстар. 10. 
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар.

11. Декларацияны табыс ету тіртібі жэне мерзімдері.
12.Халықаралық салық салудың негізгі принциптері. 
Резиденттікті айқындау тэртібі. Резидент еместер. Резидент

еместердің тұрақты мекемесі.
13.Резидент еместің ҚР дағы табыстарының түрлері. Салық 

салынатын табысты айқындау.
14.Шетелдіктер жэне азаматтығы жоқ адамдар табыс ететін жеке 

табыс салығы мен табыстардан әлеуметтік салық бойынша 
декларацияны табыс ету.

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің 
өзіндік жүмысына арналған тапсырмалар

1. Аукциондардан алынатын алым.
2. Жекелеген қызмет түрлері мен айналысу қүқығы үшін 

лицензиялық алым.
3. Телевизия жәнен радио хабарларын тарату үйымдарына 

радиожелілік спекторын пайдалануға рүқсат берген үшін 
алым.

4. Әлеуметтік салықтың элементтеріне жалпы сипаттама.
5. Әлеуметтік салықты толеушілер.
6. Әлеуметтік салық бойынша салық салу объктісін анықтау.
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ТАҚЫРЫП 15. ШАҒЫН БИЗНЕС СУБЪЕКТІЛЕРІНЕ 
АРНАЛҒАН АРНАУЛЫ САЛЫҚ РЕЖИМІ (АСР)

1 Арнаулы салық режимінің экономикалық мазмұны, бекітілуі 
жэне мақсаты (АСР).

2 Арнаулы салық режимдерін шағын бизнес субъектілері үшін 
салалар бойынша таралуы. Арнаулы салық режимін қолдану 
шарттары. АСР Қазақстанда дамуы. АСР қолдану 
ерекшеліктері жэне сипаттамасы.

3 Патент негізіндегі арнаулы салық режимі: жайылу салалары, 
қолдану тэртібі.

4 Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі: 
мазмүны, қолдану шарттары жэне төлеу мерзімі.

Мемлекеттік тіркеу жэне есепке қою. Өз қызметін жаңа 
бастаған кэсіпкерге кэсіпкерлік қызметін жүзеге асыру үшін 
мемлекеттік тіркеу орындарында тіркелуі қажет.

Занды түлғаны тіркеу үшін кәсіпкер тіркеуші органға өтініш 
береді жэне қүрылтай күжаттары, сондай-ақ мемлекеттік тіркеу 
үшін алымды төлеуді растайтын қүжат қоса беріледі. Әділет 
органдарында шағын кэсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік 
тіркеу 3 жүмыс күні ішінде жүргізіледі.

Жеке кәсіпкерлерді міндетті мемлекеттік тіркеу егер ол 
жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланған жэне оның 
жылдық жиынтық кірісі Қазақстан Республикасы заң актілерімен 
жеке түлғалар үшін белгіленген жылдық жиынтық кірістің салық 
салынбайтын мөлшерінен асқан жағдайларда кэсіпкердің 
түратын жері бойынша салық орғанында жүзеге асырылады. 
Салық салынбайтын салықпен жылдық жиынтық кіріс бір жыл 
үшін айлық есептік көрсеткіштер сомасы ретінде айқындалады, 
қазір бүл сома 13164 теңгені қүрайды (1097x12 ай) ("Жеке 
кәсіпкерлер түралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-10 
баптарынан үзінділер).

209



Мемлекеттік тіркеу үшін салық органына жүгінуден бүрын 
кәсіпкер мемлекеттік тіркеу үшін алымды төлеуі қажет 
(Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 401-403 баптарынан 
үзінділер).

Шаруа (фермер) қожалықтары, барлық санаттагы 
мүгедектер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтығын 
алғанға дейін занды түлға қүрмастан кәсіпкерлік кызметімен 
айналысатын репатрианттар (оралмандар) алым төлеуден 
босатылады.

Алымды төлегеннен кейін кэсіпкерге белгіленген 
нысанданғы өтінішті мемлекеттік тіркеу үшін алым түралы 
қүжаттар (түбіртек) салық органына беру қажет. Көрсетілген 
қүжаттар барлығының кезінде салық органы қүжаттарды беру 
күніне кәсіпкерді мемлекеттік тіркеуді жүргізеді.

