
9 £.061
п ғ о

В.П.ПРОСКУРИНА

БУХГАЛТЕРЛІК 
ПРОВОДКАЛАР

(ҚР ҚМ 23.05.2007 ж. № 185 бұйрығымен 
бекітілген, «Бухгалтерлік есеп шоттарының 

үлгілік жоспарының» белімдері бойынша 
бухгалтерлік проводкалар жинағы)

«1 \ |):ім-Дстана» уішвсреитеті

ІСГГАПХАНА
Инв.№ ^

Алматы
2015



ІІІІЯ

УДК 657 
ББК 65.052 
П82

П82 Проскурина В.П.
Бухгалтерлік проводкалар -  Қазак тіліне бірінші рет аударылған 
/ Аударған М.Қ.Акишев, - Алматы: ЖШС «ЬЕМ баспасы», - 2015. 
- 354 б.

І8В^ 978-601-239-142-8

Аталған бухгалтерлік проводкалар ҚР ҚМ  23.05.2007 ж. № 185 бұй- 
рығымен бекітіліп, қолданылатын есеп жүйесінің түріне қарамастан, 
республика аумағындағы ҚР барлық ұйымдары (бюджеттіктен басқала- 
ры) үшін 1 -  қаңтар 2008 -  жылдан бастап қолданыска енғізілген Бух- 
галтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес жасалған.
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ШОТТАР ЖОСПАРЫНЫҢ 
ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

Субъсісгінің «Қаржылык жағдайы турачы есебінде» (бізге бұл 
ессп «Бухгалтерлік баланс» деген атпен таныс) уйымның белгілі 
бір уақыттағы шаруашылық ресурстары туралы акпараттары көр- 
се гілсді. Оларға кол жеткізу үшін субъектінің активтері мен олар- 
ді.щ пайда болу көздері туралы ағымдағы қозғалысының есебін 
ессгіті кезеңде жүргізіп отыру қажет. Бухгалтерлік есептің шотта- 
ры осы максаттар үшін пайдалануға арналған.

ІИоттар -  қаржылық жағдайдың, міндеттемелер мен капитал 
күиынын ағымдағы реттелғен және жинақталған ақпараттық эко- 
помикалық топтамасы.

Шот формасы кесте тэрізді, сол жақ бөлігі «ДЕБЕТ», ал оң жақ 
болігі «КРЕДИТ» деп аталады.

Шотты төмендегі сызба түрінде бейнелеу тэсілі қабылданған:

«Кассадағы ақша қаражаты»
Дебет Шот 1010 Кредит

Бастапқы
сальдо

Шоттар корреспон- 
денциясынын сомасын 
дебет (Дт) бойынша 
көрсету

Шоттар корреспон- 
денциясының сома- 
сын кредит (Кт) бой- 
ынша көрсету

Айналым
сомасы
Соцғы
сальдо

I і;ішінстағы шотқа жазылатын сома (тиісті бабына сәйкес), ай 
іьн ыпдагы «Қалдық» немесе «Сальдо» деп аталады. Одан соң ай 
пиііы шотқа шаруашылық операңияларын жазамыз. Ай соңында 
«Аііпалымды» (жиынтық соманы) дебет және кредит бойынша 
жинақтаіі, жаңа қалдықты есептеп шығарамыз. «Сальдоның» тү- 
рімс байланысты шоттар активтік және пассивтік болып бөлі- 
ИСДІ.

Лк-пштік шоттарда мекеме қаржыларының есебі жүр- 
і і і і .і і с д і . Ііүл шоттар бойынша сальдо мекеме балансының 
ДКТИШІII ' снгізіледі. Активтік шоттар бойынша дебеттік шот
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тек қана өсіп отырады, ал кредиттік шот кеміп отырады. Актив- 
тік шоттардың тек қана ДЕБЕТ (дебеттік) бойынша сальдо- 
сы болады. Кезең соңындағы активтік шоттың сальдосы мына 
формула бойынша есептеледі:

Соңғы сальдо = Бастапқы сальдо + Дебет бойынша айна- 
_____ лым сомасы -  Кредит бойынша айналым сомасы.

Егер активтік шотта кредиттік сальдо пайда болса, бір жерден 
қателікке жол берілгені. Активтік шоттарда ұйым қаржыларының 
қүрамын өзгертетін шаруашылык операциялары көрсетіледі.

¥йымның активтеріне негізгі құралдар, материалдық емес 
активтер, корлар, ақшалар, сондай-ақ сатып алушылар мен өзге 
де дебиторлардың дебиторлық берешектері жатқызылады. (Де- 
биторлық берешек дегеніміз бізге ақша қарыз дегенді білдіреді). 
Мекеменің дебиторлық берешектер сомасының мөлшері көп бол- 
са, ол экономикалық тургыдан теріс көрсеткіш болып саналады, 
себебі ақшалар төленгенге дейін пайдаланылмай босқа жатады.

Кейбір шоттар бойынша (мысалы, 1251 шоты «Қызметкерлер- 
дің іссапарына берілген сома бойынша кредиттік берешектер») 
кредиттік сальдоның пайда болуы мүмкін. Ондай жағдайда ол 
жауапты тұлғаның ұйым қажеті үшін қүндылықтар сатып алуға 
өзінің ақшалай қаржысын жүмсағанын көрсетеді. Ондай жағ- 
дайда кредиторлық берешекті жою үшін кассадан ақшалай қаржы 
беріледі немесе 3390 шоты «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» бойынша бухгалтерлік проводка жасалып, корреспон- 
денцияланады.

Міндеттемелер мен капиталдың пассивтік шоттарында
шаруашылық операцияларының есебі жүргізіледі, нәтижесінде 
мекеме қаржыларының көздері өзгеріске үшырайды. Бүл шот- 
тар бойынша сальдо баланстың пассивіне енгізіледі. Пассивтік 
шоттарда қаражат көздері кредит бойынша өсіп, дебет бойынша 
кемиді. Пассивтік шоттардың сальдосы тек қана кредиттік 
болады. Кезең соңындағы пассивтік шоттың сальдосы төмендегі 
формула бойынша есептеледі:

Соңғы сальдо = Бастапқы сальдо + Кредит бойынша айна- 
лым сомасы -  Дебет бойынша айналым сомасы. Сальдо тек 
қана КРЕДИТ бойынша.___________________________________



Егср қалдық дебеттік болып шықса, онда проводкалардың бірі 
дұрыс жасалмағаны немесе сомасы қате көрсетілген.

Есеп нысандарына орай шоттар тұрақты және транзиттік 
болып екіге бөлінеді.

Аістивтер, міндеттмелер мен өзіндік капиталдың қозғалыста- 
рына қатысты операциялар жүретін шоттар -  түрақты шоттар 
дсп аталады. Есепті кезеңнің соңында, эдетте, тұракты шоттар- 
дың сальдосы болады.

Транзиттік шоттарда кіріс пен шығыс, сондай-ақ өнім өнді- 
руге (жұмыс, қызмет көрсетуге) қатысты операциялар мен оқиға- 
лар есепке алынады. Транзиттік шоттар бойынша сальдо есепті 
ксзең соңында тұракты шоттарға аударылып, бухгалтерлік бала- 
иста көрсетілмейді.

Қызмет түрлеріне қарай кірістер мен шыгыетардың нэтиже- 
сін анықтауға бағытталған бухгалтерлік есептің шоттары салыс- 
гырмалы шоттар болып еаналады. Олардың сальдосы есепті ісе- 
зсң соңында дебеттік те, кредиттік те болуы мүмкін жэне есепті 
ксзсңнің соңында түрақты шоттарға аударылады.

Шаруашылық операцияларын эртүрлі үйымдардың бухгалтер- 
лііс шоттарында көрсетуді реттеу мақсатында ҚР Қаржы Минист- 
ріпің 23.05.2007 ж. № 185 бүйрығымен Бухгалтерлік есеп шот- 
іпрыиың үлгілік жоспары бекітілген. Ол «Бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңына сэйкес әзірленген 
жэне 1 қаңтар 2008 жылдан бастап күшіне енді.

Үлгілік жоспар қаржылық есептілік элементтерін топтауға жэ 
пс ісұндық мэнінде ағымдық есепте көрсетуге арналған.

Үлгілік жоспарда бухгалтерлік есептің синтетшсалық шотгары 
осы Үлгілік жопардың қосымшасьша сэйісес нысан бойынша өтімді- 
лігіи азайту тэртібімен орналастырылған. Операциялар мен оқиғалар- 
,,'іың галдамалық есебін жүргізу тэртібін дара кэсішсер немесе заңды
і үіігііііың лауазымды адамдары белгілейді, олар Қазақстан Республи- 
к.кч.шың шцііамалық актілеріне жэне ісұрылтаіі қүжаттарына сэйісес 
д;і| »а іиісм іксрдіц іісмесе үйымның қажеттіліктерін негізге ала отырып 
,іі ымдаі і.і баапылықгы жэне істерді жүргізудііске асырады.

Үлгілік жосиарда пр шот нөмірлері төрт саннан түрады: 
біріміпі саи бөлімдерге тиісті; 
скііііпі СПІІ кіші бөлімдерге тиісті; 
үіііііиііі сап сіііпсгіікалық шоттарғатиісті; 
тортіиші сапды үііым жойылу тэртібіне сай дербес анық- 

тайды.
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Үлгілік жоспар мынадай бөлімдерді қамтиды:
1 бөлім -  «Қысқа мерзімді активтер»;
2 бөлім -  «¥зақ мерзімді активтер»;
3 бөлім -  «Қысқа мерзімді міндеттемелер»:
4 бөлім -  «¥зақ мерзімді міндеттемелер»;
5 бөлім — «Капитал мен резервтер»;
6 бөлім -  «Кірістер»;
7 бөлім -  «Шығыстар»;
8 бөлім -  «Өндірістік есепке алу шоттары».
Екі жақты жазу -  шоттарда шаруашылық операцияларын 

көрсету үшін ЕКІ ЖАҚТЫ жазу жүйесі қолдаиылады. Екі жақты 
жазу тәсілі бойынша эр цифр (кем дегенде) екі шотта көрсетіледі: 
бір ретте шоттың дебетінде (Дт), екіншісінде шоттың кредитінде 
(Кт). Шаруашылық операцияларының қос шотта қатар жазылуы 
шоттарды корреспонденциялау, ал шоттарды корреспондент- 
тік шоттар деп атайды. Тіркелуге жататын шоттар корреспон- 
денциясы мен шаруашылық операцияларының сомасын хаттау- 
ды бухгалтерлік проводка деп атайды.



ШАРУАШЫЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН 
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ ШОТТАРЫНДА 

КӨРСЕТУ
ҚР ҚМ 23.05.07 ж. № 185 бұіірығымсн бекітілген Бухгалтерлік 

ссеп шоттарының үлгілік жоспары бөлімдерінің орналасу тэрті- 
бін негізге ала отырып жасалған шоттар корреспонденциясы тө- 
менде көрсетіледі.

1 -  бөлімнің шоттары «Қысқа мерзімді активтер»

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . N° 185 буйрығымен бекітілген
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді)
I «Қыска мерзімді активтер» бөлімінің шоттары қысқа мер- 

зімді ретінде жіктелетін үйымның активтерін есепке алуға ар- 
налған.

«Қысқа мерзімді активтер» 1 бөлімі мынадай кіші бөлімдерді 
қамтиды:

1000 -  «Ақша қаражаты»;
1100 -  «Қыска мерзімді қаржы инвестициялары»;
1200 -  «Қысқа мерзімді дебиторлық берешек»;
1300 -  «Қорлар»;
1400 -  «Ағымдағы салық активтері»;
1500 -  «Сатуға арналған үзақ мерзімді активтер»;
1600 -  «Өзге қысқа мерзімді активтер».
1000 «Ақша қаражаты» кіші бөлімі ақша қаражатын есепке 

алуға арналған.
Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
1010 -  «Кассадағы ақша қаражаты» (АКТИВТІК шот), онда 

кассадағы үлттық және шетел валюталарымен ақша қаражаты- 
ш.щ қозғалысы есепке алынады;

1020 ~ «Жолдағы ақша қаражаты» (АКТИВТІК шот), онда 
жолдағы ақша қаражатының қозғалысы есепке алынады;

1030 -  «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты» (АК- 
ТИВТІК шот), онда ағымдағы банктік шоттардағы үлттық жэне 
шстел валюталарындағы ақша қаражатының қозғалысы есепке 
алынады;

1040 -  «Карт-шоттардағы ақша қаражаты» (АКТИВТІК шот), 
онда карт-шоттардағы үлттық жэнс шетел валюталарындағы ақ 
ша қаражатының қозғалысы ссспке алынады;
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1050 -  «Ж инак ш оттары ндағы  қараж аты » (АКТИВТІК шот), 
онда ж и нақ ш оттары ндағы  ұлтты қ ж эне ш етел валю талары ндағы  
ақш а қараж аты ны ң қозғалы сы  есепке алынады;

1060 -  «Өзге ақша қаражаты» (АКТИВТІК шот), онда алдың- 
ғы топтарда көрсетілмеген өзге ақша қаражаты есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану ұсынылады:

Ақша қаражатының есебі үшін 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар
корреспонден-

циясы
Дебет Кре-

дит
1 2 3 4

Кассаға түскен ақшалар (1010 шоты)
1. Сатыпган тауарлардан (орындалған жұмыстан, кыз- 

меттен) түскен ақшалар:
- ҚҚС бағасына қосылмаған
- КҚС сомасына
Ескерппк Жотрыда көрсетілген проводканы тахщз- 
ларды бөліиек сауда арцылы сату кезінде, яанн, сатып 
апуиіылар мен тапсырысиіылардың қысца мерзім- 
ді дебиторлъщ берешектері бойыниш күжаттарды 
хаттау кажетсіз болган жағдайда көрсету үсыныла- 
ды. Ал баска жагдайлардыц барлыгы бойыниш келесі 
сызбаны колдану керек:
- сатьт алушылар мен тапсырыс беруиіілерге сату 
(КҚС цосылмаган)

Дт 1210 Кт 6010
- ҚҚС сомасына Дт 1210 Кт 6010
- сатылган өнім үіиін кассага төлем

Дт 1010 Кт 1210

1010
1010

6010
3130

2. Сол сияқгы, сатылган акгивгер үшін (негізгі қүралдар, ма- 
терналдық емес активтер, корлар, қаржылық аісшвтер):
- ҚҚС бағасына қосылмаған
- ҚҚС сомасына
Ескергт: Жогарыда кәрсетілген проводканы тауар- 
ларды белиіек сауда арқьілы сату кезінде, ягни, сатът 
алушылар мен тапсырысшылардыц қысқа мерзімді

1010
1010

6210
3130

Н
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дебиторлыц берешектері бойышиа ңұжаттарды 
хаттау цажетсіз болган жагдайда көрсету үсыныла- 
ды. Ал басқа жагдайлардың барлыгы бойынша к&іесі 
сызбаны цолдану керек:
- сатып алушылар мен тапсырыс беруіиілерге сату 
(ҚҚС цосылмааан) Дт 1210 Кт 6210
- ҚҚС сомасына Дт 1210 Ііт 6210
- сатылган өнім үиіін кассаға төлем

Дт 1010 Кт 1210
3. Сатып алушылар мен тапсырысшылардың кысқа мер- 

зімді дебиторлық берешектерін жабу үшін акшалар ке- 
ліп түсті

1010 1210

4. Сол сияқты, сатып алушылар мен тапсырысшылардың 
ұзақ мерзімді дебиторлық берешектерін жабу

1010 2110

5. Сатып алушылар мен тапсырысшылардан кыска мер- 
зімді аванстық төлемдер келіп түсті

1010 3510

б. Сол сияқты, үзақ мерзімді аванстық төлемдер 1010 4410
7. Ерікті қайырымдылық, демеушілік көмек түрінде жэ 

не басқа да себептермен кассаға келіп түскен ақша қа- 
ражаты
Ескерту: Бүл проводканы «Өтеусіі апынган актив- 
терден алынган кірістер» 6220 шотымен коррес- 
понденциячауга болады. Егер СІЗ есеп саясатындагы 
шоттардың жүмыс жоспарында цайтарымсыз түр- 
де келіп түскен аціиаіарды 6160 шотында, ап ацша- 
лай еместерін 6220 шотында көрсетуді царастырган 
болсаңыз, онда нроводканың үсынылган нүсцасы СІЗ- 
ГЕ шоттарга келіп түскен «ацшалай» және «ацшалай 
емес» түсімдерді бөліп көрсетуге мүмкіндік береді.

1010 6160

8. Пайдаланылмаған подотчеттык сомалар келіп түсті 1010 1251
9. Банкгегі есеп шоттан келіп түскен акша 

Ескерппі: Автоматтандырылган есеп жуйесін колда- 
ну кезінде кассадагы ацша мен банктегі есеп шоттың 
«саіъдосы» (цалдыгы) өзгеріскеүиіырамауы үшін, «Жол- 
дагы акиіа царажаты» 1020 шотын пайдаланамыз
- банктегі шот есебі бөлімінің операцияларын көрсету
- касса есебі бөлімінің операцияларын көрсету

1020
1010

1030
1020

10. Кассаны түгендеу кезінде артык шыққан ақша қаража- 
тын кірістеу

1010 6160

11. Қызметкерлердің кайтарған қарызы 
(Есеп саясатындагы июттардың жүмыс жоснарын- 
да жүмыскерлер апган несиелер бойынша дебиторлыц 
берешектің есебін жүргізу үшін шоттар ашамыз. 
Айталыц олар 1253 және 2153 июттары)
- қысқа мерзімді
- үзақ мерзімді

1010
1010

1253
2153
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12. Басқа да дебиторлық берешектерді қолма кол акшамен 
кассаға қайтару

1010 1260

13. Валюталык кассадан айырбасталған валюта сомасын 
кірістеу
Ескерту: Валюталык кассадан аалютаны алV опера- 
цшсын жургһудің алдында, кассадағы валюталыц 
царжының калдығын вачютаны айырбастау багамы- 
на сэйкес каита багапап, багам айырмасын көрсете- 
тін проводкалар жасалады (пайда немесе залап). 
Автоматтандырылган есеп жүйесі бойынща «теңге- 
лік» жэне салюталык кассапардагы ациіа «салъдосы» 
(цалдыгы) өзгеріске үшырамау үшін, «Жолдагы аціиа 
каражаты» 1020 шотын пайдаланамыз 
- кассадағы валюталык қаржы қалдыгын кайта багалау:
а) пайда алынды
б) залал шекті
(Валюталык каржы калдыгын кайта багалауды тө-

1010
7430

1010

1020

6250
1010

1020

1010

мендегі тәртіп бойынша жүргізу цажет:
1) Кассадаш всиіюта цалдыгы (валюта түрінде) * 
аішрбастау багамы = цаііта багачанган вапюта цап- 
дыгы (теңгемен);
2) Қайта багаланган цалдыц -  Вачютатц царжы 
качдыгының сомасы (теңгемен) = оң натнже -  багам 
айырмасынан пайда келгенін көрсетеді; теріс нэтиже
-  багам айырмасының залалын (шыгын) көрсетеді)
- айырбастаудан кейінгі кассаға кірістелген ақшаны 
керсету
- валюталык кассадан (теңге) жумсалған қаржыны 
көрсету

14. Өзге ұйымдарға берілген займдардың өтеуі есебінен 
кассаға келіп 
түскен ақша:
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

1010
1010

1110
2010

15. Банкіеп карт-шоттан кассаға ақша қабылдау:
- карт-шотгағы акша есебі бвлімінің операцияларын 
корсету
- касса есебі болімінің операцняларын көрсету

1020

1010

1040

1020
16. Банктегі жинақтау шотынан кассаға акша қабьшдау:

- жинак-шоттағы ақша есебі бөлімінің операцпяларын 
көрсету
- касса есебі бөлімінің операцияларын керсету

1020

1010

1050

1020
17. Еншілес ұйымдардан қысқа мерзімді дебигорлық қарыз- 

дарды жабу үшін кассаға келіп түскен аюпа каражаты
1010 1220

18. Сол сияқты, ассоциацияланған жэне біріккен кәсіпо- 
рындардан

1010 1230

II)
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19. Сол сияқгы, филиалдар меи кұрылымдык бөлімшелерден 1010 1240
20. Сол сияқты, жалгерлерден (мүлікті жалдаушылардан) 1010 1260
21. Сол сиякты, сыйақы алушы субъекгілер бойынша 1010 1270
22. Сол сияқты, өзге де қысқа мерзімді дебиторлық қарыз- 

дары бар субъектілер бойынша
1010 1280

23. Қысқа мерзімді займдар бойынша алынған акшаны 
кассага кірістеу:
- банктен
- банктік операцияларды лицензиясыз атқаратын 
ұйымдардан
- өзге де заңды немесе жеке тұлғалардан

1010
1010

1010

3010

3020

3050
24. Шыгарылған қысқа мерзімді облиғацияларды орна- 

ластырудан кассага келіи түскен ақша
1010 3050

25. Сол сияқты, ұзақ мерзімді облигациялардан 1010 4030
26. Келешекте алынатын табыстың есебінен түскен ақша 1010 3520
27. Күрьштайшьшардың жарғылық капиталға салған ак- 

шалай салымдары
1010 5110

28. Кассаға түскен есептелғен сыйақы сомасы (мысалы, 
займ бойынша)

1010 6110

29. Кассаға түскен дивиденттер бойынша есептелғен сома 1010 6120
30. Кассаға толенғен каржылық жалдау толемі 1010 6130
3). Кассаға толенғен инвестициялық жылжымайтын мү- 

лікті жалға беру төлемі
1010 6140

Кассадан берілген ақшалар (1010 шоты):
і. Подотчетқа

(Есеп саясатындагы шоттардың жумыс жоспарын- 
да жүмыскерлер алган подотчеттыц сомалар бойын- 
ша дебиторпық береиіектер есебін жүргізу үшін иют 
ашамыз. Айталыц ол 1251 июты)

1251 1010

2. Аванстық есеп бойынша артық жүмсалған соманы 
ағымдағы айда жабу
Ескерту: Атпык жүмсаіган подотчеттык соманын 
жабылмаган бөлігін ай соңында «Өзге цыска мерзімді 
кредиторлыц берешек» 3390 шотына, мына проводка- 
мен аударамыз: Дт 1251 Кт 3390

1251 1010

3. Аванстык есеп бойынша артық жүмсалған соманы ке- 
лесі айда жабу

3390 1010

4. Қызметкерлердің карызы
(Есен саясатындагы июттардың жүмыс жоспарын- 
да жүмыскерлер алган зайшдар бойыніиа дебиторлыц 
береіиектер есебін жүргізу үшін шоттар аиіамыз. 
Айталыц олар 1253 және 2153 июттары)
- қысқа мерзімді
- ұзак мерзімді

1253
2153

1010
1010
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5. Сатудан түскен түсімнің есебінен есеп шотты толық- 
тыру
Ескерітк Автоматтандырылган есеп жүйесін колдат 
кезінде кассадагы және есеп шоттагы ақшаның «саль- 
досы» (цалдыгы) өзгеріске ушырачауы үшін, «Жолдагы 
акша каражаты» 1020 шотын пайдачанамыз
- касса есебі бөлімінің операцияларын керсету
- банктегі шот есебі бөлімінің операңияларын көрсету

1020
1030

1010
1020

6. Берушшер жэне мердігерлермен кассадагы қолма-қол 
ақшамен тікелей есептесу
Ескеріт: Кез келген корлар. тауарлар. кызметтер 
немесе негізгі цүрстдар үшін есептесуді «Берушілер 
мен мердігерлерге берічетін цысца мерзімді берешек» 
3310 шоты арцылы жүргізу үсынылады, ал төмендегі 
проводкаларды пайдаланбаған жөн:
Мысалы: Сатып алынган цорлар үшін 

Дт 1310 Кт 1010 
немесе Сатып альінган негізгі цорлар үшін 

Дт 2410 КтЮЮ 
Бүл жылдыц КТС (нысан 100.00) бойышиа деклара- 
цияны және салыцтыц тіркелімдерді толтырарда, 
цызмепі көрсетуиіілер мен тауар берушілер турачы 
мәліметтерді жннацтауга цосымша уацыт шығын- 
дамауга мүмкіндік береді.

3310 1010

7. Еңбекақы және еңбекақы бойынша аванс беру 3350 1010
8. Кассаны түгендеу кезінде кем шыққан акшаны кассир 

мойындамағандықтан ұйымның шыгынына жатқызу
7470 1010

9. Сол сияқты, кассир мойындағандықтан кем шыққан 
ақшаны қызметкердің қысқа мерзімді дебиторлық бе- 
решегіне жатқызу (Аііталыц, ол 1254 шоты)

1254 1010

10. Кассадан өзге дебиторларға берілген акша 1280 1010
11. Банктегі карт-шотқа салынған қолма-қол ақша 

Ескергт: Автоматтандырылган есеп жүйесін цолдану 
кезінде кассадагы және есеп шоттагы ацшаның «саль- 
досы» (калдыгы) өзгеріске үиіырамауы үшін, «Жолдагы 
ацша царажаты» 1020 шотын пайдачанамыз
- касса есебі бөлімінің операцияларын көрсету
- карт-шот есебі бөлімінің операцияларын көрсету

1020
1040

1010
1020

12. Банкгегі жинақтау шотына салынған қолма-қол акша 
Ескертг: Автоматтандырычган есеп жүнесін кол- 

дану кезінде кассадагы және есеп иіотпіагы ацшаның 
«салъдосы» (цачдыгы) өзгеріске үшырамауы үшін, 
«Жолдагы ациш царажаты» 1020 шотын пайдалана- 
мыз
- касса есебі белімінің операщшларын көрсету
- банктегі шот есебі бөлімінің операцияларын көрсету

1020
1050

1010
1020
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13 Банктегі өзге шоттарға салынған қолма-қол ақша 
Ескеріт: Автаматтандырыляан есеп ж.үйесін колдат 
кезінде кассадагы және есеп шоттағы аціианың «саль- 
досы» (қалдыгы) өзгеріске ушырамауы уиіін, «Жолдагы 
ақіиа царалсаты» 1020 шотын пайдаланамыз
- касса есебі бөлімінің операцияларын көрсету
- банктегі шот есебі бөлімінің операцияларын көрсету

1020
1060

1010
1020

14. Заңды тұлғаларға берілген займдық каржыны касса- 
дан босату:
- кысқа мерзімді
- ұзак мерзімді

1110
2010

1010
1010

15. Саудага салу мақсатында сатып алынған каржьшык ак- 
тивтерғе кассадан қолма-қол ақшамен төлем жасау

1120 1010

16. Өтеуге дейін ұсталатын, сатып алынган каржылык ак- 
тивтер үшін
кассадан қолма-қол ақшамен төлем жасау:
- қысқа мерзімді
- үзақ мерзімді

1130
2020

1010
1010

17. Сатуга арналған қаржылық инвестициялар үшін кас- 
садан қолма-қол 
ақшамен төлем жасау:
- қысқа мерзімді
- үзақ мерзімді

1140
2030

1010
1010

18. Өзге де қаржылык инвестициялар үшін кассадан қол-
ма-қол ақшамен
төлеу:
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

1150
2040

1010
1010

19. Банктік операцияларды лицензиясыз аткаратын ұйым- 
дар алдындағы
қарыздар бойынша міндетгемелер төлеу:
- қысқа мерзімді
- үзақ мерзімді карыздың ағымдағы болігі
- үзак мерзімді

3020
3040
4020

1010
1010
1010

20. Берушілер мен мердігерлерге берілген аванс:
- қысқа мерзімді
- үзақ мерзівді

1610
2910

1010
1010

21. Қатысушылар алдындағы дивиденд пен табыс бойын- 
ша қарыздарды төлеу

3030 1010

22. Кысқа мерзімді кредиторлық берешекті кассадан тө- 
леу:
- еншілес үйымдарға
- қауымдастырылған және біріккен кәсіпорындарға
- филиалдар мен күрылымдық бөлімшелерге
- сыйақылар бойыпша төлем
- езге де берешектер

3320
3330
3340
3380
3390

1010
1010
1010
1010
1010
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23. ¥зақ мерзімді ісредиторлық берешектің агымдағы бө- 
лігін жабу

3370 1010

24. ¥зақ мерзімді кредиторлық берешекті кассадан төлеу:
- еншілес үйымдарға
- қауымдастырылған және біріккен кэсіпорындарға
- филиалдар мен қүрьшымдық бөлімшелерге
- сыйақылар бойынша төлем
- шге де берешектер

4120
4130
4140
4160
4170

1010
1010
1010
1010
1010

25. Акционерлерден (қатысушьшардан) олардың жеке са- 
лымдары (.'мысалы, акциялары) сатып алынды

5210 1010

Агымдағы бішктік шогка келіп түскен ақша каражаты (1030 шоты)
1. Сатылған тауарлар (орындалған жүмыс, қызмет) үшін 

келіп түскен, ақшалар:
- ҚҚС бағасына косьшған
Ескерту: Сатылғанын көрсетм үіиін кепесі сычбаны 
қолдану ұсыньтады:
- алушычар мен тапсыруіиыларға сату 
(ККС ңосылмаған) Дпі 1210 Кт 6010 
ҚҚСсомасына Дт 1210 Кт 3130
- сатылган өнім үиіін есеп іиотқа теленген төл&и

Дт 1030 Кт 1210

1030 1210

2. Сол сиякты, сатылған активтер үшін (неғізгі күралдар, 
материалдық емес активтер, қорлар, қаржылық актив- 
тер):
- ҚҚС бағасына қосылған
Ескептг: Сатылганын көрсеіт үіиін келесі сызбаны 
колдану үсынылады:
- алуиіылар мен тапсырысшыларга сату 
(ҚҚС цосылмаган) Дт 1210 Кт 6210 
ҚҚС сомасына Дт 1210 Кт 3130
- сатылган өнім үшін есеп шотқа төленген төлем

Дт 1030 Кт 1210

1030 1210

3. Алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді 
дебиторлық берешектерін төяеудің есебінен түскен 
акша

1030 1210

4. Сол сияісгы, алушылар мен тапсырысшылардың үзак 
мерзімді берешектері

1030 2110

5. Алушылар мен тапсырысшылардан келіп түскен кыс- 
қа мерзімді аванстық төлемдер

1030 3510

6. Сол сияқты, ұзақ мерзімді аванстык толемдер 1030 4410



7. Ерікті кайырымдылык, демеушілік көмек түрінде және 
басқа да себептермен кассаға келіп түскен ақша каражаіы 
Ескергт: Бұл ііроводканы «Өтегсіз алынтн актив- 
тердеп алытан кірістер» 6220 шотымен коррес- 
понденцчялауга болады. Егер СІЗ есеп саясатындагы 
шопппардың жұмыс жосларында қайтарымсыз түр- 
де келіп түскен ақшаларды 6160 шотында, ал ақша- 
лаіі еместерін 6220 шотында көрсетуді қарастырган 
болсаңыз, онда проводканың ұсынылган нұсқасы СІЗ- 
ГЕ іиоттарга келіп тұскен ақшалай және «ақшалай 
емес» тұсімдерді бөліп көрсетуге мүмкіндік береді.

1030 6160

8. ¥йым кассасынан банктегі есеп шотқа келіп түскен 
ақша
Ескергт: Автоматтандьтьшан есеп жуйесін колда- 
ну кезінде кассадагы ақша мен банктегі есеп шоттың 
«сачъдосы» (қачдыгы) өзгеріске ұиіырамауы үгиін, «Жол- 
дагы аңша қаражаты» 1020 иютын пайдачанамыз
- банктегі шот есебі бөлімінің операцияларын көрсету
- касса есебі болімінің операцияларын керсету

1030
1020

1020
1010

9. Банкгегі депозиттік жэне жинақтау шотгарына бүрын 
салынған ақша 
қаражатының келіп түсуі:
Ескергт: Автаматтандьюылған есеп жүйесін колданү 
кезінде есеп июттагы ақша мен банктегі есеп шот- 
тъщ, деиознттік жэне жинақ шоттарындагы «саль- 
досы» (қалдыгы) өзгеріске ұиіырамауы үшін, «Жолдагы 
ақша қаражаты» 1020 шотын пайдачанамыз
- депозиттік жэне жинақтау шоттарынан алынған ақша
- ағымдағы банктік шотқа келіп түсті

1020
1030

1050
1020

10. Ағымдағы банктік шотқа аккредивтер мен чек кітап-
шаларындағы
қалдық ақшалар кірістелді:
Ескергт: Автоматтандьтылган есеп жүйесін колдан\' 
кезінде есеп шоттагы ақиіа мен банктегі есеп шот- 
тың, аккредивтердің және чек кітатиаларының «саль- 
досы» (қалдыгы) өзгеріске ұиіырамауы үийн, «Жолдагьі 
ақша қаражаты» 1020 иютын пайдачанамыз
- аккредивтер мен чек кітапшалары бойынша уакытша 
шоттарды жабу
- ағымдағы банктік шотқа келіп түсті

1020

1030

1060

1020
II. Қызметкерлердің қайтарған қарызы 

(Есеп саясатындагы шоттардың эюұмыс жоспарын- 
да қызметкерлер ачган қарыздар бойынша дебитор- 
лық берешектер есебін жүргізу ұіиін іиоттар аша- 
мыз. Аііталық олар 1253 жэне 2153 шоттары)
- қысқа мерзімді
- үзақ мерзімді

1030
1030

1253
2153
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12. Өзге де дебиторлық берешектерді қайтару 1030 1280
13. Валюталық кассадан айырбасталған валюта сомасын 

кірістеу
Ескергт: Валютстык кассадан валютаны алг опера- 
циясын жургізудің алдында, кассадагы валюталыц 
цармсының крлдыйын вачютаны айырбастау багат - 
на сэйкес цайта багапап, багам айырмасын көрсете- 
тін проводкалар жасалады (пайда немесе залал). 
Автоматтандырылған есеп жүііесі бойынииі «теңге- 
лік» және валюталык кассапардагы ацша «стьдосы» 
(цачдыгы) өзгеріске ұшырамау үіиін, «Жолдагы ацша 
царажаты» 1020 шотын пайдаланамыз 
- кассадағы валюталық қаржы қалдығын қайта бағалау
а) пайда алынды
б) залал шекті
(Вачюталык каржы качдыгын кайта багалагды тө-

1030
7430

1030

1020

6250
1030

1020

1030

мендегі тэртіп бойынша жүргізу цажет:
3) Кассадагы вачюта цачдыгы (валюта түрінде) * 
айырбастау багамы = цсшта бағаланган еачюта цач- 
дыгы (теңгемен);
4) Кайта багаланган калдыц -  Вапюталыц царжы 
цалдыгының сомасы (теңгемен) = оң нәтиже -  багам 
айырмасынан пайда келгенін көрсетеді; теріс нәти- 
же — багам айырмасының залалын (шыгын) көрсете- 
ді)
- айырбастаудан кейінгі ағымдағы банктік шотқа кіріс- 
телген акшаны көрсету
- валюталық кассадан (теңге) жумсалган қаржыны 
көрсету

14. Өзғе ұйымдарға берілген займдардың өтеуі есебінен 
келіп түскен ақша:
- қыска мерзімді
- ұлақ мерзімді

1030
1030

1110
2010

15. Еншілес .ұйымдардан қысқа мерзімді дебиторлық бе- 
решектерді жабу үшін келіп түскен ақша каражаты

1030 1220

16. Сол сияқты, ассоциацияланган және біріккен кәсіпо- 
рындардан

1030 1230

17. Сол сияқты, филиалдар мен құрылымдық бөлімшелер- 
ден

1030 1240

18. Сол сияқты, жалгерлерден (мүлікті жалдаушылардан) 1030 1260
19. Сол сияқты, сыйақы алушы субъектілер бойынша 1030 1270
20. Сол сияқты, өзге де қысқа мерзімді дебиторлық бере- 

шектері бар субъектілер бойынша
1030 1280

21. Еншілес ұйымдардан ұзақ мерзімді дебиторлық бере- 
шектерді жабу үшін келіп түскен ақша қаражаты

1030 2120



22. Сол сияқты, қауьшдастырылған және біріккен кэсіпо- 
рындардан

1030 2130

23. Сол сияқты, филиалдар мен кұрылымдык бөлімшелер- 
ден

1030 2140

24. Сол сияқты, жалгерлерден (мүлікті жалдаушылардан) 1030 2160
25. Сол сияқгы, сыйақы алушы субъекгілер бойынша 1030 2170
26. Сол сияқты, өзге де үзақ мерзімді дебнторлык бере- 

шектері бар субъектілер бойынша
1030 2180

27. Қысқа мерзімді қарыздар бойынша алынган акшаны 
кірістеу:
- банкген
- банктік операцияларды лицензиясыз атқаратын 
ұйымдардан
- өзге де заңды немесе жеке тұлгалардан

1030
1030

1030

3010
3020

3050
28. Шыгарылган қысқа мерзімді облигацияларды орна- 

ластырздан келіп түскен ақша
1030 3050

29. Сол сияқты, ұзақ мерзімді облигациялардан 1030 4030
30. Артық төлеетен салыктар мен төлемдердіц біоджегтен 

қайтарылуы:
- корпоративтік табыс салығы
- қосылган құн салыгы
- өзге де салықтар мен міндетті төлемдер

1030
1030
1030

1410
1420
1430

31. Алдагы кезенде алынатын табыс есебінен түскен ақша 1030 3520
32. Артықшылыгы бар акциялар үшін төлем (қатысу үлесі) 1030 5110
33. Сол сияқты, қарапайым акциялар үшін 1030 5110
34. Құрылтайшылардың жаргылык капиталга салған ақ- 

шалай салымдары
1030 5110

35. Есеп шотқа түскен есептелген сыйақы сомасы (мыса- 
лы, депозит немесе заіім бойынша)

1030 6110

36. Дивидендтер бойынша алынған табыс 1030 6120
37. Қаржылық жалдау бойынша алынған төлем 1030 6130
38. Операциялык жалдау бойынша алынған төлем 1030 6260
39. Инвестициялық жылжымайтын мүлікті жалға беру тө- 

лемі
1030 6140

40. Ағымдагы банктік шотқа қателесіп кірістелген сома 1030 3390

41. Берушілер мен мердіғерлерге пайдаланьшмаған аванс- 
тық төлемдер 
сомасын қайтару:
- қысқа мерзімді аванстар 

—үзяқ-мсрзім.тга ванстар
1030
1030

1610
2910

42.1 , МШтекйИ? \Н^АІіЖігГр ооиьпііііа Ілынган акша ка- 
а П  V  А 14 А

1030 6230
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Агымдағы банктік шоттагы ақша қаражатыныц шыгысы (1030 шоты)
1. Үйым кассасына келіп түскен қолма-қол ақша 

Ескерту: Автоматтандырылган есеп жүйесін қолда- 
ну кезінде кассадагы ақіиамен банктегі есеп июттың 
«салъдосы» (қалдыгы) өзгеріске уиіырамауы үіиін, 
«Жолдагы ақша қаражаты» 1020 шотын пайдалана- 
мыз
- банктегі шот есебі бөлімінің операцияларын көрсету
- касса есебі бөлімінің операцияларын көрсету

1030
1020

1020
1010

2. Берушілер және мердігерлермен есептесу 
- ҚҚС бағасына қосьшған
Ескеріт: Кез келген корлар. тгппрлар кызметтер 
немесе негізгі қүрачдар үшін есептесуді «Берушілер 
мен мердігерлерге берілетін қысқа мерзімді берешек» 
3310 шоты арқылы жүргізу ұсынылады, ал төмендегі 
нроводкапарды пайдапанбаган жөн:
Мысачы: Сатып ачынган қор.чар үшін 

Дт 1310 Кт 1010 
немесе Сатып ачынган негізгі құрачдар үшін 

Дт 2410 КтЮЮ 
Бүл жылдық КТС (нысан 100.00) бойынша деклара- 
цияны және салыкпшқ тіркелімдерді толтырарда, 
қызмет көрсетушілер мен тауар берушілер туралы 
мәліметтерді жинақтауга қосымша уақыт иіыгын- 
дамауга мүмкіндік береді

3310 1010

3. Банктегі карт-шотқа ауцарылған ақша 
Ескертх': Автолшттандырылган есеп жүііесін колда- 
ну кезінде есеп шоттагы және карт-июттагы ақиіа- 
ның «сачьдосы» (қалдыгы) өзгеріске үшырамауы үіиін, 
«Жолдагы ақша қаражаты» 1020 шотын пайдалана- 
мыз
- есеп шоттағы ақша қозғалысын көрсету
- банктегі карт-шот есебі бөлімінің операцияларын 
көрсету

1020
1040

1030
1020

4. Банктегі жинақтау шотына аударылған ақша 
Ескерш: Автоматтандырылган есеп жүйесін ко.ч- 
дану кезінде банктегі есен шоттагы және жинац- 
іиоттагы ақшаныц «сачъдосы» (қалдыгьі) өзгеріске 
үшырамауы үшін, «Жо.чдагы ақша қаражаты» 1020 
іиотын пайдачанамыз
- есеп шоттағы ақша қозғалысын көрсету
- банктеғі жинақ-шот есебі белімінің операцияларын 
көрсету

1020
1050

1030
1020



5. Банктегі өзге шоттарға ауцарылған ақша 
Ескерту: Автоматтандырылган есеи жгііесін кол- 

дану кезінде есеп шоттагы жәяе өзге шоттардсігы 
ақшаның «сальдосы» (қалдыгы) өзгеріске ұшыра.мауы 
үшін, «Жолдагы ақнш қаражаты» 1020 шотын пан- 
даланамыз
- ағыадағы банктік шотгағы акша козгалысын көрсету
- озге шотгар есебі бөлімінің операцняларын көрсету

1020
1060

1030
1020

6. Банк кызметіне төленген телемді бухгалтерия бойын- 
ша көрсету (төлем құжаттарын орындаганы, ақша- 
ны қаііта санаганы, чек кітапншларының бланктері 
үшін және т.т.)