Егер жеке кэсіпкер корсеткен өтініште қызметті жүзеге 
асыру мерзімі көрсетілмесе, мемлекеттік тіркеу туралы куэлік 
мерзімсіз беріледі.

Он жүмыс күнінің ішінде шағын кәсіпкерлік субъектілер — 
заңды түлғалар мемлекеттік тіркеуден откеннен кейін салық 
органына қою жэне салық төлеушінің тіркеу нөмірін алу (СТН) 
үшін салық органына жүгінуге міндетті. Егер жеке кәсіпкерлер 
жоқ болса, салық тіркеушінің нөмірін алуы тиіс. Бүл үшін олар 
салық органына өтініш беруі қажет. Салық төлеушінің өтінішті 
беруінен кейін екі жүмыс күнінің ішінде салық органына оған 
салық төлеушінің нөмірі мен салық төлеушінің куэлігін береді 
(Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 520-525 баптарынан 
үзінділер).

Салық төлеушінің куэлігін алып жэне салық органында 
есепке түрып, кэсіпкерге бюджетпен есеп айырысудың тэртібін 
таңдау қажет. Салық заңнамасына сэйкес шағын бизнес 
субъектісіне жалпы белгіленген тэртіпте немесе арнайы салық 
режимі бойынша бюджетпен есеп айырысуды жүргізуге қүқық
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беріледі. Осы жинақта шағын бизнес субъектілері үшін арнайы 
салық салу режимі көрсетілген.

Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салык режимі 
Арнаулы салық режимінің мәні

Арнайы салық режимі элеуметтік жэне корпоративтік 
немесе жеке табыс салықтары (жалдамалы қызметкерлердің 
еңбек ақысынан үсталатын табыс салығынан басқа), сондай-ақ 
салық жүктемесін кемітуге бағытталған жеңілдік ставкалары мен 
басқа да тетіктер бойынша салық есеп беруін есептеу, төлеу және 
берудің оңайлатылған тәртібін коздейді.

Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін 
қолданудың өлшемдері

"Шағын кэсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы" 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес занды түлға қүрмай 
жеке тұлғалар жэне қызметкерлердің орташа жылдық саны 50 
адамнан аспайтын жэне алпыс мың еселік есептік көрсеткіштен 
аспайтын бір жыл үшін орташа активтердің жалпы қүнымен 
кэсіпкерлік қызметімен айналысатын заңды түлғалар шағын 
кәсіпкерлік субъектілері болып табылады.

Тек салық мақсаттарында, яғни шағын бизнес субъектілері 
үшін арнайы салық режимін қолдану үшін Салық кодексінде 
"шағын бизнес субъектілері" термині пайдаланылады, оған 
сэйкес қызметтің кіріс, саны жэне түрлері бойынша шектеулер 
белгіленеді.

Мысалы, заңды түлға арнайы салық режимін қолданудың 
негізгі шарттарына (кіріс, қызметкерлердің саны мен қызмет 
түрлері бойынша) сәйкес келеді, алайда онда филиал бар. Бүл 
жағдайда, осы заңды түлға мен оның филиалы арнайы салық 
режимін қолдануға күқылы емес. Салық салу режимін таңдау 
қүқығы.

Арнайы салық режимін немесе салық салудың жалпыға 
белгіленген тэртібін тандауды кэсіпкер ерікті негізде жүргізеді.
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Бұл ретте, шағын бизнес субъектісі бюджетпен есеп айырысудың 
бір нысанын ғана таңдауға құқылы.

Арнайы салық режимі шегінде кэсіпкерлік қызметі 
нысанының көптүрлілігін ескеріп шағын бизнес субъектісі үшін 
бюджетпен есеп айырысудың үш тәсілі үсынылады. Егер 
кэсіпкерлік қызметі мезеттік сипатта болса бір жолғы талон 
негізінде. Егер кэсіпкерде шағын кіріс болса және жеке кәсіпкер 
нысанында өз қызметін жүзеге асырса, онда ол патент негізінде 
бюджетпен есеп айырысуға қүқылы. Жалдамалы еңбекті 
тартумен бірге эртүрлі жоспарлы қызметі бар кәсіпкер үшін 
оңайлатылған деклараңия негізінде — бюджетпен есеп 
айырысудың үшінші нысаны үсынылады.