7210 1030

7. Қорларды, озге де активтерді жеткізіп, қызмет көрсе- 
тушілерге және мердігерлерге келешекте орындала- 
тын жұмыстар есебінен аванстық төлем ауцару:
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

1610
2910

1030
1030

8. Тауарларды жеткізіп, қызмет көрсетушілерге болашақ 
шығындардың есебінен ақша аудару (мысалы, мерзім- 
дік басылымдарга жазылуга төлем жасау, алдагы уа- 
қыткр. жасалган сақтандыру келісім шарты бойынша 
сыііақылар)
Ескерту:Мерзімдік басылымдарға жазылудын төле- 
мақысы, әдетте, ачынбай тұрып алдын-ача төлене- 
ді. Басылымдарды алган кезде, шот-фсіктуралар мен 
иіыгыс жукқұжаттарын негізге ала отырып, төмен- 
дегі проводкачарды жасайды (егер мерзімдік басы- 
лымга жазылу иіығындары әкімшічік иіыгындарына 
жататын болса):
- ҚҚС басылымның багасына қосылмаган

Дт 7210 Кт 1620
- ҚҚС сомасына

Дт 1420 Кт 1620 
Егер мерзімдік басылымдар бухгалтерлік есеп бойын- 
иіа еселке алынуга тиісті болса, онда:
- ҚҚС' басылымның багасына қосылмаган

Дт 1350 Кт 1620
- ҚҚС сомасына

Дт 1420 Кт 1620

1620 1030

9. Жұмысшыларға есеп шоттан аударылған займ 
(Есен саясатындағы шоттардың жұмыс жоспарын- 
да жұмыскерлер алган займдар бойыниш дебнтор- 
лық қарыздың есебін жүргізу үшін шоттар ашамыз. 
Айтачық олар 1253 және 2153 шоттары)
- қысқа мерзімді
- ұзак мерзімді

1253
2153

1030
1030
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10. Заңды тұлғаларға берілген заҒімдык қаржыларды ауцару:
- кысқа мерзімді
- ұзак мерзімді

1110
2010

1030
1030

11. Саудамен айналысу мақсатында сатып алынған қар- 
жылык активтерге (багалы цагаздарға) акша аудару

1120 1030

12. Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар <багалы цагаз- 
дар) сатып алу:
- кысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

1130
2020

1030
1030

13. Сатуға арналған инвестицияларды (багапы цагаздар- 
ды) сатып алу :
- кысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

1140
2030

1030
1030

14. Өзге де инвестицияларды сатып алу:
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

1150
2040

1030
1030

15. Банк алдыңдағы қарыз бойынша міндетгемелерді жабу:
- қысқа мерзімді
- ұзак мерзімді займның ағымдағы бөлігі
- ұзақ мерзімді

3010
3040
4010

1030
1030
1030

16. Банктік огіерацияларды лицензиясыз атқаратын ұйым- 
дар алдындағы
қарыздар бойынша міндеттемелер төлеу:
- іфісқа мерзімді
- ұзақ мерзімді займның агымдағы бөлігі
- ұзақ мерзімді

3020
3040
4020

1030
1030
1030

17. Қатысушылар алдындағы дивиденд пен табыс бойын- 
ша қарыздарды төлеу

3030 1030

18. Қысқа мерзімді кредиторлық берешекті жабу мақса- 
тында аударылған:
- еншілес ұйымдарга
- қауымдастырылган лсэне біріккен кәсіпорындарға
- филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге
- сыйақылар бойынша төлем
- өзге де берешектер бойынша

3320
3330
3340
3380
3390

1030
1030
1030
1030
1030

19. ¥зақ мерзімді кредиторлык берешектің ағымдағы бө- 
лігін жабу мақсатында аударылған

3370 1030

20. ¥зақ мерзімді кредиторлык берешекті жабу мақсатын- 
да аударылган:
- еншілес ұйымдарға
- кауымдастырылган және біріккен кэсіпорындарга
- фшгаалдар мен құрылымдық бөлімшелерге
- сыйақылар бойынша төлем
- өзге де берешектер бойынша

4120
4130
4140
4160
4170

1030
1030
1030
1030
1030
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21. Аударылған кысқа мерзімді қаржылық көмек 
(немесе дербес баланстагы филиалдар меи цүрылым- 
дыц бөлімшелердің
айналымдык царжыларын толыцтырува):
- еншілес ұйымдарга
- кауымдастырылған және біріккен кәсіпорындарға
- филиалдар мен кұрылывдык бөлімшелерге
- өзге де деби горларға

122«
1230
1240
1280

1030
1030
1030
1030

22. Аударьшған ұзак мерзімді каржьшық көмек 
(немесе дербес баланстагы филналдар мен цұрылым- 
дыц бөлімшелердің
айначымдыц царжыларын толыцтыруга):
- еншілес ұйымдарға
- кауымдастырылган жэне біріккен кәсіпорындарга
- филиалдар мен кұрылымдык бөлімшелерге
- өзге де дебиторларға

2120
2130
2140
2180

1030
1030
1030
1030

23. Акционерлерден (қатысушылардан) олардьщ жеке са- 
лымдарын (мысалы, акциялары) сатып алуға аударыл- 
ган

5210 1030

24. Салык жэне бюджетке төленетін міндетті төлемдер 
бойынша қарызды 
жабу үшін аударылған:
- корпоративтік табыс салығы
- жеке табыс салыгы
- қосылған құн салығы
- акциздер бойынша
- әлеуметтік салық
- жер салығы
- көлік кұралы салығы
- мұлік салығы
- өзге де салыктар
- әлеуметтік сақтандыру бойынша міндетгемелер
- зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер
- өзге де ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер

3110
3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
3190
3210
3220
3230

1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030

25. Қысқа мерзімді берешектерді жабу үшін аударылған:
- жалдау бойынша
- заңды талаптар бойынша
- өзге де берешектер бойынша

3360
3420
3390

1030
1030
1030

26. Үзак мерзімді кредиторлық берешекіің ағымдагы бо- 
лігінің сомасы аударьшган

3370 1030

27. Банктің есеп шоттан қателесіп есептеи шығарған со- 
масын бухгалтерлік есепте көрсету

1280 1030

21



28. Берілген кепілдік мерзім ішінде, берушінің кепілдік 
міндеттемелерінің
(кепілдік жендеу және қызмет көрсету) төлемі есебін- 
де аударьшған сома:
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

3410
4210

1030
1030

29. Ертеректе сатып алған өнімін қайтарып берген алушы- 
ға аударьшған сома

6020 1030

Карт-шоттардағы ақша қозғалысыныц есебі бойыішіа 
жоғарыда көрсетілмеген проводкалар (1040 шоты)

1. Ағымдағы банктік шоттан келіп түскен акша: тиісті 
енбекақыны төлеуғе; қызметкерлердің іссапары мен 
өзғе де шығындарына
Ескертг: Аетоматтандыоылши есеп жуііесін колда- 
ну кезінде кассадагы және есеп шоттагы аңшаның 
«сальдосы» (цстдыаы) өзгеріске үшырамауы уиіін, 
«Жолдагы ақша қаражаты» 1020 шотын пайдапана- 
мыз
- банк шоты есебі бөлімінің операцияларын көрсету
- карт-шот есебі бөлімінің операцияларын көрсету

1020
1040

1030
1020

2. ¥иым үіиін әрбір кышеткердің карт-шотындагы ақ 
ша қозгачысын көрсету маңызды болмагандықтан 
(ол әр қызметкердің өз жүмысы), қызметкерлердің 
карт-июттарына ақша аударуды көрсетумен қатар 
ол сомаларды «жабу» операциясын да бір мезетте 
жүргізу қажет:
- еңбекақы телеуге қаржы аудару кезінде
- подотчетгық сомаларды аудару кезінде

3350
1251

1040
1040

Жинак шоттарындағы ақша қозғалысыньщ есебі бойынша жоғарыда 
корсетілмеғен проводкалар (1050 шоты)

1. Депозиттік және жинак шоттарында ақша сақтаганы 
үіпін есептелген сыйақы сомасы

1050 6110

2. Кассага алынған қолма-қол ақша 
Ескерту: Автоматтандырылган есеп жүйесін колда- 
ну кезінде кассадагы және банктегі есеп шоттагы 
ақшаның «сальдосы» (қапдыгы) өзгеріске үшырамауы 
үшін, «Жолдагы ақша қаражаты» 1020 иіотын пай- 
даланаиыз
- банктегі карт-шот есебі бөлімінің операцияларын 
көрсету
- касса есебі бөлімінің операцияларын көрсету

1020

1010

1050

1020



3. Ағымдағы банктік шогқа акша ауцару 
Ескерту: Автоматтандыиылган есеп жүйесін колда- 
ну кезінде кассадагы және банктегі есеп нюттагы 
ацишның «сальдосы» (цалдыгы) өзгеріске үшырамауы 
үшін, «Жолдагы ацніа царажаты» 1020 шотын паіі- 
даланамыз
- банкгегі жинақ-шот есебі бөлімінің операцияларын 
көрсету
- ағымдағы банктік шот есебі бөлімінің операцияла- 
рын корсету

1020

1030

1050

1020

4. Өзге де қаржылар (мысалы, аккредивтер) үшін ақша 
аудару
Ескертү: Автоматтандъшылган есеп жүиесін колда- 
ну кезінде кассадагы және бсшктегі есеп июттағы 
ацшаның «сальдосы» (цачдыгы) өзгеріске үшырамауы 
үиіін, «Жолдагы ацша царажаты» 1020 шотын пай- 
дачанамыз
- банктегі жинак-шот есебі болімінің операцияларын 
көрсету
- озге де қаржылар есебі бөяімінің операцияларын 
көрсету

1020

1060

1050

1020

Өл с де каржылар қозгалысыныц есебі бойыпша 
жоғарыда көрсетілмеген проводкалар (1060 шоты)

Ескерту: Бүл шотпш деобес баланстары жок (һилиалдар мен өкілдіктеидін 
ағымдагы шоттарындаш аңша қаражаты цозвалысының есебін жүргізу- 
ге болады. Ол үшін үйым есеп саясатыныц бөлінбес бөлігі болып саналатын 
шоттардың жүмыс жоспарынан субшоттар ашамыз.
Мысалы, 1061 -  «Басшы үііымның аккредивтеріндегі, чек кітапишларындагы 
және басіса түрдегі ацша царажаттары»;
106)2 — «№ 1 филиалдың агымдагы банктік шоттагы ациш царажаттары»; 
1063 -  «...өкілдіктің ағы.мдағы банктік шоттагы акша каражаттары».

1. Аккредивтер, чек кітапшалары жэне т.б. бойынша 
пайдаланылмағаи сомалардың қалдығын ағымдагы 
банктік шотқа есептен шығару
Ескертх: Автоматтандырылган есеп жуііесін колда- 
ну кезінде кассадағы және банкпіегі есеп шоттағы 
ацшаның «сальдосы» (цалдығы) өзгеріске үиіырамауы 
үиіін. «Жолдағы ациіа царажаты» 1020 шотын пай- 
даланамыз
- озғе де каржылар есебі болімінің операцияларын 
корсету
- агымдагы банктік шот есебі бөлімінің операвдмла- 
рын көрсету

1020

1030

1060

1020

2. Берушілердің шоттарын төлеу үшін есептен шығарыл- 
ган аккредивтер

3310 1060

3. Ііерушілермен чек кітапшаларындағы қаржымен есеп- 
тесу

3310 1060
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4. Филиалдардың, өкшдіктердің ағымдағы шотгарына 
басшы ұйымның
ағымдағы аютынан ақша қаражатын аудару 
Ескерпю: Авпюматтандырыжан есеп жуйесін колда- 
ну кезінде кассадагы жзне банктегі есеп шоттагы 
ацшаның «сапъдосы» (калдығы) өзгеріске ұшырамауы 
үшін, «Жолдагы атиа царажаты» 1020 шотын пай- 
даланамыз
- басшы ұйымның ағымдағы шоттар есебі бөлімінің 
операңияларын
корсету
- филиалдар мен өкілдіктердің ағымдағы шоттар есебі 
бөлімінің операңияларын көрсету

1020

1060

1030

1020

Филиалдар мен окілдіктердің ағымдағы шоттарындағы ақша 
қозгалысыныц есебі бойынша операцняларды корсететін проводкалар 

(1062,1063 шоттары)
4.1 № 1 филиалдың кассасьша келіп түскен қолма-қол ақша 

Ескергт: Автоматтандырыляан есеп жүйесін колда- 
ну кезінде кассадагы аціиа мен банктегі есеп шоттың 
«сачьдосы» (цачдыгы) өзгеріске ұшырамауы үшін, 
«Жолдагы ацша. царажаты» 1020 шотын пайдалана- 
мыз
- банктегі шот есебі бөлімінің операңияларын көрсету
- касса есебі бөлімінің операцияларын көрсету

1062
1020

1020
1010

4.2 № 1 филиалдың берушілері және мердігерлерімен 
есептесу
- ҚҚС бағасына қосьшған
Ескеотм: Кез келген корлар. тсыарчар. кызметтеп 
немесе негізгі цуралдар уіиін есептесуді «Берушілер 
мен мердігерлерге берілетін кысца мерзімді береиіек» 
3310 июты арцылы жүргізу ұсынылады, ач төмендегі 
проводкаларды пайдачанбаган жөн:
Мысачы: Сатып ачынган цорлар үшін 

Дт 1310 КтЮЗО 
немесе Сатып алынган негізгі цұрапдар үшін 

Дт 2410 КтЮЗО 
Бұл жылдыц КТС (нысан 100.00) бойынша деклара- 
цияны және салыцтыц тіркелімдерді толтырарда, 
цьізмет көрсетушілер мен тауар берушілер туралы 
мәліметтерді жинацтауга цосымиш уакыт шыгын- 
дамауга мумкіндік береді

3310 1062
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4.3 № 1 филиалдың салық жэне бюджетке төленетін мін- 
детті төлемдері
бойынша карыздарын жабу үшін аударылған:
- жеке табыс салыгы
- қосылған күн салығы
- акциздер бойынша
- элеуметтік салық
- жер салығы
- көлік қүралы салығы
- мүлік салығы
- өзге де салыктар
- әлеуметтік сактапдыру бойынша міндеттемелер
- зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер
- өзге де ерікті төлемдер бойынша міндетгемелер

3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
3190
3210
3220
3230

1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062

4.4 № 1 филиалдың үзак мерзімді кредиторлық берешек- 
тің агымдағы бөлігінің сомасы аударылған

3370 1062

4.5 № 1 филиалдың есеп шотынан банктің қателесіп есеп- 
тен шығарган сомасын бухгалтерлік есепте көрсету

1280 1062

4.6 Берілген кепілдік мерзім ішінде, № ] филиалдың ке- 
пілдік міндетгемелерінің (кепілдік жөндеу және қыз- 
мет көрсету) төлемі есебінде аударылған сома:
- қысқа мерзімді
- үзақ мерзімді

3410
4210

1062
1062

4.7 Ертеректе сатып алған оігімін № 1 филиалға қайтарып 
берген алушыға аударылған сома

6020 1062

4.8 № 1 филиалдың банк қызметіне төлеген төлемін бух- 
галтерия бойынша корсету (тө.чем кұжаттарын 
орындаваны, ақшцны қайта санаганы, чек кітапша- 
ларыньщ бланктері үшін және т.т.)

7210 1062

4.9 ... өкілдігінін кассасына келіп түскен қолма-қол ақша 
Ескергт>: Автоматтандырылган есен жүйесін колда- 
ну кезінде кассадагы ақшамен банктегі есеп шоттың 
«сачъдосы» (цалдыгы) өзгеріске үшырамауы үшін, 
«Жолдагы ақша қаражаты» 1020 шотын пайдалана- 
мыз
- банктегі шот есебі бөлімінің операцияларын керсету
- касса есебі белімінің операцияларын керсету

1063
1020

1020
1010
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4.10 ... акілдігінің берушілері және мердігерлерімен есеп- 
тесу
- ҚҚС бағасына қосылған
Ескергт: Кез келген корпар. тсшарлар. кызметтер 
немесе негізгі қүралдар уиіін есептесуді «Беруштер 
мен мердігерлерге берілетім кысқа мерзімді берешек» 
3310 июты арқылы жүргізу ұсынылады, ал төмендегі 
проводкаларды паіідаіанбаган мсөн:
Мысапы: Сатып ачынган қорлар үіиін 

ДтІЗІО КтЮЗО 
немесе Сатып аіынган негізгі қүралдар үиіін 

Дт 2410 КтЮЗО 
Бүл жылдьщ КТС (ньісан 100.00) боііынша деклара- 
цияны жэне салықтық тіркелімдерді толтырарда, 
қызмет көрсетушілер мен тауар беруіиілер туралы 
мэліметтерді жчнақтауга қосымша уақыт шыгын- 
дамауга мумкіндік береді

3310 1063

4.11 ... өкілдігінің салықжэне бюджеткетөленетін міндетті 
төлемдері бойынша қарыздарын жабу үшіи аударыл- 
ған:
- жеке табыс салығы
- косылған кұн салығы
- акциздер бойынша
- әлеуметтік салык
- жер салығы
- көлік құралы салығы
- мүлік салығы
- өзге де салықтар
- әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер
- зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер
- өзге де ерікті төлемдер бойынша міндетгемелер

3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
3190
3210
3220
3230

1063
1063
1063
1063
1063
1063
1063
1063
1063
1063
1063

4.12 ... өкілдігінің ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің 
ағымдағы бөлігінің сомасы аударылған

3370 1063

4.13 ... өкілдігінің есеп шотынан банктің қателесіп есептен 
шьнарган еомасын бухгалтерлік есепте көрсету

1280 1063

4.14 Берілген кепілдік мерзім ішінде, ... өкілдігінің кепіл- 
дік міндетгемелерінің (кепілдік жендеу жэне қызмет 
керсету) төлемі есебінде аударьшған сома:
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзіаді

3410
4210

1063
1063

4.15 Ертеректе сагып алган өнімін ... өкілдігінің қайтарып 
берген алушыға аударьшған сома

6020 1063

4.16 ... екілдігінің банк қызметіне телеген телемін бухгал- 
терня бойынша көрсету (төлем қүжаттарын орын- 
даганы, ақшаны қайта санаганы, чек кітатишары- 
ның бланктері ушін және т.т.)

7210 1063
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(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 бүйрығымен бенітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
1100 «Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары» кіші бө- 

лімі кыска мерзімді қаржы инвестицияларын есепке алуға ар- 
налған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
1110 -  «Қысқа мерзімді үсынылған қарыздар» (АКТИВТІК 

шот), онда ұйымдардың мерзімі бір жылға дейін берген қарызда- 
ры есепке алынады;

1120 -  «Саудаға арналған қыска мерзімді қаржы активтері» 
(АКТИВТІК шот), онда бағалардың қысқа мерзімді ауытқула- 
рынан пайда алу мақсатында сатып алынған қысқа мерзімді ак- 
тивтер есепке алынады.

1130 -  «Өтеуғе дейін усталынатын қысқа мерзімді инвести- 
циялар» (АКТИВТІК шот), онда ұйым берген қарыздар мен де- 
биторлық берешекті қоспағанда өтеу мерзімі басталғанға дейін 
ұйым иелік етуге берік ниетті жэне қабілетті тіркелген немесе 
анықталатын төлемдері жэне тіркелген өтеу мерзімі бар қысқа 
мерзімді қаржы активтері есепке алынады;

1140 -  «Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржы инвести- 
циялары» (АКТИВТІК шот), онда мынадай санаттарға кірмеген 
қысқа мерзімді каржы инвестициялары есепке алынады: 

үйым берген қарыздар мен дебиторлық берешек; 
өтеуге дейін үсталатын инвестициялар; 
саудаға арналған қаржы активтері;
1150 -  «Өзге қысқа мерзімді қаржы инвестициялары» (АК- 

ТИВТІК шот), онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге қысқа 
мерзімді қаржы инвестициялар есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бскітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік
11 роводкаларга сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:
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Қысқа мерзімді қаржы инвестицияларын есепке 
алу үшін қолданылатын шоттардың корреспонденциясы

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар
корреспонденңиясы
Дебет Кредит

1 2 3 4
Қысқа мерзімді ұсынылган қарыздардыц есебі бойынша опера- 

нияларды корсететін проводкалар (1110 шоты)
1. Қарыз есебінде ұсыньшған ақша қаражаттары:

- кассадан қолма-қол акшамен берілген
- ағыадагы банктік шоттан аударылган
- жинақ шоттардан аударьшған

1110
1110
1110

1010
1030
1050

2. Кейін қаз-калпында қайтарып беремін деген 
шартпен қарыз есебінде ұсыньшған қорлар (ши- 
кізат, материалдар, тауарлар)

1110 1310,1320 
1330,1350

3. Сол сияқты, бірақ қарызға алынған қорлардың
құнын төлейміз деген
шартпен:
- ҚҚС бағасына қосылмаған
- ҚҚС сомасына
Ескертг: КР Азаматтык Кодексіне сзіікес (36 
тарау. 715-725 баптар), заіт дегеніміз келісім 
шарт бойынша бірінші тарст -  қарыз беруші, 
ақшаны немесе заттарды, екінші тараща -  қа- 
рыз алушының меншігіне немесе оперативтік 
баскаруға беруі, қарыз алушы алган ақшасын 
немесе заттарын қаз-калпында қайтарып бе- 
руді міндетіне алады. Егер қарыз ачуиіы алган 
заттарын ақшалаіі қайтаратын болса, онда ол 
қарыз емес (эконамикалық тургыдан), сатып 
апған тауардың құнын кешіктіріп төлеу болът 
санапады.

1110
1110

6010
3130

4. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамының 
өзгеруі нэтижесінде, валюта түрінде берілген 
қысқа мерзімді қарыз сомасының өсуі

1110 6250

5. Сол сняқты, кемуі 7430 1110
6. Қарызға алған акша қаражатын қайтару (оның 

ішіне қарызга алынган заттар да кіреді):
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банк шотына аудару

1010
1030

1110
1110

7. Қарызға алған қорларды (шикізат, материалдар, 
тауарлар) қарыз алу шартына сәйкес қаз-қал- 
пында қайтару

1310,1320 
1330,1350

1110
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Саудаі а арналған кыска мерзімді қаржылық активтердіц есебі бойыпша 
онерацияларды көрсететін нроводкалар (1120 шоты)

1. Саудаға арналған кысқа мерзімді қаржылық ак- 
тивтерді сагып алу 
кезінде жасалған төлем:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағыадағы банк шотынан аудару
- жинақ шотынан аудару
Ескерту: Сатып алуды берушілер алдындагы 
Кысцамерзімді кредиторлыц берешек шоты ар- 
цылы да көрсетуге болады. Егер кімиен сатып 
алынганы турапы акпарат керек болса, осылай 
көрсету цосымша іріктеу жүргізбеуге мүмкін- 
дік береді. Онда шоптюр корреспонденциясы 
төмендегідей болады:
- сатыл алу

Дт 1120 Кт 3310 немесе 3390
- берушілер алдындағы берешектерді төлеу:
- кассадан цолма-цол ацшамен

Дт 3310,3390 Кт 1010
- есеп шоттан

Дт 3310,3390 Кт 1030
- жинац-шоттан

Дт 3310,3390 Кт 1050

1120
1120
1120

1010
1030
1050

2. Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылык ак- 
тивтерді кайта багалаудың нәтижесінде бағасы- 
ның өскенін көрсету

1120 5440

3. Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық ак- 
тивтерді қайта бағалаудың ютижесінде кеміген 
кұнын, бағаның өсуі кезінде есептелген резерв 
көлемінде көрсету

5440 1120

4. Сол сиякты, есептелген резерв сомасының сыр- 
тында (шығысқа шығу кезінде)

7330 1120

5. Валюта айырбастаудың нарыктык багамының 
өзгеруіиін нэтижесінде, қысқа мерзімді қаржы- 
лық активтер бойынша оң бағам айырмасын 
көрсету

1120 6250

6. Вшіюта айырбастаудың нарыкгык бағамының өз- 
геруінің нәтижесінде, қыска мерзімді қаржьшық 
аішівтер бойынша теріс бағам айырмасын көрсету

7430 1120

7. Саудаға арналған кыска мерзімді активтерді са- 
тып алу шығындары олардың баланстық кұиын 
көбейтуге жатқызылды

1120 3310
3390

8. Шығысқа жіберілген саудаға арналган қысқа 
мерзімді активтердің баланстық кұнын есептен 
шығару

7410 1120
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Өтеуге дейін ұсгалатын қысқа мерзімді ішвестиіщялардыц есебі 
бойынша операцияларды корсететін проводкалар (1130 шоты)

1. Өтеуте дейін ұсталатын қысқа мерзімді қаржы- 
лық инвестицияларды сатып алу кезінде жасал- 
ган төлем (бастащы бапаистық құнымен):
- кассадан колма-қол ақшамен
- ағымдағы банк шотынан ауцару
- жинақ шотынан аудару
Ескерту: С.атып ачуды берушічер апдындагы қыс- 
қамеріімді кредитортқ берешек июты арқылы да 
көрсетуге баіады. Егер кіинен сатып стынганы ту- 
рсты ақпарат керек бапса, осьыай корсепгу қосымша 
іріктеужүргізбеугемүшіндікбереді. Ондаиюттар 
корреспонденциясы төмендегідей бтады:
- сатьіп алу:

Дт 1130 Кт 3310 немесе 3390
- беруіиілер алдындагы берешемперді төлеу:
- кассадан қолма-қол сіқшамен

Дт 3310,3390 Кт 1010
- есеп шоттан

Дт 3310,3390 Кт 1030
- жинақ-шоттан

Дт 3310,3390 Кт 1050

1130
1130
1130

1010
1030
1050

2. Өтеуге дейін ұсталатын кысқа мерзімді инвести- 
цияларды сатып алу шығындары олардың бала- 
нстық құнын көбейтуге жатқызылды

1130 3310,3390

3. Қаржылық есептілікті жасау күніне жасалған 
қайта бағалау (немесе шығысқа жіберу) кезінде, 
өтеуге дейін үсталатьга қысқа мерзімді инвести- 
циялардың бастапқы багасыныц өсуін көрсету

1130 6150

4. Қаржылық есептілікті жасау күніне жасалған 
қайта бағалау (немесе шыгысқа жіберу) кезінде, 
өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвести- 
циялардыц бастапқы бағасыныц кемуін көрсету

7330 1130

5. Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвести- 
цияларды сату (шығысқа жіберу)

1210,1280 1130

6. Қүрылтайшылардың (қатысушылардың) лсар- 
ғылық капиталға өтеуғе дейін ұсталатын қысқа 
мерзімді инвестициялар (әділетті багамен) іұ- 
рінде салған құрылтай салымдары

1130 5110

7. Валюта айрбастаудың нарықтық бағамының өз- 
геруініц нәтижесінде, қаржылық есептілік жа- 
салған күндегі валюта бағамының өзғеруі нә- 
тижесінде, немесе олардың қозгалысы кезінде, 
валюта түріндегі өтеуге дейін ұсталатын қыс- 
қа мерзімді ннвестициялар бойынша оң бағам 
айырмасын көрсету

1130 6250
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8. Сол сияқты, теріс бағам айырмасын көрсету 7430 1130
9. Өтеуге дейін үсгалатын кыска мерзімді инвес- 

тициялар, өтеуге дейін үсталатын үзак мерзімді 
инвестициялар шотына аударылды

2020 1130

Сатуга арналган қолда бар қысқа мерзімді қаржылық 
инвестициялардьщ есебі бойыііша онерацияларды корсететіи 

нроводкалар (1140 шоты)
1. Сатуга арналған қолда бар қысқа мерзімді қар- 

жылық инвестицияларды
сатып алу кезінде жасалган төлем (бастащы 
баланстық құнымен):
- кассадан қолма-қол ақшамен
- агымдагы банк шотынан аудару
- жинақ шотынан аудару
Ескерту: С.атып алудьі беруиіічер ачдындагы 
қысца мерзімді кредиторлыц берешек іиоты ар- 
қылы да көрсетуге боладьі. Егер кімнен сатып 
ачынганы туралы ацпарат керек болса. осылай 
көрсету қосымша іріктеу жүргізбеуге мүмкін- 
дік береді. Онда июттар корреспонденииясы 
төмендегідей болады:
- сатып алу

Дт 1140 Кт 3310 немесе 3390
- беруіиілер ачдындагы берешектерді төлеу:
- кассадан қолма-қол ақиіамен

Дт 3310,3390 Кт 1010
- есеп июттан

Дт 3310,3390 Кт 1030
- жинақ-июттан

Дт 3310,3390 Кт 1050

1140
1140
1140

1010
1030
1050

2. Сатуга арналган қолда бар қыска мерзімді ин- 
вестицпяларды хаттау шыгындары олардыц ба- 
ланстық қүнын көбейтуге жатқызылды

1140 3310,3390

3. Қаржылык есептілікті жасау күніне жасалган 
қайта багалау (немесе шыгыска жіберу) кезін- 
де, сатуга арналган қолда бар кыска мерзімді 
инвестициялардың бастапқы багасының өсуін 
корсету

1140 6150

4. Қаржылық есептілікті жасау күніне жасалган 
қайта багалау (немесе шыгысқа жіберу) кезінде, 
бүрын жасалган қайта бағалау кезінде қүрыл- 
ган резерв көлемінде, сагуға арналған қолда бар 
қысқа мерзімді инвестициялардың бастапкы ба- 
гасының кемуін көрсету

5440 1140
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5. Қаржылық есептілікті жасау күніне жасалғап 
кайта бағалау (немесе шығысқа жіберу) кезінде, 
бүрын жасалған қайта бағалау кезінде кұрылған 
резерв квлемінен тыс, сатуга арналған колда бар 
қысқа мерзімді инвестициялардың бастапқы ба- 
ғасының кемуін көрсету

7330 1140

6. Сатуға арналган қолда бар кысқа мерзімді ин- 
вестицияларды сату (шығысқа жіберу)

1210,1280 1140

7. Қүрылтайшылардың (қатысушылардың) жарғы- 
лық капиталға сатуға арналған қолда бар қысқа 
мерзімді инвестициялар (эдічетті базамен не- 
месе дәйекті шыгындар бойынша) түрінде сал- 
ған кұрылтай салымдары

1140 5110

8 Валюта айырбастаудың нарықіық бағамының өзге- 
руінің нәтижесінде, каржылык есептілік жасажан 
күндегі вашота бағамының өзгеруі нэтижесінде, не- 
месе олардың қозғалысы кезінде, валіога түріндегі 
сатуға арналган қолда бар кысқа мерзімді инвести- 
циялар бойынша оң бағам айырмасын көрсету

1140 6250

9 Сол сияқты, теріс бағам айырмасын көрсету 7430 1140
10. Сатута арналған қолда бар қысқа мерзімді ин- 

вестициялар, сатуға арналған қолда бар ұзақ 
мерзімді инвестициялар шотына аударылды

2020 1140

Өзге қысқа мерзімді қаржылық инвестициялардыц есебі бойынша 
операцияларды көрсететін проводкалар (1150 шоты)

1. 6)зге қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар- 
ды сатып алу кезінде жасалған төлем (бастапқы 
баланстык қүнымен):
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банк шотынан аудару
- жинақ шотынан аудару
Ескерту: Сатып алуды берушілер алдындагы 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек іиоты ар- 
қылы да көрсетуге болады. Егер кімнен сатып 
ачынтны туральі ақнарат керек болса, осылай 
көрсету қосымша іріктеу жүргізбеуге мүмкін- 
дік береді. Онда шоттар корреспонденциясы 
төмендегідеіі болады:
- сатып алу

Дт 1150 Кт 3310 немесе 3390
- берушілер ачдындагы берешектерді төлеу:
- кассадан қачма-қол акшамен

Дт 3310,3390 Кт 1010
- есеп июттан

Дт 3310,3390 Кт 1030
- жннақ-шоттан

Дт 3310,3390 Кт 1050

1150
1150
1150

1010
1030
1050
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2. Өзге қысқа мерзімді игтестицияларды хат- 
тау шығындары олардың баланстық құнын кө- 
бейгуте жатқызьшды

1150 3310,3390

3. Қаржылық есептілікті жасау күніне жасалған 
қайта багалау (немесе шығысқа жіберу) кезінде, 
өзге қысқа мерзімді инвестициялардың бастап- 
қы бағасының өсуін көрсету

1150 6150

4. Қаржылық есептілікті жасау күніне жасалған 
қайта бағалау (немесе шығысқа жіберу) кезінде, 
бұрын жасалған қайта бағалау кезінде і<ү.рылған 
резерв көлемінде, өзге қысқа мерзімді инвести- 
циялардың бастапқы бағасының кемуін көрсету

5440 1150

5. Өзге қысқа мерзімді инвестицияларды сату' 
(шығысқа жіберу)

1210
1280

1150

6. Қүрылтайшьшардың (қатысушылардың) жар- 
ғылық капиталга өзге қысқа мерзімді инвести- 
циялар (эдічетші баеамен немесе дәйекті шы- 
вындар бойынша) түрінде салған құрылтай са- 
лымдары

1150 5110

7. Валіота айырбастаудың нарықтық бағамының 
өзгеруінің нәтижесінде, қаржьшық есептілік 
жасалған күндеғі валюта бағамының өзғеруі нә- 
тижесінде, немесе олардың қозғалысы кезінде, 
валюта түріндегі езге қысқа мерзімді инвести- 
циялар бойьшша оң бағам айырмасын көрсету

1150 6250

8. Сол сиякты, теріс бағам айырмасын көрсету 7430 1150
9. Өзге қысқа мерзімді инвестициялар, озге ұзак 

мерзімді инвестициялар шотына аударылды
2020 1150

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 буйры ммен бенітілгвн 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕГІ ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» узінді) 
1200 «Қысқа мерзімді дебиторлық берешек» кіші бөлімі 

қысқа мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған. 
Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
1210 -  «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мер- 

іімді дебиторлық берешегі» (АКТИВТІК шот), онда бір жылға 
дсйін мерзімі бар активтер және көрсетілген қызметтер үшін са- 
гып алушылармен жэне тапсырысшылармен есеп айырысу бой- 
ііінша операциялар жэне сатьгп алушылар мен тапсырысшылар- 
дың өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешегі көрсетіледі;

1220 -  «Еншілес үйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық бе- 
рсшегі» (АКТИВТІК шот), онда бір жылға дейін мерзімі бар іс 
кс асырылған активтер және көрсетілген қызметтер үшін еншілес
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ұйымдарға үсынылған кулсаттар бойынша есептеулердің бар- 
жоғы мен қозғалысына байланысты операциялар және еншілес 
ұйымдардың өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешегі көрсеті- 
леді;

1230 -  «Қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдардың қыс- 
қа мерзімді дебиторлық берешегі» (АКТИВТІК шот), онда бір 
жылға дейін мерзімі бар іске асырылған активтер жэне көрсетіл- 
гсн қызметтер үшін қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдар- 
мен есеп айырысу бойынша операциялар жэне қауымдастырыл- 
ған жэне бірлескен үйымдардың өзге қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі көрсетіледі;

1240 -  «Филиалдар мен қүрылымдық бөлімшелердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі» (АКТИВТІК шот), онда филиал- 
дардың шоттарына ақша қаражатының түсуі жэне есептен шығуы 
жөніндегі операциялар жэне филиалдар мен қүрылымдық бөлім- 
шелердің өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешегі көрсетіледі;

1250 -  «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық береше- 
гі» (АКТИВТІК шот), онда қызметкерлердің:

активтерді сатып алуға есеппен берілген акша қаражаты, қыз- 
меттерге ақы төлеу, қызметтік іссапарлар мен басқалар;

қызметкерлерге берілген қарыздар бойынша қызметкерлердің 
дебиторлық берешегінің қозғалысына байланысты операциялар, 
сондай-ақ үйымға қызметкер келтірген материалдық шығынды 
(кемшін шығу, талан-таражға салу, бүліну және басқалар) өтеу 
жөиіндегі есеп айырысу жэне қызметкерлердің өзге қысқа мер- 
зімді дебиторлык берешегі көрсетіледі;

1260 -  «Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық бере- 
шек» (АКТИВТІК шот), онда ағымдағы кезеңде операциялық 
жэне қаржылық жалдау бойынша ағымдағы жалдау төлемдерін 
жүзеге асыру жөніндегі шығыстар есепке алынады;

1270 -  «Алуға қысқа мерзімді сыйақылар» (АКТИВТІК шот), 
онда мыналар:

акциялар (қатысу үлестері) бойынша есептелғен дивидендтер; 
қаржылық жалдау бойынша есептелген сыйақылар, берілген 

қарыздар, сатып алынған қаржы инвестициялары, сенімді басқа- 
ру жэне өзге есептелген сыйақылар жөніндегі дебиторлық бере- 
шектің қозғалысына байланысты операциялар көрсетіледі;

1280 -  «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек» (АКТИВ- 
ТІК шот), онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген, бір жылға дейін 
мерзімі бар өзғе дебиторлық берешек бойынша операциялар көр-
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сетіледі, мысалы, алынған всксельдер бойынша, сақтандыру ұйым- 
дарына сакгандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша берешек;

1290 -  «Күмэнді талаптар бойынша резерв» (ПАССИВТІК 
шот), онда күмэнді талаптар бойынша резервтерді ісұруға жэне 
оның қозғалысына байланысты операцнялар көрсетіледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен Кр Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Қысқа мерзімді дебиторлық берешектер есебін жүргізу үшін 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар
корреспонден-

циясы
Дебет Кредит

1 2 3 4
Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді 

дебиторлық берешек есебі бойынша операцияларды көрсететін 
проводкалар (1210 шоты)

1. Сатып алушылар мен тапсырысшыларға өнім сату 
және қызмет көрсету:
- сатуға келіскен бағаға
- ҚҚС сомасына

1210
1210

6010
3130

2. Сатып алушылар мен тапсырысшылардың сатылған 
қорларға, негізгі құралдарға, материалдық емес ак- 
тивтерге; олар үшін орындалған жұмысқа, корсетш- 
ген қызметке және т.т. жасаған төлемдері:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шотқа аударылған

1010
1030

1210
1210

3. Сатып алушьшар мен тапсырысшылардың алдын- 
ала төлеген аванстары
алынған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) төлемінің 
есебіне жатқызылды
- қысқа мерзімді
- үзақ мерзімді

3510
4410

1210
1210

4. Сатып алушылар мен тапсырысшылардың алдында 
бүрын пайда болган кредиторлық берешектер со- 
масы, алынған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) тө- 
лемінің есебіне жатқызылды (тексеру актісі және 
өзара келісім бойытиа):
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

3310
4110

1210
1210
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5. Қайтарылған өнімнің құны сатып алушылар мен 
тапсырысшылардың
дебиторлық берешегінен шегерілді (егер өнімніц цү 
ны төленбеген болса):
- келісілген сату сомасына
- ҚҚС сомасына
- берілген жеңілдіктер сомасына (егер оган рұқсат 
етйісе)

6020
3130
1210

1210
1210
6030

6. Сатып алушылар мен тапсырысшыларға сатудан бе- 
рілген
жеңілдіктердің есебін көрсету:
- келісілген сату сомасына
- ҚҚС сомасына

6030
3130

1210
1210

7. Шетелдік сатып алушылар мен тапсырысшылармен 
алып-сату келісім
шартын шетелдік валютамен жасаған кезде:
- валюта айырбастаудың нарыктық бағамының өзге- 
руі есебінен
дебиторлық берешектің көбеюі
- валюта айырбастаудың нарықтық бағамының өзғе- 
руі есебінен дебиторлык берешектің азаюы

1210

7430

6250

1210

8. Қызметі тоқтаған немесе жойылған құрылымдық 
бөлі»,пцені сату нэтижесінде қысқа мерзімді деби- 
торлық берешектің пайда болуы

1210 6310

9. Есепті кезеңнің соңьюда сатып алушылар мен тап- 
сырысшылар төлеген, бірақ берушінің шотына түс- 
пеген қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1020 1210

Еншілес уйымдардыц қысқа мерзімді дебиторлық берешек есебі 
бойынша операцияларды корсететін проводкалар (1220 шоты)

1. Еншілес ұйымдарға өнім сату және қызмет көрсету:
- сатуга келіскен бағаға
- ҚҚС сомасына

1220
1220

6010
3130

2. Еншілес ұйымдардың сатылган корларға, неғізгі қү- 
ралдарга, материалдық емес активтерге; олар үшін 
орындалған жүмысқа, көрсетілген қызметке жэне 
т.т. жасаған төлемдері:
- кассаға қолма-кол ақшамеп
- ағымдағы банктік шотка аударылған

1010
1030

1220
1220

3. Еншілес ұйымдардың алдын-ала төяеген аванстары 
алынган тауарлар
(жұмыстар, қызметтер) төлемінің есебіне жатқызыл-
ДЬІ
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

3510
4410

1220
1220
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4. Еншілес ұйымдардың алдында бұрын пайда болған 
кредиторлық берешектер сомасы, алынған тауарлар 
(жұмыстар, қызметтер) төлемінің есебіне жаткызыл- 
ды (тексеру актісі және өзара кеяісім бойынша):
- кысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

3310
4110

1220
1220

5. Қайтарылған өнімнің кұны еншілес ұйымдардың де- 
биторлық
берешегінен шегерілді (егер өнімнің күны төленбе- 
ген болса);
- келісілген сату сомасына
- ҚҚС сомасына
- берілген жеңілдіктер сомасына (егер оган рұқсат 
етілсе)

6020
3130
1220

1220
1220
6030

6. Еншілес ұйымдарға берілген жеңшдіктердің есебін 
көрсету:
- келісілген сату сомасына
- ҚҚС сомасына

6030
3130

1220
1220

7. Есепті кезеңнің соңында еншілес ұйымдар төлеген, 
бірақ кредитордың шотына тұспеген қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

1020 1220

Қауымдастырылған жэне бірлескен уйымдардыц кыска мерзімді 
дебиторлық берешек есебі бойынша онерацияларды корсетеіін 

проводкалар (1230 шоты)
1. Қауымдастьфылган жэне бірлескен ұйымдарга өиім

сату мен қызмет
көрсету:
- сатуга келіскен бағаға
- ҚҚС сомасына

1230
1230

6010
3130

2. Қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдардың 
оларға сатылған қорларға, негізгі құралдарға, мате- 
риалдық емес актнвтерге; олар ұшін 
орындалган жұмысқа, көрсетшгең қызметке жэне 
т.т. жасаған төлемдері:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағььмдағы банктік шотқа аударылған

1010
1030

1220
1220

3. Қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдардың ал- 
дын-ала төлеген аванстары алынған тауарлар (жұ- 
мыстар, қызметтер) төлемінің есебіне жатқызьшды
- қыска мерзімді
- ұзақ мерзімді

3510
4410

1230
1230
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4. Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың ал- 
дында бұрын пайда болған кредиторлық берешектер 
сомасы, алынган тауарлар (жұмыстар, 
қызмегтер) төлемінің есебіне жаткызьшды (тексеру 
актісі және өзара келісім бойытиа):
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

3310
4110

1230
1230

5. Қайтарылған өнімнің куны қауымдастырылган жэне 
бірлескен үйымдардын дебиторлық берешегінен ше- 
герілді (егер өнімнің цұны төленбеген болса):
- келісілген сату сомасына
- ҚҚС сомасына
- берідген жеңілдіктер сомасына (егер оган рұцсат 
етічсе)

6020
3130
1230

1230
1230
6030

6. Қауымдастырылған жэне бірдескен ұйымдарға сату- 
дан берілгеп
жеңілдіктердің есебін көрсету:
- келісілген сату сомасына
- ҚҚС сомасына

6030
3130

1230
1230

7. Шетелдік кауымдастырылған жэне бірлескен ұйым- 
дармен алып-сату
келісім шартын шетелдік валютамен жасаған кезде:
- валюта айырбастаудың нарықтық бағамының өзге- 
руі есебінен
дебиторлық берешектің көбеюі
- валюта айырбастаудың нарықтық бағамының өзге- 
руі есебінен дебиторлык берешектің азаюы

1230

7430

6250

1230

8. Есепті кезеңнің соңында қауымдастырылған және 
бірлескен ұйымдар төлеген, бірақ кредитордың шо- 
тына түспеген кысқа мерзімді дебиторлык берешек

1020 1230

Филналдар мен кұрылыадық бөлімшелердің кыска мерзімді 
дебиторлық берешек есебі бойынша операцияларды корсететін 

проводкалар (1240 шоты)
1. Филиалдар мен кұрылымдық бөлімшелерге әиім са

ту мен қызмет
корсету:
- сатуға келіскен бағаға
- ҚҚС сомасына

1240
1240

6010
3130

2. Фидиаддар мен күрылымдык бөлімшелердің оларга 
сатылған қорларга, негізгі құралдарға, материалдық 
емес активтерге; олар үшін орындалган жұмысқа, 
корсетілген қызметке және т.т. жасаган төлемдері:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шотқа аударылған

1010
1030

1240
1240
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3. Филиалдар мен құрылымдык бөлімшелердің алдын- 
ала төлеген аванстары алынған тауарлар (жұмыстар, 
қызметтер) төлемінің есебіне жатқызьшды
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

3510
4410

1240
1240

4. Филиалдар мен ісұрылымдық белімшелердің алдын- 
да бұрын пайда болған кредиторлық берешектер со- 
масы, алышан тауарлар (жұмыстар, 
қызметтер) төлемінің есебіне жатқызылды (тексеру 
актісі және өзара келісім бойынша):
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

3310
4110

1240
1240

5. Қайтарылған өнімнің құны филиалдар мен құры- 
лымдық бөлімшелердің дебиторлык берешегіиен 
шегерілді (егер өнімнің қүны төленбеген болса):
- келісілген сату сомасьша
- ҚҚС сомасына
- берілген жеңшдіктер сомасына (егер оган рүқсат 
етілсе)

6020
3130
1240

1240
1240
6030

6. Филналдар мен кұрылымдык бөлімшелерге сатудан 
берілген
жеңілдіктердің есебін көрсету:
- келісілген сату сомасына
- ҚҚС сомасына

6030
3130

1240
1240

7. Шетелдік филиалдар мен кұрылымдык бөлімшелер- 
мен алып-сату
келісім шартын шетелдік валютамен жасаған кезде:
- валюта айырбастаудың нарыктық багамының өзге- 
руі есебінен дебиторлық берешекгің көбеюі
- валюта айырбастаудын нарыктык бағамының өзге- 
руі есебінен дебиторлық берешектің азаюы

1240

7430

6250

1240
8. Есепгі кезеңнің соңында филиалдар мен құрьиым- 

дық бөлімшелер телеген, бірак басшы ұйымның шо- 
тына түспеген қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1020 1240

Қызметкерлердің кысқа мерзімді дебиторлық берешек есебі бойынша 
операцияларды керсететін проводкалар (1250 шоты)

Ііскертг: Үйым есеп саясатынын косымшасы болып табылатын шоттардын 
жүмыс жоспарында, үйым кызметкерлерінің эртүрлі қысқа мерзімді бере- 
шегі бонышиа есеп жүргізетін жеке шоттар ашу қажет. Мысаны:
1251 - «Подотчеттық сомалар бойынша цызметкерлердің қысқа мерзімді де- 
биторлық берешегі»;
1252 «Берілген арнайы киімдер бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі»;
1253 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді қарыздар бойынша берешегі»;
1254 -  «Қызметкерлердің кемшін шыққан және келтірген материалдық шы- 
.'■Һіндар бойыниіа қысқамерзімді дебиторлық берешегі»; ж.әне т.б.

39
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1. Қорларды, негізгі құралдарды, өзге де активтерді 
сатып алу, орындалған жұмыстар мен керсетілген 
қызметтерғе, іссапары шығындарына жэне басқа да 
мақсаттарға төлем жасау үшін подотчетқа ақша алу:
- кассадан қолма-қол ақшамен берілді
- ағьгмдағы шоттан қызметкердің карт-шотына ауда- 
рылды
(аудару 1020 «Жолдагы ацша царажаты» шотын 
цолдану жэне кар-шотты подотчет боііынша де- 
биторлыц берешек шотымен жабу арцылы ж:үргі- 
зіледі)

1251
1020
1040
1251

1010
1030
1020
1040

2. Жауапты тұлғалардыц берешектерін жабу (аванстық 
есептегі проводкаларды көрсету)
Ескерппк Кез кеяген корлар. тащтар. цызметтер 
немесе негізгі цүралдар үиіін есептесуді «Беруіиі- 
лер мен мердігерлерге берілетін цысца мерзімді. бе- 
решек» 3310 шоты арцылы жүргізу үсынылады, ал 
төмендегі проводкаларды паіідаланбаган жөн: 
Мысалы: Сатып алынган цорлар үшін 

Дт 1310 Кт 1251 
немесе Сатып алынган негізгі күралдар үшін 

Дт 2410 Кт 1251 
Бүл жычдыц КТС (нысан 100.00) бойынша деклара- 
цияны жэне салыцпгыц тіркелімдерді толтырарда, 
кызмет көрсетушілер мен тауар берушілер туралы 
мәліметтерді жинацтауга цосымша уацыт шы- 
гындамауга мүмкіндік береді

3310 1251

3. Әкімшілік-басқару персоналдарының іссапары бой- 
ынша шығындарын
аванстық есептегі проводкалармен көрсету:
- тәуліктік шығындар (есеп бойынша)
- жол шығындары (жол құжаттары бойынша)
- пәтер ақы шығындары (ұсьшылган шоттар және 
оларды ауыстыра алатын құжаттар бойынша)

7210
7210
7210

1251
1251
1251

4. Сол сияқты, өндірілген өңімнің (орындалған жұмыс, 
көрсетілген қызмет) өзіндік кұнына құнына жатқы- 
зылатын негізғі өндірістік персоналдардың іссапар 
шығындары

8110 1251

5. Сол сияқты, есеп саясатында қабьшданған әдіснама 
бойынша, шығарылған өнімнің (орындалған жұмыс, 
көрсетілген қызмет) өзіндік құнына таратылатын кө- 
мекші өндіріс персоналдарының іссапар шығында- 
ры

8310 1251

6. Пайдаланылмаған подотчеттық соіма ұйымға 
қайтарылды:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шотқа кірістелумен

1010
1030

1251
1251

40



7. Аванстық есеп бойынша артық сома жауапты тулға- 
ға қайтарылды:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы шоттан қызметкердің карт-шотына ауда- 
рылды
(аудару 1020 «Жолдагы ацша қаражаты» шотын 
цолдану жэне кар-шотты подотчет бойынша де- 
биторлық берешек шотымен жабу арқылы жүргі- 
зічеді)

1251
1020
1040
1251

1010
1030
1020
1040

8. Қызметкерге берілген арнайы кнім қүны шыгарыл- 
ган өнімніц өзіндік қүнына 1620 «Алдаш кезецдер- 
дің шыаыстары» июты арқылы, пайдаланылатын 
нормативтік мерзімге тең бөлініп есентен иіыға- 
рылады. Қызметкер жүмыстан иіыққан кезде, ар- 
найы киімнің есептен шыгарылмаған сомасы (есеп 
саясаты бойыниш) қызметкердің есебінен үсталуы 
немесе салық сачынатын пайданы анықтау кезінде 
шыгысқа шыгарылмайтын жачпы шығындар сома- 
сына, яғни 7212 шотына жатқызылуы мүмкін.
Егер, есеп саясаты бойыніиа арнайы киімнің есеп- 
тен шығарылмаган қүны қызметкердіц есебінен тө- 
ленетін болса, онда келесі проводкалар жасалады:
- арнайы киім мен жеке қорғаныс кұралдары бойын- 
ша қызметкердің қысқа мерзімді дебиторлық бере- 
шегі, ҚҚС сомасынсыз анықталған
- сатылу бағасына есептелген ҚҚС
- кызметкердің берешекті жабуы:
а) есептелген еңбекақыдан ұстау арқылы
б) кызметкердің кассаға колма-қол ашаны салуы ар- 
кылы
в) қызметкердің акшаны агымдағы банк шотына са- 
луы арқылы

1252

1252

3350
1010

1030

6280

3130

1252
1252

1252

9. Қызметкердің үйымнан кысқа мерзімді займ алуы:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- карт-шотка аудару арқылы (аудару 1020 «Жолдагы 
ақіиа қаражаты» шотын қолдану жэне кар-шот- 
ты қысқа мерзімді займ бойыниш дебиторлық бере- 
шек шотымен жабу арқьілы жүргізіледі)

1253
1020
1040
1253

1010
1030
1020
1040

10. Қызметкердің қысқа мерзімді қарызды жабуы:
- кассаға қолма-қол акшамен
- ағымдағы банк шотына кірістеумен

1010
1030

1253
1253

II. Қызметкердің үзақ мерзімді карызының ағымдағы 
бөлігі бөлініп берілді

1253 2150

12. Кінәлі болып табылған немесе сот аркылы өндіріп 
алуга үкім шығарылған түлғаның кемшін шыққан 
пемесе озге де келтірген материалдық шығындарын 
корсету

1254 3390
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13. Қызметкердің есебінен келтірген материалдық шы- 
ғынды өндіру:
- келтірілген залал сомасын еңбекакыдан ұстау (тек 
кана цызметкердің жеке өтінііиі неліесе сот шешімі 
болган жагдаііда)
- қызмегкердің кассаға қолма-қол ақшамен салуы аркылы
- қызметкердің ағьтщағы банк шотына аударуы арқьшы

3350

1010
1030

1254

1254
1254

Жалдау бойынша қысқа мер іімді дебиторлық берешек есебіиіц 
операцияларын көрсететін проводкалар (1260 шоты)

1. Жалгердің операңиялық жалдау бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешеғі

1260 6260

2. Жалгердің операңиялық жалдау келісім шарты бой- 
ынша міндетгемелерін орындамаганы үшін есептел- 
ғен айыппүл, өсімақы, түраксыздык айыптары

1260 6280

3. Жалгердің операңиялық жалдау бойынша қысқа 
мерзімді дебнторлық берешектерін жабуы:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банк шотына аудару аркылы

1010
1030

1260
1260

4. Сол сияқты, операңиялық жалдау келісім шарты
бойынша айыппүл,
өсімакы, түрақсыздық айыптары:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банк шотына аудару арқылы

1010
1030

1260
1260

5. Ағымдағы кезеңдегі активгерді қаржылық жалдау 
бойынша бөліп көрсетілғен үзақ мерзімді дебитор- 
лық берешек

1260 2160

Алуга қысқа мерзімді сыйақылар есебі бойьшпіа операцияларды 
көрсететін проводкалар (1270 шоты)

1. Вексельдермен алынған, үсынылған қарыздар бой- 
ынша есептелген қысқа мерзімді сыйақьшар

1270 6110

2. Дивидендтер түрінде есептелген қысқа мерзімді 
сыйақылар

1270 6120

3. Қаржылық жалдау бойынша есегітелген қысқа мер- 
зімді сыйақылар

1270 6130

4 Есептелген сыйақылар бойынша берешеюгерді жабу:
- кассага қолма-қол ақшамен
- агымдағы банк шотына аудару

1010
1030

1270
1270

Өіі е қысқа мерзімді дебиторлық береіпек есебі бойыиша операцияларды 
корсететін проводкалар (1280 ніоты)

1. Сатылған өнім (орындалган жүмыстар, көрсетілген 
қызметтер) және баска активтер үшін вексельдер алу:
- сатып алушылар мен тапсырысшылардан
- еншілес үйымдардан
- қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдардан
- филиалдар мен күрылымдық бөлімшелерден

1280
1280
1280
1280

1210
1220
1230
1240



2. Вексеяьдер бойынша берешектерді жабу:
- кассаға колма-қол ақшамен
- агымдағы башс шотына аудару

1010
1030

1280
1280

3. Қайтарылған жарамсыз өнімдер бойьшша кысқа 
мерзімді дебиторлык берешектер:
- шикізат иен материалдар
- дайын өнім
- тауарлар
- өзге қорлар