Бюджетпен есеп айырысудың аталған нысандары 
шектерінде салық салудың мүндай тетігі кәсіпкерлік қызметі 
дамуының эртүрлі деңгейін ескеруге мүмкіндік береді, бүдан 
басқа салық сауаттылығы дағдысын кэсіпкерге біртіндеп енгізеді, 
салмақгы бизнеске біртіндеп көшуге мүмкіндік береді. /8/ 
Біржолғы талон негізіндеғі арнайы салық режимі

Бір жолғы талондар қызметі мезеттік, түрақты емес 
сипаттағы жеке тұлғалар үшін көзделген. Мүндай қызмет деп бір 
жылда жалпы алғанда 90 күннен астам емес жүзеге асырылатын 
қызмет түсініледі. Бүл ретте, жеке түлға жеке кэсіпкер ретінде 
мемлекеттік тіркеуден босатылған.

Мысалы, жеке тұлға бір жолғы талон негізінде газеттер мен 
журналдарды сатумен айналысады. Бүл ретте, бір жыл ішінде 
олар жалпы алғанда 80 күнге (мамырда 25 күнге, маусымда 30 
күнге, шілдеде 125 күнге жэне тамызда 10 күнге) бір жолғы 
талондарды сатып алды. Осындай жолмен, онда енді он күнге 
жыл соңына дейін бір жолғы талон бойынша жұмыс істеуге 
мүмкіндік бар.

Егер де жеке түлға кәсіпкерлік қызметін жалғастыруға 
ниеттенсе және ол біржолғы талон бойынша 90 күн жүмыс істесе,
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онда оған салық органында жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік 
тіркеуден өту жэне салық салудың басқа режнміне көшу керек.

Бір жолғы талондар негізінде бюджетпен есеп айырысуды 
жүзеге асыратын жеке тұлғалар да бақылау-кассалық 
аппараттарын қолданудан босатылган жэне оларға қойылатын 
жалғыз талап -қолдарында бір жолғы талонның бар болуы. Бір 
жолғы талон қызметті жузеге асыру басталғанға дейін алынады.

Бір жолғы талондарды сатып алу жолымен бюджетке есеп 
айырысуды жүргізу рүқсат етілетін қызмет түрлерінің тізбесін 
Қазақстан Республикасының Мемелекеттік Қаржы министірлігі 
белгілейді. Бір жолғы талондарды қүнына қатысты болса, онда 
мүндай қүқық белғілі жердегі нақты жағдайдан шыға отырып 
талондардың қүнын белғілеу кезінде бағдарланатын жерғілікті 
өкілдік органдарына (маслихаттарға) берілген.

Бір жолғы талон бір күнге де, бірнеше күнге де алынады. Бүл 
ретте, бір жолғы талон қүны қызметті жүзеғе асыру күндерінің 
санына көбейтіледі.

Мысалы, бір күнғе газеттер мен журналдарды сату бойынша 
қызметтің түрімен айналысуға бір жолгы талон қүны 40 теңге 
қүрайды. 6 күн ішінде күн сайын қызметтің осы түрімен 
айналысуды болжайтын жеке түлғаға бір жолғы талон 240 
теңғедеғі соманы төлеу кезінде осы кезеңғе беріледі, яғңи 40 
теңге х 6 күн = 240 теңге. /9,10/ Патент негізіндегі арнайы салық 
режимі

Бизнесі түрақты сипат алатын жеке кәсіпкерлер үшін 
бюджетпен есеп айырысудың патенттік нысаны көзделген. Оны 
жалдамалы қызметкерердің еңбегін пайдаланбайтын жэне 
жылына 1,5 млн теңгеден астам емес кіріс алатын жеке 
кәсіпкерлік нысандағы қызметін жүзеғе асырушы жеке 
кәсіпкерлер пайдалана алады. Есеп айырысудың мүндай нысаны 
шағын айналымы бар жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін ыңғайлы.

Патентті салық органдары патент күны мен жинақтаушы 
зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын бюджетке
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төлеуді растайтын қркаттарды салық төлеуші бергеннен кейін 
береді.

Нақты алынған кіріске байланысты ұлғаюы жағына да, кему 
жағына да патент құнын қайта есептеуді жүргізуге мүмкіндік 
беретін норманың Салық кодексінде көзделгенін айта кеткен жөн.