1280
1280
1280
1280

1310
1320
1330
1350

4. Үйымньің ағымдағы шотынан банктің кателесіп 
есегітен шығарған ақша қаражатының сомасы

1280 1030

5. Берушілер мен мердігерлерге, тасымалдаушы және 
басқа ұйымдарға кем шыққан тауарлық-материал- 
дық корлар және ннормативтен тьіс 
жогалтуларга жол беруіне байланысты берілген та- 
лап арыздар бойынша қыска мерзімді дебиторлық 
берешектер:
- шикізат пен материалдар
- дайын өнім 
- тауарлар
- өзге қорлар

1280
1280
1280
1280

1310
1320
1330
1350

6. Төтенше жағдайлардан кежен залалдарды (сақтан- 
дыру келісім шартына сэйкес) қалпына келтіру бой- 
ынша қыска мерзімді дебиторлык берешек

1280 7470

7. Өзге қысқа мерзімді дебиторлык берешекті жабу:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- агымдағы банк шотына аудару

1010
1030

1280
1280

Күмәнді талантар бойынша резерв есебінің операцияларын 
корсететін проводкалар (1290 шогы)

1. Күмәнді талаптар бойынша резерв жасау 7440 1290

2 Үмітсіз берешектерді күмәнді талаптар резервінің 
есебіиен есептен шығару: 

сатып алушылар мен тапсырысшылар берешектері 
еншілес ұйымдар берешектері 
кауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдар бере- 

шектері
с|)илиалдар мен құрылымдык белімшелер берешек- 

тері

1290
1290
1290

1290

1210
1220
1230

1240
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3. Есептен шығарылған дебиторлық берешекті, есеп- 
тен шығару кезеңінде жабу:
а) күмәнді талаптар резервінің есебінен есептен шы- 
гарьшған қысқа мерзімді дебиторлық берешекті қал- 
пына келтіру:
- сатып алушылар мен тапсырысшылар берешектері
- еншшес ұйыадар берешектері
- қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдар бере- 
шектері
- филиалдар мен құрылымдық бөлімшелер берешек- 
тері
б) сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің, ен- 
шілес ұйымдардың, қауымдастырылған жэне құры- 
лымдық бөлімшелердің дебиторлық 
берешектерін жабуы:
- кассаға қолма-қол акшамен

- агымдагы банк шотына аудару арқылы

1210
1220
1230

1240

1010

1030

1290
1290
1290

1290

1210,
1220
1230,
1240

1210,
1220
1230,
1240

4. Күмәнді талаптар бойынша қалыптастырылган ре- 
зервтің көлеміне азаюының нэтижесінде түзетулер 
жасау (цалыптастырыляан есепті кезецнің ішінде)

1290 7440

5. Үмітсіз қысқа мерзімді резервтің есебінен ертеректе 
есептен шығарьшған қысқа мерзімді дебиторлық бе- 
решек бойынша төлем жасалды:
- сатып алушылар мен тапсырысшылар берешектері
- еншілес үйымдар берешектері
- қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдар бере- 
шектері
- филиалдар мен қүрьшымдык белімшелер берешек- 
тері

1210
1220
1230

1240

6280
6280
6280

6280

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» узінді) 
1300 «Қорлар» кіші бөлімі қарапайым қызмет барысында са- 

туға арналған, немесе сату үшін өндіріс процесінде, немесе өн- 
дірістік процесте немесе қызметтер үсыну кезінде пайдалануға 
арналған шикізат немесе материалдар нысанындағы активтерді 
ссепке алуға арналған.



Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
1310 -  «Шикізат жэне материалдар» (АКТИВТІК шот), онда 

өндірістік процесте одан эрі пайдалануға арналған шикізат жэ 
не материалдар, оның ішінде ауыл шаруашылык шикізаттар жэне 
материалдар есепке алынады;

1320 — «Дайын өнім» (АКТИВТІК шот), онда дайын, оның 
ішінде ауыл шаруашылығы өнімі есепке алынады;

1330 -  «Тауарлар» (АКТИВТІК шот)„ онда тауарлардың, 
оның ішінде сатып алынған жэне кайта сатуға сақталған ауыл 
шаруашылығы тауарларының козғалысына байланысты опера- 
циялар көрсетіледі;

1340 -  «Аяқталмаған өндіріс» (АКТИВТІК шот), онда аяқ- 
галмаған өндіріс бойынша шығындар есепке алынады;

1350 -  «Өзге қорлар» (АКТИВТІК шот), онда алдыңғы топ- 
тарда көрсетілмеген өзге қорлар есепке алынады;

1360 -  «Қорларды есептен шығару бойынша резерв» (ПАС- 
СИВТІК шот), онда корлардың кұныи сатудың таза ічұньша 
дейін төмендетуге арналған резервтерді құруға жэне қозғалысы- 
на байланысты немесе моральдық жағынан ескеруге байланысты 
опсрациялар көрсетіледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бскітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводісаларға сэйкее, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін колдану үсынылады:

Қорлардың есебін жүргізу үшін қолданылатын 
шоттар норреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит

1 2 3 4
Шикізат жәие материалдар есебі бойыиіна онерацияларды 

көрсететіи ироводкалар (1310 шоты)
1. Шикізат пен материалдарды берушшерден сатып алу 

(заңды
түлгалардан):
- келісілген бағаға
- ҚҚС сомасына

1310
1420

3310
3310

Сол сияқты, жеке тұлғалардан 1310 3390
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3. Сол сияқты, подотчеттық сомалардың есебінен:
- келісілген бағаға
- ККС сомасына
Ескерту: Кез келген корлар. тскарлар. кыяметтер не- 
месе негізгі күралдар үшін есептёсуді «Берушілер меи 
мердігерлерге берілетін қысқа мерзімді береіиек» 3310 
шоты арқылы жүргізу үсыныладьі.
Бүл жылдық КТС (нысан 100.00) боішнша деклара- 
цияны және салықтық тіркеаімдерді пюліпырарда, 
қызмет көрсетуиіілер мен пгауар берушілер туралы 
мэліметтерді жинақтауга қосымша уақьіт шыгын- 
дамауга мүмкіндік береді.
Яғни, аталған проводканы (Шикһат пен материал- 
дарды подотчеттық сомапыц есебінен сатып алу)
былай көрсетеміз.ал сатып алынған шикізат пен мате- 
риалдарды кіріске алу есебі берушіяермен есептесу бө- 
лімінде мына проводкалармен көрсетіледі:
- келісілген бағаға
- І<ҚС сомасына

1310
1420

3310

1310
1420

1251
1251

1251

3310
3310

4. Сатып алуға тікелей байланысты тасымалдау жэне өзге 
шығындардың есебінен шикізат пен материалдар бага- 
сының өсуі

1310 3310
3390

5. Құрылгайшылардың (қатысушылардың) жарғылық 
капиталға шикізат пен материалдар түрінде салған са- 
лымдары

1310 5110

6. Жеке жэне занды түлғалардан өтеусіз алынған шикізат 
пен материалдар

1310 6220

7. Түгендеу кезінде немесе басқа себептерге байланысты 
артық шыққан шикізат ,пен материалдарды кірістеу

1310 6280

8. Бүрын берілген шикізат гіен материалдардың қалдық- 
тарын томендегі
мақсаттарға пайдалану үшін кірістеу:
- негізгі өндірісте
- көмекші өндірісте

1350
1350

8110
8310

9. Шикізат пен материалдарды келесі мақсатгарға пайда-
лану үшін есептен
шығару:
- негізгі өндірісте
- көмекші өндірісте
- жалпыөндірістік мақсаттарға
- экімшілік шығындарына

8110
8310
8410
7210

1310
1310
1310
1310

10. Шикізат пен материалдардың табиғи себептен кеміген 
мөлшерін (кебуі, қүргауы жэне т.б.) бекітілген норма 
көлемінде есептен шыгару

7210 1310

11. Сол сияқты, табиғи нормадан тыс көлемі 7410 1310
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12. Кінәлі грғалар анықталмаған жағдайда, бүлінген, кем- 
шін шыкқан шикізат пен материалдарды есептен шы- 
ғару

7410 1310

13. Сол сияқты, еғер кінэлі түлға анықталған болса, яғни 
келтірілген залалды кінэлі түлға мойындап немесе за- 
лал келтірілгені туралы соттың шешімі шығарылғса:
- кінәлі түлганын міндеттемесін кврсету
- кем шыққан немесе бүлінген шикізат пен материал- 
дарды есептен шыгару

1254
3390

3390
1310

14. Төтенше жағдайға байланысты жарамсыз болған неме- 
се жойылып кеткен шикізат пен материалдарды есеп- 
тен шығару

7470 1310

15. Өтеусіз берілген шикізат пен материалдарды көрсету 7410 1310
16. Сатылған шикізат пен материаддардын өзіндік қүнын 

есептен шығару
7410 1310

17. Қызметі токтауга байланысты шикізат пен материал- 
дарды есептен шығару

7510 1310

18. Шикізат пен материалдарды таза сату қүньша дейін ар- 
зандату

1360 1310

19. Ақысы төленген сапасыз шикізат пен матерналдарды 
иесіне қайтару:
- келісілген сату қүныиа
- ҚҚС сомасына

1280
1280

1310
1420

20. Сапасыз шикізат пен материалдарды ақысы толеибей
і үрын иесіне
қайтару:
- келісілген сату қүнына
- ҚҚС сомасына

3310
3310

1310
1420

Дайын онім есебі бойынша операцияларды корсететін поводкалар
(1320 шоты)

1. ) (айын өнімді кірістеу:
- пегізгі өндірістен
- көмекші өндірістен

1320
1320

8110
8310

Сатылған өнімнің өзіндік қүнын есептен шығару 7010 1320
V

I

Сатып алушылардың дайын өнімді кейін қайтарганын 
көрсететін сторнолық проводка

1320 7010

Түгендеу кезінде немесе басқа себептерге байланысты 
артык шықкан дайыи оніаді кірістеу

1320 6280

Дайын өнімді отеусіз түфде сыртқа беру 7410 1320
(і 'іертханалык сьшақтар жүргізуге жэне әкімшілік шы- 

гыпдарына пайдаланылған дайын өнімді есептен шы- 
гпру

7210 1320

'і Іогенше жағдайға байланысты жарамсыз болған неме- 
се жойылып кепкен дайын өнімді есептен шығару

7470 1320
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8. Қоймадағы дайын өнімнің табиги себептен кеміген 
мөлшерін (кебуі, цүргауы және т.б.) бекітілген норма 
көлемінде есептен шығару

7410 1320

9. Сол сияқты, табиғи нормадан тыс көлемі 7470 1320
10. Кінәлі трғалар анықталмаған жағдайда, бүлінген, кем- 

шін шыккаи дайын өнімді есентен шыгару
7470 1320

11. Сол сияқты, егер кінэлі тұлға анықталған болса, яғни 
келтірілген залалды кінәлі тұлға мойындап немесе за- 
лал келтірілгені туралы соттың шешімі шығарылса:
- кінэлі тұлғаның міндетгемесін көрсету
- кем шыққан иемесе бүлінген дайын өнімді есептен 
шығару

1254
3390

3390
1320

12. Дайын өнімді таза сату құнына дейін арзандату 1360 1320
Тауарлар есебі бойыпша операцияларды корсетегін проводкалар

(1330 шоты)
1. Тауарларды берушілерден сатып алу (занды тұпгалар- 

дан):
- келісілген бағаға
- ҚҚС сомасына

1330
1420

3310
3310

2. Сол сияқты, жеке іулгалардан 1330 3390
3. Сол сияқты, иодотчеттық сомалардың есебінен:

- келісілген багаға
- ҚҚС сомасына
Ескерпт Кез келген корлар. тепнтпар. кыяметтер ня- 
месе негізгі құралдар үшін есептесуді «Берушілер мен 
мердігерлерге берілетін кыска мерзімді береиіек» 3310 
шоты аркылы жүргізу ұсынылады.
Бұл жылдық КТС (нысан 100.00) бойыніиа деклара- 
цияны және сапықтық тіркелімдерді толтырарда, 
қыімет көрсетушілер мен тауар берушілер тураіы 
мәліметтерді жинақтауга қосымиіа уақыт шыгын- 
дамауга мүмкіндік береді.
Яғни, аталған проводканы (Тауарларды подотчеттык 
соманыц есебінен сатып алу) былай көрсетеміз, 
ал сатып алынған тауарларды кіріске алу есебі беруші- 
лермен ееептесу бөлімінде мына проводкалармен көр- 
сетіледі:
- келісілген бағаға
- ҚҚС сомасына

1330
1420

3310

1330
1420

1251
1251

1251

3310
3310

4. Сатып алуға тікелей байланысты тасымалдау жэне өзге 
шығындардың есебінен тауарлар бағасының өсуі

1330 3310
3390

5. Құрылтайшылардын (катысушылардың) жарғылық ка- 
питалга тауарлар түрінде салған салымдары

1330 5110

6. Жеке және заңды тулғалардан өтеусіз алынған тауарлар 1330 6220
7. 'Гүгендеу кезінде немесе басқа себептерге байланысты 

артық шыққан тауарларды кірістеу
1330 6280
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8. Негізгі жэне көмекші ендірістін кажетгілігі үшін әрі 
қарай пайдалану мақсатында тауарларды «шикізат пен 
материалдар» тобына ауыстыру

1310 1380

9. Төтенше жағдайга байланысты жарамсыз болған неме- 
се жойылып кеткен тауарларды есептен шыгару

7470 1330

10. Тауарлардың табиғи себептен кеміген мөлшерін (кебуі, 
күрғауы және т.б.) бекітілген норма көлемінде есеп- 
тен шығару

7410 1330

11. Сол снлқты, табиғи нормадан тыс көлемі 7470 1330
12. Кінәлі түлғалар анықталмаган жағдайда, бүлінген, кем- 

шін шыққан тауарларды есептен шыгару
7470 1330

13. Сол сияқгы, егер кінәлі түлга анықталган болса, яғни 
келпрілген залалды кінэлі түлга мойындап немесе за- 
лал келтірілгені туралы соттың шешімі шығарылса:
- кінэлі тұлганың міндеттемесін көрсету
- кем шыккап немесе бүлінген тауарларды есептен шы- 
ғару

1254
3390

3390
1330

14. Тауарларды өтеусіз түрде сыртқа беру 7410 1330
15. Тауарлардың өзіндік құнын есептен шыгару 7010 1330
16. Қызметі тоқтауга байланысты тауарларды есептен шы- 

ғару
7510 1330

17. Тауарларды таза сату құнына дейін арзандату 1360 1330
18. Ақысы төленген сапасыз тауарларды иесіне қайтару:

- келісілген сату күнына
- ҚҚС сомасына

1280
1280

1330
1420

19. Сапасыз тауарларды акысы төленбей тұрып иесіне 
қайтару:
- келісілген сату кұнына
- КҚС сомасына

3310
3310

1330
1420

Аякталмаған ондіріс ссебі бойынша операдияларды 
көрсететін проводкалар (1340 шоты)

1. Дайьш өнімді (жұмыс, қызмет) өндіруге байланысты, 
есепті кезеңнің
соңында аяқталмаган өндіріс шыгынына жатқызу:
- негізгі ондірісте
- комекші өндірісте

1340
1340

8110
8310

і Іхепті кезеңнің басында аяқгалмаган ендіріс багасын 
опдірістік есеп 
іноттарына аудару:
- ііегізгі өндірісте
- комекші өндірісте

8110
8310

1340
1340

1, Гогенше жағдайға байланысты аякталмаған өндіріс 
бойынша залалды көрсету

7470 1340

Үйым кызметінің тоқтауына байланысты аяқталмаған 
оидіріс шығынын есептен шығару

7510 1340
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Өіі е қорлар есебі бойынша операцияларды көрсетегін проводкалар
(1350 шоты)

1. Өзге корлардыарды берушшерден сатып алу (заңды 
түлгалардан):
- келісілген бағаға
- ҚҚС сомасына

1350
1420

3310
3310

2. Сол сняқты, жеке тұлғалардан 1350 3390
3. Сол сиякты, подотчеттык сомалардың есебінен:

- келісілген бағага
- ҚҚС сомасына
Ескеріт: Кез келген корлар. тіюарлпр цыткттр.р не- 
месе негізгі қүралдар үшін есептесуді «Беруийлер мен 
мердігерлерге берілетін қысца мерзімді берешек» 3310 
шоты арқылы жүргізу үсынылады.
Бүл жылдық КТС ('нысан 100.00) бойынша деклара- 
ііияны жэне салықтық пііркелімдерді толтырарда, 
қызмет көрсетуіиілер мен тауар берушілер туралы 
мәліметтерді жннақтауга қосымша уақыт шыгын- 
дамауга мүмкіндік береді.
Яғни, аталган проводканы (Өзгс қорларды подогчет- 
тык соманыц есебінен сатып алу) былай көрсетеміз, 
ал сатып алынған өзге қорларды кіріске алу есебі бе- 
рушілермен есептесу бөлімінде мына проводкалармен 
көрсетіледі:
- келісілғен бағага
- ҚҚС сомасына

1350
1420

3310

1350
1420

1251
1251

1251

3310
3310

4. Сатып алуға тікелей байланысты тасымалдау және өз 
ге шыгындардың есебінен өзге қорлар бағасының өсуі

1350 3310
3390

5. Құрылтайшылардың (катысушылардың) жаргылық ка- 
питалга өзге қорлар турінде салған салымдары

1350 5110

6. Жеке жэне 'занды тұлгапардан өтеусіз альшған озге қорлар 1350 6220
7. Түгендеу кезінде немесе басқа себептерге байланысты 

артық шыққан озге қорларды кірістеу
1350 6280

8. Бұрын берілген өзге қорлардың калдықтарын төменде- 
гі мақсаттарға пайдалану үшін кірістеу:
- негізгі өндірісте
- көмекші өндірісте

1350
1350

8110
8310

9. Өзге қорларды келесі мақсаттарға пайдалану үшін 
есептен шығару:
- негізгі өндірісте
- көмекші өндірісте
- жалпыөндірістік мақсатгарға
- әкімшілік шығындарына

8110
8310
8410
7210

1350
1350
1350
1350

10. Өзге қорлардың табиғп себептен кеміген мөлшерін 
(кебуі, қүргауы жэне т.б.) бекітілген норма көлемінде 
есептен шығару

7210 1350



11. Сол сияқты, хабиги нормадан тыс көлемі 7470 1350
12. Кінэлі тұлгалар анықгалмаған жағдайда, бүлінген, кем- 

шін шыққан өзге қорларды есепген шыгару
7470 1350

13. Сол сняқты, егер кінәлі тұлға аныкталған болса, яғни 
келтірілген залалды кінэлі түлға мойындап немесе за- 
лал келтірілгені туралы соттың шешімі шығарылғса:
- кінэлі түлғаның міндетгемесін көрсету
- кем шыкқан немесе бүлінген шикізат пен материал- 
дарды есептен шығару

1254
3390

3390
1350

14. Төтенше жағдайға байланысты жарамсыз болган неме- 
се жойылыи кеткен өзге қорларды есептен шығару

7470 1350

15. Өтеусіз берілген өзге қорларды корсету 7410 1350
16. Сатылган озге қорлардың өзіндік қүнын есептен шы- 

ғару
7410 1350

17. Қызметі токтазта байланысты озге корларды есептен 
шығару

7510 1350

18. Өзге қорларды таза сату қүнына дейін арзандату 1360 1350
19. Ақысы төленген сапасыз өзге қорларды иесіне 

қайтару:
- келісілген сату күнына
- ҚҚС сомасына

1280
1280

1350
1420

20. Сапасыз өзғе қорларды ақысы толенбей і үрып иесіне 
қайтару:
- келісьчген сату қүнына
- ҚҚС сомасына

3310
3310

1350
1420

Қорларды есептен шығару бойынша резерв есебіне қатысты 
операцияларды көрсететін проводкалар (1360 шоты)

1. Қорлардың бағасын таза сату қүнына дейін арзандата- 
тын резерв күру
Ескерту: Субъекті есеп саясатының булжымас бөлігі 
болып табылатын шоттардың жү.мыс жоспарында. 
аналитикалыц есеп жүргізу үшін бірнеиіе субшот ашу- 
ды карастыруга болады.
Мысалы: 1361 -  «Шикізат пен материалдар багасын 
арзандату бойыниіа резерв»:
1362 -  «Дайын өнімнің багасын арзандату бойынша
резерв»;
1363 -  «Тауарлардың бағасын арзандапу бойынша резерв»;
1364 -  «Өзге цорлардың багасыи арзандату бойынша 
резерв».