Көрсетілген кірістен нақгы кірістің асуы кезінде салық 
төлеушіге асу сомасын 5 жүмыс күні ішінде көрстеуі жэне осы 
сомадан салықтарды төлеуді жүргізуі қажет.
Мысалы:

Кәсіпкердің көрсетілген сомасы патент алу кезінде 50,0 мың 
теңге қүрады, нақгы 80,0 мың теңге алды. Асу сомасы 30,0 теңге 
қүрайды. Бүл жағдайда, оған 450 теңгедегі жеке табыс салығын, 
450 теңгедегі әлеуметтік салығын 900 теңгеде (30,0 теңге х 3%) 
қоса төлеу қажет.

Егер патент алу кезінде көрсетілген кірістен накты кіріс 
томен болған жағдайда, онда артық төленген соманы қайтару 
салық органы жүргізген хронометраждық зерттеу өткізуден кейін 
салық төлеушінің отініші негізінде жүргізіледі.

Патент жеке кәсіпкердің ниеті бойынша салық органына бір 
айға да, бірнеше айға да, сондай-ақ бір жылдан астам мерзімге 
беруі мүмкін.

Сондай-ақ осы режимде норма енгізілгеніне салық 
төлеушінің назар аударғанын қалар еді, оған сәйкес кәсіпкерлік 
қызметін уақытша тоқтату жағдайында патент негізіндегі 
бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын кэсіпкерге 
кәсіпкерлік қызметін уақытша тоқтата түру түралы өтініш 
қызметті жүзеге асыру орны бойынша салық органына беру 
қажет.

Мүндай өтініш жоқ болған жағдайда салық орғандарына 
жалпы белгіленген тэртіпте бюджетпен есеп айырысуды осы 
салық төлеуші жүргізеді деп санауға құқық береді. Жеке 
кэсіпкерге қызметін жүзеге асыру үшін жалдамалы 
қызметкерлерді тарту кезінде немесе кірісінің 1 млн теңгеден
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асуы кезінде оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық 
режиміне немесе салық салудың жалпы белгіленген тэртібіне 
көшу қажет. /4,8/

Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі
Шағын бизнес субъектілері үшін бюджетпен есеп 

айырысудың негізгі нысаны оңайлатылған декларация негізіндегі 
арнайы салық режимі болып табылады. Бүл нысан жалдамалы 
қызметкерлердің еңбегін пайдаланатын кәсіпкерлерге арналған.

Салық төлеушіге салық салудың осы режиміне көшу үшін 
тоқсан басталғанға дейін белгіленген нысандағы өтінішті 
қызметті жүзеге асыру орны бойынша салық органына беру 
қажет. Кәсіпкердің аумақгық-экімшілік бірліктеріндегі қызметін 
жүзеге асыруы кезінде оған өтініш беру үшін салық органын өз 
бетінше айқындау қүқығы беріледі.

Есептерді шешуге арналған мысалдар

Орташа айлық кіріс 30 мың теңге қүрайтын кәсібімен 
айналысатын аяқ-киім жөндеу жөніндегі шебер, яғни орташа бір 
жыл үшін 360 теңге (30 мың теңге х 12 ай = 360 мың теңге).

Патент алу үшін кәсіпкерге қызметті жүзеге асыру орны 
бойынша салық органына болжанатын кірісті көрсете отырып 
патент алуға өтініш жэне жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу 
туралы куэлік, сондай-ақ қызметтің лицензияланатын түрін 
жүзеге асыру кезінде лицензияны беру қажет. Бүл ретте,
лицензияның қызмет ету мерзімінен аспайтын мерзімге патент 
беріледі.

Патент бойынша салықтар сомасы салық төлеушінің
корсетілген болжанатын кірісінен 3 пайыз мөлшерінде
белгіленген. Басқаша айтқанда, салықтарды кэсіпкер өзі
болжататын кіріске біртүтас ставканы қолдану жолымен (3 
пайызға тең) қандай-да бір есеп айырысуларды жүзеге асырусыз 
есептейді. Алынған сома жеке табыс салығы мен элеуметтік



салықтар турінде тең үлестермен бюджетке кәсіпкер төлеуі тиіс 
патент күны болып табылады. Салық міндеттемелерін 
айқындаудың мүндай тетігі кәсіпкер үшін қиындық тудырмайды. 
60,0 мың теңгедегі жеке кәсіпкердің болжанатын кіріс кезінде 
патент қүны 1 800 теңге қүрайды (60,0 мың теңге х 3 %). Патент 
қүны жеке табыс салыгы (900 теңге) мен элеуметтік салыққа (900 
теңге) бөлінеді (1 800: 2 = 900 теңге) жэне бюджетке аударуға 
жатады.