7420 1360

2. Темендегілердің арзандауына байланысты резервгің 
есебінен қорлар бағасын есептен шығару:
- шикізат пен материалдар
- дайын өнім 
- тауарлар
- өзғе корлар

1361
1362
1363
1364

1310
1320
1330
1350
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(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007ж . № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ')» үзінді) 
1400 «Ағымдағы салық активтері» кіші бөлімі бюджетпен 

есеп айырысу кезінде салық жэне бюджетке төленетін басқа да 
төлемдердің артық төленген сомасын, еондай-ақ ұсынылған шот- 
фактуралар бойынша есепке алуға жататын қосылған гсұн салы- 
ғының сомасын есепке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
1410 -  «Корпоративтік табыс салығы» (АКТИВТІК шот), он 

да бюджетке артық төленғен корпоративтік табыс салығын көр- 
сетуғе байланысты операциялар, сондай-ақ корпоративтік табыс 
салығын төлеу бойынша аванстық төлемдер көрсетіледі;

1420 -  «Қосылған қун салығы» (АКТИВТІК шот), онда есеп- 
ке алуға жататын, оның ішінде салық заңнамасына сәйкес өтеуғе 
жататын қосылған қун салығы, сондай-ак бюджетке артық төлен- 
ғен қосылған кун салығы бойынша операциялар көрсетіледі;

1430 -  «Өзғе салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндет- 
ті төлемдер» (АКТИВТІК шот), онда уйымның банктік шотына 
аударуға жататын жэне еалық заңнамасына сәйкес есепке алуға 
жататын өзге салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы М инистрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығы- 
мен бекітілгеи «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне 
үлгілік проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша 
төмендеғі бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсыныла- 
ды:

Ағымдағы салық активтері есебін жүргізу үшін 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы 

(1410,1420,1430 шоттары):
№
р/р

Операциялар мазмұны ІІІоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит

1 2 3 4
1. Корпоративтік табыс салығы бойынша төленген аванс- 

тык төлемдер:
- жауапты тұяғалар аркылы
- ағымдағы банктік шоттан
- банктегі жинақ шоттан

1410
1410
1410

1251
1030
1050
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2. Сатып алынған қорлар мен басқа да активтер, орын- 
далған жұмыстар, көрсетілгеи кызметтер бойынша 
КҚС көрсету:
- берушілер мен мердігерлерден
- еншілес ұйымдардан
- қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдардан
- филиалдар мен өкілдіктерден
- өзғе кредиторлардан

1420
1420
1420
1420
1420

3310
3320
3330
3340
3390

3. Өзге салык және бюджетке төленетін басқа да мгндетті 
төлемдер бойынша төлеш'ен аванстық төлемдер:
- жауапты тулгалар аркылы 1430 1251
- ағымдағы банктік шоттан 1430 1030
- банктеғі жинақ шоттан 1430 1050

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ІМҮЖ)» узінді) 
1500 «Сатуға арналған үзак мерзімді активтер» кіші бөлімі

ггер олардын теңгерімдік кұны жалғастыратын пайдалану жолы- 
мсн емес, негізінен сату есебінен өтелетін болса, сатуға арналған 
рсгінде жіктелетін узак мерзімді аісгивтерді есепке алуға арнал- 
і аіі, бул ретте сату ықтималдығы жоғары болып табылады.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды: 
1510- «Сатуға арналған ұзак мерзімді активтер» (АКТИВТІК 

шот), онда сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер есепке алына- 
п.і, мысалы сатуға дайындалған жабдық;

1520 -  «Сатуға арналған істен шығатын топтар» (АКТИВТІК 
і і ю г ), онда сатуға арналған істен шығатын топтар есепке алына- 
'іы мысалы сатуға дайындалған жұмыс істейтін зауыт.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ш.і мсн ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 буйрығымен 
іігнп ілген «Вухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» және үлгілік 
ирокодкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
і", малтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:
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Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер есебін жүргізу үшін 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
Сатуға арналган р ақ  мерзімді активтер есебі бойынша операцияларды 

көрсететін проводкалар (1510 шоты)
1. Сатуга арналып дайындалған ұзақ мерзімді активтер 

(инвестнцпялық: жер, ғимарат, құрылымдар және бас- 
қалары)

1510 2310

2. Негізгі құралдарды сатуға арналған ұзак мерзімді ак- 
тивтер қатарына көшіру

1510 2410

3. Сол сияқты, материалдық емес активтер 1510 2730
4. Ь\ұрылысы жүріп жатқан кәсіпорынның өндірістік про- 

цесінде технологиялық өзгерістердің пайда болуына 
байланысты, бүрын сатып алынған монтаждауды талап 
ететін жабдықтар сатуға дайындалды

1510 2930

5. Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің қүнсызда- 
нуы бойынша шығынды есептен шығару

7420 1510

6. Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді қайта бағала- 
ған кезде құнсыздануынан пайда болған залалды қал- 
пына келтіру

1510 6240

7. Сатуга арналған ұзақ мерзімді активтер жойьшған кезде 
баланстық құнын есептен шығару

7410 1510

Сатуға арналған істен шығатын тонтар ееебі бойыііша оиерацияларды 
көрсететін проводкалар (1520 шоты)

1. Филиал сатуға дайындалған. Осыған байланысты, фи- 
лиалдың балансында есепте тұрған негізгі құралдар, 
сатуға арналган істен шығатын топтың құрамына көші- 
рілді

1520 2410
2310

2. Сатуга арналған істен шығатын топтардың баланстық 
қүны есептен шығарылды

7410 1520

3. Сатуға арналған істен шығатын топтардың құнсызда- 
нуъі бойынша шығынды есептен шығару

7420 1520

4. Сатуға арналған істен шығатын топтардьщ активтеріи 
қайта бағалаған кезде құнсыздануынан пайда болған за- 
лалды қалпына келтіру

1520 6240
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(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 буйрыгымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІИ ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
1600 «Өзге қысқа мерзімді активтер» кіші бөлімі алдынғы 

кіші бөлімдерде көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді активтерді 
ссепке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
1610 — «Берілген қысқа мерзімді аванстар» (АКТИВТІК шот), 

онда активтерді жеткізу негізінде берілген, еондай-ақ есепті кезең 
ішінде тапсырысшылардан ішінара дайын бойынша қабылданған 
онімдерге, қызметтерге ақы төлеу жөніндегі аванстар жэне өзге 
бсрілген қысқа мерзімді аванстар есепке алынады;

1620 -  «Алдағы кезеңдердің шығыстары» (АКТИВТІК шот), 
онда есепті жылдың ішінде қазіргі кезеңде жүргізілген, бірақ ал- 
дағы кезендерге қатысты шығыстар (сақтандыру үйымдарына тө- 
ленген сақтандыру сыйлықтары, жалдау ақысы жэне т.б.) есепке 
алынады;

1630 -  «Өзге қысқа мерзімді активтер» (АКТИВТІК шот), 
опда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді актив- 
гср бойынша операциялар есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
іп.і мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
Пскітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
Гіухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Өзге қысқа мерзімді активтер есебін жүргізу үшін 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

I

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
2 3 4

Керілген кысқа мерзімді аванстар есебі бойынша операцняларды 
көрсететін проводкалар (1610 шоты)

1, Ііерушілер мен мердігерлерге, еншілес ұйымдарга, 
қяуымдастырылған және бірлескен ұйымдарға, өзге 
кре; іиторларға тауарлык-материалдық 
қорлар (ТМҚ), орындалған жұмытар мен көрсетілген 
қычметгер және т.б. үшін кыска мерзімді аванстық тө- 
немдер жасалды: 
кассадан қолма-қол ақшамен 
игымдағы банктік шоттап аударылды 
нексельдер берілді

1610
1610
1610

1010
1030
1060
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2. Бұрын төленіп, пайдаланылмаған кысқа мерзімді 
аванстарды қайтару
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банкгік шотган аударылды

1010
1030

1610
1610

3. Алынған ТМҚ, орындалған жұмыстар, көрсетілген 
қызметтер үшін, б.үрын бершген қысқа мерзімді аванс- 
тар, қыска мерзімді кредиторлық берешекті жабуға тө- 
мендегілердің алдында есепке алынды:
- берушілер мен мердігерлердің
- еншілес үйымдардың
- қауымдастырылған және бірлескен үйымдардын
- өзге кредиторлардың

3310
3320
3330
3340

1610
1610
1610
1610

4. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамының өзгеру 
нәтижесінде, валюта түрінде берілген қысқа мерзімді 
аванстардың өзгеруін көрсету:
- бағамның кемуі нэтижесіңде азаюы
- бағамның көтерілуі нәтижесінде кобеюі

7430
1610

1610
6250

Алдағы кезевдердіц шығыстары есебі бойьшша операцияларды 
көрсететін проводкалар (1620 шоты)

1. Сактандыру келісім шарты бойынша жьшдық сақтан- 
дыру сыйақысы 
аударылды (келесі жыл)
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аударылды

1620
1620

1010
1030

2. Сақтандыру бойынша есепті жылдың шығындары (сақ- 
тандыру сыйакысы) есептен шығарылды 
Ескерппк Егер сактандыру сыііакысы 12 аіілык мерзім- 
ге төленген болса, онда аітыц шыгын осы соманыц 1/12 
бөлігін цүраіідьі.

7470 1620

3. Мерзімдік басылымдарға жазылуға төленеген төлемақы:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аударылды

1620
1620

1010
1030

4. Мерзімдік басылымдардың шот-фактуралары бойынша 
шығындарды жыл бойы есептен шығарып отыру:
- мерзімдік басылымдардың қүны ҚҚС қосылмаған
- ҚҚС сомасына

7210
1420

1620
1620

Өзге қысқа мерзімді активтер есебі бойынша операцияларды 
корсететін проводкалар (1630 шоты)

Ескерту: Бұл іиотта жаца тәжірибепік цүрылгыларды жасау, оларды жо- 
балау жәяе ңүрастыру жүмыстарын жүргізу бойыниіа шығындарды еске- 
ру үшін цолдану үсынылады; аспаптарды, калыптарды, формаларды және 
үлгілерді даііындаудың жаңа технологпячъщ үрдістері мен оларды жобалау, 
қүрастыру және жасау шыгындарына.
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1. Есепті кезең ішіңце технологиялық үрдістерді жобалау, 
құрастыру және тэжірибелік үлгілерін, қүрьшғыларын 
жасау жүмыстарын жүргізуге кеткен шығындар (әрбір 
жобаны жасауга кететія жұмыс уақыты 12 айдан ас- 
пауға тиіс):
- шикізат пен материалдар 1630 1310
- өзге қорлар 1630 1350
- осы жүмыстарды атқаратын қызметкерлерге есептел- 
ген еңбекакы

1630 3350

- еңбекакыға есептелген элеуметтік табыс салығы 1630 3150
- әлеуметпк сақтандыруға жасалған аударымдар 1630 3210
- сыртқы үйымдардың шығындарын ескеру 1630 3210

2, Жасалған жүмыс бойынша, қойылған талапка сай келе- 
тін материалдық емес активтер кіріске алынды

2730 1630



2 -  бөлімнің шоттары 
«¥зақ мерзімді активтер»

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007ж. № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ИІОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді)
2-бөлімінің шоттары «¥зақ мерзімді активтер», ұйымның ұзақ 

мерзімді ретінде топтастырылатын активтерін есепке алуға ар- 
налған.

2 «¥зақ мерзімді активтер» бөлімі мынадай кіші бөлімдерді 
қамтиды:

2000 -  «¥зақ мерзімді қаржылық инвестициялар»;
2100 -  «¥зақ мерзімді дебиторлық берешек»;
2200 -  «Үлестік қатысу эдісімен есепке алынатын инвести- 

циялар»;
2300 -  «Инвестициялық жылжымайтын мүлік»;
2400 -  «Негізгі қүралдар»;
2500 -  «Биологиялық активтер»;
2600 -  «Барлау жэне бағалау активтері»;
2700 — «Материалдық емес активтер»;
2800 -  «Кейінге қалдырылган салықтық активтер»;
2900 -  «Өзге үзақ мерзімді активтер».
2000 «¥зақ мерзімді қаржылық инвестициялар» кіші бө- 

лімі үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестицияларды, 
үзак мерзімді дебиторлық берешекті қоспағанда үзақ мерзімді ак- 
тивтерді қаржылық инвестициялар есепке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
2010 -  «¥зақ мерзімді берілген қарыздар» (АКТИВТІК шот), 

онда үйым бір жылдан асатын мерзімге берген қарыздар есепке 
алынады;

2020 -  «Өтеуге дейін үсталатын үзақ мерзімді инвестициялар», 
(АКТИВТІК шот), онда үйым берген хсарыздар мен дебиторлық 
берешекті қоспағанда, үйым өтеу мерзімі жеткенге дейін иелік 
етуге берік ниетті жэне қабілетті, бекітілген немесе анықталатын 
төлемдері жэне тіркелген өтеу мерзімі бар қаржы активтері есеп- 
ке алынады;

2030 -  «Сатуға арналган қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялар» (АКТИВТІК шот). онда мынадай санаттарға 
кірмеген қаржы активтері есепке алынады:

үйым берген қарыздар мен дебиторлық берешек,
өтеуге дейін үсталатын инвестициялар;

58



2040 — «Өзге ұзақ мерзімді қаржылық акгивтер» (АКТИВТІК 
шот), онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген үзақ мерзімді қаржы 
активтері есепке алынады, мысалы өзіндік құны бойынша есепке 
алынатын еншілес ұйымдарға берілетін инвсстициялар, үйлесім- 
ді шоғырланым әдісімен есепке алынатын бірлесіп бакыланатын 
үйымдарға берілетін инвестициялар.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар есебін жүргізу үшін 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шотгар корреспон- 
денциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

¥зак мерзімді берілген қарыздар есебі бойыиша операцияларды 
корсететін проводкалар (2010 шоты)

1. Үзак мерзімді қарыз есебінде үсынылган акша ка- 
ражаттары:
- кассадан қолма-қол ақшамен берілген
- агымдағы банісгік шоттан аударьшған
- жинақ шоттардан аударылған

2010
2010
2010

1010
1030
1050

2. Валюта айырбастаудың нарықтық багамының өзге- 
руі нәтижесінде, валюта түрінде берілген ұзақ мер- 
зімді карыз сомасынын осуі

2010 6250

3. Сол сияқгы, кемуі 7430 2010
4. Кейін қаз-қалпында қайтарып беремін деген шарт- 

пен ұзак мерзімді қарыз есебінде усынылган қорлар 
(шикізат, материалдар, тауарлар)

2010 1310,1320 
1330,1350

5. Сол сияқты, бірақ ұзак мерзімді карызға алынган 
корлардың кұнын төлейміз деген шартпен:
- ҚҚС бағасына қосылмаған
- ҚҚС сомасына
Ескерпк: КР Азаматтык Кодексіне сәйкес <36 та- 
рац 715-725 баптар), заіім дегеніміз келісі.м шарт 
бонынша бірінші тарап -  карыз беруші, аціианы 
немесе заттарды, екінші тараща -  карыз анушы- 
ның меншігіне немесе оперативтік басцаруга беруі, 
царыз алуиіы алган ацшасын немесе заттарын каз- 
цалпында цайтарын беруді міндетіне алады. Егер

2010
2010

6010
3130
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царыз ачушы алган заттарын ацшалай цайтара- 
тын болса, онда ол карыз &\іес (экономталыц тур- 
гыдан), сатып апған тауардьің цунын кеиііктірін 
төлеу болып саналады.

6. Қарызга алған акша каражатын кайгару (оның іиііне 
царызға алынған 
заттар да кіреді):
- кассага колма-кол акшамен
- ағымдағы банк шотына аудару

1010
1030

2010
2010

7. Қарызға алған қорларды (шикізат, материалдар, 
тауарлар) қарыз алу шартына сәйкес қаз-қалпында 
қайтару

1310,
1320
1330,
1350

2010

8. ¥зақ мерзімді карыздың ағымдагы бөлігін көрсету 2010 1110
Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар есебі боііыиша 

операцияларды корсететіи проводкалар (2020 шоты)
1. Өтеуге дейін ұсталатын ұзак мерзімді инвести- 

цияларды (бастапкы баланстыц кунымен) сатып 
алу кезінде жасалған төлем:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банк шотынан аудару
- жинақ шотынан аудару
Ескерту: Сатып алуды берушшер алдындагы қыс- 
қа мерзімді кредиторлық берешек иіоты сірқылы 
да көрсетуге болады. Егер кімнен сатып алынғаны 
туралы ақпарат керек болса, осылаіі көрсету қо- 
сымша іріктеу жургізбеуге мумкіндік береді. Онда 
шоттар корреспонденциясы төмендегідей болады:
- сатын алу

Дт 2020 Кт 3310 немесе 3390
- берушілер апдындағы береиіектерді төлеу:
- кассадан қолма-қол ақіиамен

Дт 3310,3390 Кт 1010
- есеи шоттан

Дт 3310,3390 Кт 1030
- жинақ-шоттст

Дт 3310,3390 Кт 1050

2020
2020
2020

1010
1030
1050

2 Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестицияларды хаттау шығындары олардың бала- 
нстық құнын көбейтуге жатқызылды

2020 3310,3390

3. Қаржылық есептілікті жасау күніне жасалған қайта 
бағалау (немесе шығыска жіберу) кезінде, өтеуге 
дейін үсталатын үзақ мерзімді каржылық инвести- 
циялардьщ бастапкы бағасының өсуін көрсету

2020 6150
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4. Қаржылық есептілікті жасау күніне жасалған қайта 
бағалау (немесе шығысқа жіберу) кезінде, етеуге 
дейін үсталатын үзақ мерзімді қаржылық инвести- 
циялардың бастапкы бағасының кемуін көрсету

7330 2020

5. Қайта бағалаудың нәтижесінде көбейген, өтеуге 
дейін үсталатын үзак мерзімді қарпжылык ннвести- 
щшлардың бүрын есептен шығарьшған кеміген ба- 
ланстық қүнын қалпына келтіру

2020 6150

6. Өтеуге дейін үсталатын үзак мерзімді қаржылық 
инвестицимарды сату (шығысқа жіберу)

1210
1280

2020

7. ІСүрылтайшылардың (қатысушылардың) жаргылык 
капиталға өтеуге дейін үсталатын үзақ мерзімді қар- 
жылық инвестицияяар (эділетті багамен немесе 
дәііекті шышндар бойынша) түрінде салған күрыл- 
тай салымдары

2020 5110

8 Валіота айырбастаудын нарықтык бағамының өзге- 
руінің нәтижесінде, қаржылық есешілік жасалған 
күндегі валюта бағамыныц өзгеруінен немесе олар- 
дың қозғалысы кезінде, валюта түрінде өтеуге дейін 
үсталатын үзак мерзімді каржылық инвестициялар 
бойынша оң багам айырмасын көрсету