Практикалық/семинар сабақтарға арналған тапсырмалар

1. Салық жиналуының жалпы мөлшерінің бірлескен үлттық 
өнімге қатынасы ретінде анықталатын көрсеткіші:
A) салық тэртібін бүзу, В) 
салық ауыртпалығы;
С) салық жүгі; Б ) салық шексіздігі;
Е) салық механизмі.
2. Салықтық қай қызметі арқылы әлеуметтік топтардың 
табыстары арасындағы қатынастарды өзгерту жолымен 
элеуметтік тепе-теңдікті үстап түрады? А) бақылау;
B) қазыналық;
C) қайта бөлу;
О) ынталандырушы;
Е) түсіруші.
3. Әлеуметтік салықтық объектісі болып табылады:
A) жүмыс беруші төлейтін табыстар;
B) кәсіп орын табысы;
C) материалдық шегеру;
П) таза табыс;
Е) жинақтау қоры;
4. Нарықты экономика мен мемлекеттің салық саясатының негізі 
мақсаты қандай?
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A) бюджеттің кіріс бөлігін қаржы ресурстары мен қамтамасыз 
ету;

B) тиісті норматив актілерін қабылдау;
C) мемлекттің қаржы ресурстарын қайта үйлестіру;
Б ) экономика реттегіші ретіндегі салықты пайдалану;
Е) экономикалық процестерге эсер ету;
5. Олар қайтарымды сипатқа ие мемлекеттің шартты жэне 
уақытша табыстары ретінде қатысады
A) гранттар;
B) салықтар;
C) шығындар;
О) қаржылар;
Е) заемдар;
6. Мемлекеттің салықтық әрекеті процесінде пайда болатын 
қоғамдық қатынастарды реттейтін қүқықтық нормалардың 
жиынтығы.
A) салық режимі;
B) салық бақылауы;
C) салық қүқығы;
Б) салық механизмі;
Е) салық жүйесі;
7. Корпоративті табыс салығы бойынша төлем козінен салық 
салынатын табыстардың түрлеріне жататындар;
A) дивиденттер;
B) барлық жауабы дұрыс;
C) салымдар бойынша сыйақы;
Б) ұтыстар;
Е) резидент емес тұлғалардың ҚР-ғы көздерден алған табыстары.
8. Салықтың материалдық белгісі болып табылады:
A) салық төлеуші белгілі бір соманы мемлекетке міндетті түрде 

беруі;
B) қоғамдық жиынтық өнімді мемлекетке бөліп беру;
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С) салық төлеу кезінде меншік формасы ауысады;
О) құқыққа сэйкестік мэні ақша айыру салық қаржы төлеуі;
Е) салық төлеу қайтарымсыз ақшаны өндіріп алуді білдіреді.
9. Белгіленген салық қандай салық міндеттемесін туғызады:
A) экономикалық;
B) материалдық;
C) заңды; ІЭ) қаржылық; Е) ақшалай.
10. Салық- бұл кімнің белгіленімі болып саналады?
A) мемлекеттік;
B) салық төлеушінің;
C) салық комитетінің;
□) салық агентінің;
Е) уәкілетті органдардың

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар

1. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 
режимі.

2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өнідруші заңды түлғалар мен 
селелық түтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимі.

3. Тіркеу алымдары. Автокөлік қүралдарының ҚР аумағымен 
жүргені үшін алым.

4. Аукңиондардан алынатын алым.
5. Жекелеген қызмет түрлері мен айналысу қүқығы үшін 

лицензиялық алым.
6. Экспортқа рента салығының объектісі.

Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің өзіндік 
жүмысына арналған тапсырмалар

1. Әлеуметтік салық бойынша салық есебі жэне оның жетілдіру 
мәселелері.
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2. Экспортқарента салығыныц қачіргі моселслері.
3. Ойын бизнесі салығы бойышпа салықтан жалтару мәселелері 

жэне оны шешу жолдары.
4. ҚР кәсіпкерлік қызметті салықтық рсттеу.
5. Ауыл шаруашылығын дамытудағы салық жеңілдіктерінің 

қазіргі жағдайы
6. Консулдық алымның ерекшеліктері
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