2020 6250

9 Сол сиякты, теріс бағам айырмасын көрсету 7430 2020
10. Өтеуге дейін үсталатын кыска мерзімді қаржылық 

пнвестициялар, өтеуге дейін үсталатын үзак мерзім- 
ді қаржылык инвестициялар шотына аударылды

2020 1130

11. Өтеуге дейін үсталатын үзақ мерзімді қаржылык 
инвестициялар, өтеуге дейін үсталатын қысқа мер- 
зімді қаржылық инвестициялар шотына аударьыды

1130 2020

Сатуга арналган қолда бар ұзак мерзімді қаржылық инвестіщиялар 
есебі бойыпша көрсетілетіи проводкалар (2030 шоты)

1. Сатуға арналған қолда бар үзақ мерзімді каржылык 
инвестицияларды (бастащы тбаланстъщ цүны- 
мен) сатып алу кезінде жасалған төлем:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдагы банк шотынан аудару
- жинақ шотынан аудару
Ескерту: Сатып алуды беруиійіер апдындагы ңыс- 
ца мерзімді кредиторлык береилек шоты аркъыы 
да көрсетуге болады. Егер кімнен сатып алынга- 
ны туралы акиарагп керек болса. осылан көрсету 
қосымша іріктеу жургізбеуге мүмкіндік береді. 
Онда шоттар корреспондещиясы төмендегідей 
болады:
- сатып алу

Дт 2030 Кт 3310 немесе 3390
- берушілер алдындагы берешектерді төлеу:

2030
2030
2030

1010
1030
1050

61



- кассадан цолма-цал акіиамен
Дт 3310,3390 Кт 1010

- есеп шотпіан
Дт 3310,3390 Кт 1030

- жинац-июттан
Дт 3310,3390 Кт 1050

2, Сатуга арналган қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық 
ипиестицияларды хаттау шығындары олардың бала- 
иетық қүиын көбейтуге жатқызылды

2030 3310,3390

3. Қаржылық ееептілікті жасау күніне жасалған қайта 
багалау кезінде, саіуга арналган қолда бар үзақ мер- 
зімді қаржылық инвестициялардын кобейген бала- 
нс гық қүныи резервтік сомага жагқызу (баланстыц 
цүны боһышиа есепке алынады)

2030 5440

4 Қаржылық есептілікті жасау қүніне жасалган қайта 
багалау кезінде, саіуга арналган қолда бар үзақ мер- 
зімді қаржылық инвестициялардың кеміген баланс- 
тық қүнын (бачанстыц цүны бойынша есепке алы- 
нады), бүрын жасалған багалау кезінде қүрылган ре- 
зерв сомасының молшеріне жатқызылганын көрсету

5440 2030

5. Қаржьшық есептілікті жасау күніне жасалган қайта 
багалау кезінде, сатуга арналган қолда бар үзақ мер- 
зімді қаржылық инвестициялардың кеміген баланс- 
тық ісүнын (баланстык цүны бойынша есеюке ачына- 
ды), бүрын жасалган багалау кезінде қүрылган резерв 
сомасынан тыс молшеріне жатқызылғанын корсету

7330 2020

6. Сатуга арналған қолда бар үзақ мерзімді қаржылық 
инвестицияларды (баланстыц қүны бойынша есеп- 
ке ачынады), сатуга арналған қолда бар 
қыска мерзімді қаржылық инвестициялардың (эдіч 
багасы бойынша есепке алынады) қатарына қосу:
а) егер инвестициялардың баланстық қүны әділ (на- 
рықтық) багасынан жоғары болса:
- әділ бағасына
- баланстық қүнның эділ (нарықтық) бағасынан жо- 
гары сомаға
б) егер инвестициялардың баланстық қүны әділ (на- 
рықтық) бағасынан томен болса:
- баланстық қүнының сомасына
- әдш (нарықтыц) баганың баланстық қүнынан жо- 
ғары сомага

2030
7330

2030
2030

1140
1140

1140
6150

7. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамының оз- 
геруінің нәтижесінде, қаржьшық есептілік жасал- 
ған күндегі валюта багамының өзгеруінен немесе 
олардың қозғалысы кезінде, валюта түрінде сатуға 
арналған колда бар үзақ мерзімді қаржьшық инвес- 
тициялар бойынша оң бағам айырмасын корсету

2030 6250
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8 Сол сиякты, теріс багам айырмасын көрсету 7430 2030
9. Сатуға арналған қолда бар қыска мерзімді каржы- 

лық инвестициялар, сатуға арналған қолда бар ұзақ 
мерзімді қаржылық инвестициялар шотына ауда- 
рылды

2030 1140

10. Сатуға арналған колда бар ұзақ мерзімді қаржылык 
инвестицияларды сату' (қатардан шыгару)

1210,
1280

2030

Ө іге рак  мерзімді қаржылық активтер есебі бойынша онерацияларды 
көрсететін проводкалар (2040 шоты)

1. Өзге ұзақ мерзімді қаржьшық активтерді (бастап- 
қы тбаланстыц қүяымен) сатып алу кезінде жасал- 
ған төлем:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банк шотынан аудару
- жинак шотынан аудару
Ескерту: Сатып апуды беруиіілер апдындагы қыс- 
қа мерзімді кредиторлық берешек шоты арқылы 
да көрсетуге болады. Егер ктнен сатып апынганы 
туралы ақпарсіт керек болса, осылай көрсету қо- 
сымша іріктеу жүргізбеуге мүмкіндік береді. Онда 
іиоттар корреспонденңиясы төліендегідей болады:
- сатып алу

Дт 2040 Кт 3310 немесе 3390
- берушілер алдындагы берешектерді төлеу:
- кассадан қолта-қол ақшамен

Дт 3310,3390 Кт 1010
- есел шоттан

Дт 3310,3390 Кт 1030
- лаінақ-шоттан

Дт 3310,3390 Кт 1050

2040
2040
2040

1010
1030
1050

2. Өзге ұзақ мерзімді қаржылык активтерді хаттау шы- 
ғындары олардын баланстык кұнын кобейтуге жат- 
кызылды

2040 3310,3390

3. Өзге қысқа мерзімді қаржылық аісгивтерді (баланс- 
тық қүны бойынша есепке алынады), өзге ұзақ мер- 
зімді қаржылык активтердің (әділ багасы бойынша 
есепке алынады) қатарына қосу:
а) егер инвестициялардын баланстық құны әділ (на- 
рықтык) бағасынан жоғары болса:
- эділ бағасына
- баланстық кұнның әділ (нарықтық) бағасынан жо- 
ғары сомаға
б) егер инвестициялардың баланстық кұны эділ (на- 
рықтық) багасынан темен болса:
- баланстык кұнының сомасына
- әділ (нарықтық) баганың баланстық құнынан жо- 
гары сомаға

2040
7330

2040
2040

1150
1150

1150
6150
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4. Қаржылық есеитілікті жасау күпіпе жасалған қайта 
багалау нәтижесіпде, активтердіц нарықтық бағасы- 
ның өсуіие орай озге үзақ мерзімді қаржылық ак- 
тивтердіц баланстық қүпыпыц ескенін көрсету (әділ 
багасы бойынша есепке ачынады)

2040 6150

5. Қаржылык есептілікті жасау күніне жасалған қайта 
бағалау нәтижесінде, активтердің нарықтық баға- 
сының кемуіне орай өзғе үзақ мерзімді қаржыпық 
активтердің баланстық қүнының кемігенін көрсету 
(әділ багасы бойьінша есепке алынады)

7330 2040

6. Еншілес, қауымдастырылған жэне бірлескен үйым- 
дарға салынған өзге үзақ мерзімді қаржылық инвес- 
тициялардың қүнсызданғанын сомасын көрсету

7420 2040

7. Валюта айырбастаудың нарыктык бағамының өзге- 
руінің нәтижесінде, қаржылық есептшік жасалған 
күндеғі валюта бағамының өзғеруінен немесе олар- 
дың қозғалысы кезінде, валюта түрінде өзге үзақ 
мерзімді қаржьшық инвестиңиялар бойынша оң ба- 
ғам айырмасын көрсету

2040 6250

8. Сол сияқты, теріс бағам айырмасын көрсету 743(1 2040
9. Өзге үзақ мерзімді қаржылық инвестицияларды са 

ту (қатардан шығару)
1210,
1280

2030

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
2100 «¥зақ мерзімді дебиторлық берешек» кіші бөлімі үзақ 

мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған.
Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
2110 -  «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың ұзақ мер- 

зімді берешегі» (АКТИВТІК шот), онда сатылған активтер мен 
бір жылдан асатын мерзімде көрсетілген қызметтер үшін сатып 
алушылармен жэне тапсырысшылармен есеп айырысу бойынша 
операциялар көрсетіледі;

2120 -  «Еншілес үйымдардың үзақ мерзімді дебиторлық бе- 
решегі» (АКТИВТІК шот), онда сатылған активтер мен бір 
жылдан асатын мерзімде көрсетілген қызметтер үшін еншілес 
үйымдармен есеп айырысу бойынша операциялар жэне еншілес 
үйымдардың өзге де ұзақ мерзімді дебиторлық берешектері көр- 
сетіледі;

2130 -  «Қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдардың үзақ 
мерзімді дебиторлық берешегі» (АКТИВТІК шот), онда сатыл- 
ған активтер мен бір жылдан асатын мерзімде көрсетілген қыз-
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мсттер үшін қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдармен 
ессп айырысу бойынша операцнялар жэне бірлескен ұйымдар- 
дың өзге де ұзақ мерзімді дебиторлық берешектері көрсетіледі;

2140 -  «Филиалдар мен кұрылымдық бөлімшелердің ұзақ мер- 
(імді дебиторлық берешегі» (АКТИВТІК шог), онда филиалдар 
мен кұрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді дебиторлық бере- 
іпегі есепке алынады;

2150 -  «Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі» 
(АКТИВТІК шот), онда қызметкерлерге берілген ұзақ мерзім- 
ді қарыздар бойынша қызметкерлердің дебиторлык берешегінің 
козғалысымен байланысты операциялар, сондай-ақ қызметкердің 
үііымға бір жылдан асатын мерзімде келтірген материалдық за- 
лалды (кемшін шығу, ұрлау, бүлдіру жэне басқалар) өтеу жөнін- 
дегі есеп айырысу керсетіледі;

2160 -  «Жалдау бойынша ұзак мерзімді дебиторлық берешек» 
(ЛКТИВТІК шот), онда алдағы кезеңдер ұшін операциялық жэ 
ис қаржылық жалдау бойынша жалдау төлемдерін жұзеге асыру 
жөніндегі шығыстар жэне жалдау бойынша өзге де ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешек есепке алынады;

2170 -  «Алуға арналған ұзақ мерзімді сыйакылар» (АКТИВ- 
'ПК шот), онда қаржылық жалдау, берілген карыздар, сатып 
плынған қаржылык инвестициялар, сенімгерлік басқару бойын- 
міа есептелген сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық 
бсрешектің қозғалысымен байланысты операциялар жэне өзге де 
алуға арналған ұзақ мерзімді сыйақылар көрсетіледі;

2180 -  «Өзге ұзак мерзімді дебиторлық берешек» (АКТИВ- 
ГІК шот), онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге ұзақ мер- 
іімді дебиторлық берешек бойынша операциялар көрсетіледі, 
мі.ісалы сақтандыру ұйымдарына сақтандыру төлемдерін жүзеге 
асыру бойынша алынған вексельдер бойынша берешек.

«Бухгалтерлік есеп пен каржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
(>ухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану ұсынылады:
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¥зақ мерзімді дебиторлық берешек есебін жүргізу үшін 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмүны ІІІоттар коррес- 
понденңиясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

¥ т қ  імсрзімді дебиторлық берешек есебі бойыішіа операцііяларды 
корсететін проводкалар (2110 шоты)

1. Дайыи енімді, тауарларды, орындалған жумыстар мен 
корсетілген қызметтерді сатып алушылар мен тапсы- 
рысшыларга төлем уақытын бір жылдан ұзақ мерзімге 
кешіісгіріп толеу шартымен сату:
- келісілген сагу бағасына
- ҚҚС сомасына

2110
2110

6010
3130

2. Сол сияқты, негізгі құралдар, материалдыі< емес актив- 
тер, шикізат пен материалдар:
- келісілген сату бағасына
- ҚҚС’ сомасына

2110
2110

6210
3130

3. Сатып алушылар мен тапсырысшылардың оларга са- 
тылған қорлар, негізгі құралдар, материалдык емес 
активтер; олар үшін жасалган жұмыстар, корсетілген 
қызметтерге жасаған төлемі:
- кассадап қолма-қол акшамен
- ағымдагы банктік шотқа аудару арқылы
- вексельмен

1010
1030
1060

2110
2110
2110

4. Сатып алушылар мен тапсырысшылардын төлемақьшы 
бір жылдан аса уақьпқа кешіктіріп төлеу шартымен алган 
тауарларының (жұмыстар, қызметтер) ақысы, олардан бұ- 
рын алынған ұзақ мерзімді аванс сомасына жатқызылды

4410 2110

5. Сатып алушылар мен тапсырысшылардың есепті кезең 
соңында төлеген, бірақ берушінің шотына келіп түспе- 
ген ұзақ мерзімді дебиторлык берешегі

1020 2110

6. Сатып алушылар мен тапсырысніылардың алган тауар- 
ларының (жұмыстар, қызметтер) ақысы, олардың ал- 
дында бұрып пайда болған ұзақ мерзімді кредиторлық 
берешектің есебіне жатқызылды (тексеру актісі мен 
өзара келісім боиынша):
- қыска мерзімді
- ұзақ мерзімді

1210
4110

2110
2110

7. Сатып алушылар мен тапсырысшылардьщ сатып алган 
өнім үшін ұзақ мерзімді дебиторлық берешектері, кейін 
қайтарылган оиім сомасына кемітілді (егер ацысы тө- 
ленбегеи болса):
- келісілген сату бағасына
- ҚҚС сомасына
- ұсыпылган жеңілдік сомасына (егер рүксат берілсе)

6020
3130
2110

2110
2110
6030



8. Сол сиякты, егер ақысы толык төленсе:
- келісілген сату бағасына
- ҚҚС сомасына
- ұсынылған жеңілдік сомасына (егер рұқсат берілсе)

6020
3130
3310

3310
3310
6030

9. Сатып алушылар мен тапсырысшылардың сатып 
алуына берілген жеңілдіктер есебін көрсету (төлем 
жасау мерзімі бір жылдан аса кешіюпіртетін мәміпе- 
лер боііынша):
- келісілген сату бағасына
- КҚС сомасына

6030
3130

2110
2110

Кішіілес уйымдярдыц ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі есебі бойышиа 
операцияларды көрсететін проводкалар (2120 шоты)

1. Дайын онімді, тауарларды, орындалған жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтерді еншілес үйымдаріа төлем 
уақытын бір жылдан ұзақ мерзімге кешіктіріп төлеу 
шартымен сату:
- келісілген сагу бағасына
- ҚҚС сомасына

2120
2120

6010
3130

2, Сол сияқты, негізгі кұралдар, материалдык емес актив- 
тер, шикізат пен материалдар:
- келісілген сату бағасына
- ҚҚС сомасына

2120
2120

6210
3130

3. Еншілес үйымдардьщ оларга сагылғаи (төлем ақыиы бір 
жылдан асауақытқа кешіктіру шартымен) қорлар, негіз- 
гі қүралдар, материалдық емес акгавтер; олар үшін жасал- 
ган жүмыстар, көрсегшген қызметгерге жасаған төлемі:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдагы банктік шотка аудару аркылы
- вексельмен

1010
1030
1060

2120
2120
2120

4. Еншілес үйымдардың телемақыны бір жылдан аса уа- 
қытқа кешіктіріп төлеу шартымен алған тауарларының 
(жүмыстар, қызметтер) акысы, олардан бүрын алынған 
үзақ мерзімді аванс сомасына жатқызылды:
- қысқа мерзімді
- үзақ мерзімді

3510
4410

2120
2120

Еишілес үйымдардың төлемақыны бір жылдан аса уа- 
кыгка кешіктіріп төлеу шартымен алған тауарларынын 
(жұмыстар, қызметтер) акысы, олардың алдында бү- 
рын пайда болған ұзақ мерзімді кредиторлық берешек- 
тің есебіне жатқызылды (тексеру актісі мен өзара ке- 
лісім бойынша):
- қысқа мерзімді
- үзақ мерзімді

3310
4110

2120
2120

б. Глішілес үйымдардың есегіті кезең соңында телеген, 
бірақ берушінің шотына келіп түспеген үзақ мерзімді 
дебиторлык берешегі

1020 2120
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7. Еншілес ұйымдардың сатып алған өнім үшін үзақ мер- 
зімді дебиторлық берешектері, кейін қайтарылған өнім 
сомасына кемітілді (егер ацысы төленбеген бопса):
- келісілғен сату бағасына
- ҚҚС сомасына
- үсынылған жеңілдік сомасына (егер рщсат берілсе)

6020
3130
2120

2120
2120
6030

8. Сол сияқты, еғер ақысы толык төленсе:
- келісілғен сату бағасына
- ҚҚС сомасына
- үсынылған жеңілдік сомасына (егер рұқсат берілсе)

6020
3130
3320

3320
3320
6030

9. Еншілес үйымдардың сатып алуына берілген жеңілдік- 
тер есебін көрсету (төлем жасау мерзімі бір жылдан 
аса кешіктірілетін мамілелер бойынша):
- келісілген сату бағасына
- ҚҚС сомасына

6030
3130

2120
2120

Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешегі есебі бойыпша операцияларды корсететін 

проводкалар (2130 шоты)
1. Дайын өнімді, тауарларды, орындалған жүмыстар мен 

көрсетілғен қызметтерді кауымдастьгрылган жэне бір- 
лескен үйымдарға төлем уақытын бір жылдан ұзақ мер- 
зімге кешіктіріп твлеу шартымен сату:
- келісілген сату бағасына
- ҚҚС сомасына

2130
2130

6010
3130

2. Сол сияқты, негізгі құралдар, материалдық емес актив- 
тер, шикізат нен материалдар:
- келісілген сату бағасына
- ҚҚС сомасына

2130
2130

6210
3130

3. Қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдардың олар- 
ға сатылған (піелем аңыны бір жылдан аса уақытқа 
кеіиіктіру шартымен) қорлар, негізгі құралдар, мате- 
риалдық емес активтер; олар ү̂ шін жасалған 
жұмыстар, көрсетілген қызметгерге жасаған төлемі:
- кассадан колма-қол ақшамен
- агымдағы банктік шотқа аудару арқылы
- вексельмен

1010
1030
1060

2130
2130
2130

4. Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға тө- 
лемақыны бір жылдан аса уақытқа кешіктіріп төлеу 
шартымен алған тауарларының (жүмыстар, қызмет- 
тер) акысы, олардан бүрын алынған аванс сомасына 
жатқызылды:
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

3510
4410

2130
2130



5. Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың тө- 
лемақыны бір жылдан аса уақытқа кешіктіріп төлеу 
шартымен алған тауарларының (жұмыстар, қызметтер) 
акысы, олардың алдында бұрын пайда болған креди- 
торлық берешектің есебіне жатқызылды (тексеру ак- 
тісі мен өзара келісім бойыніиа):
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

3310
4110

2130
2130

б. Қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдардың есепті 
кезең соңында төлеген, бірақ берушінің шотына келіп 
гүспеген ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

1020 2130

7. Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың сатьтп 
алған өнім үшін ұзақ мерзімді дебиторлық берешектері, 
кейін қайтарылган өнім сомасына кемітілді (егер ақысы 
төленбеген болса):
- келісілген сату бағасына
- ҚҚС’ сомасына
- ұсыньшған жеңілдік сомасына (егер рүқссті берілсе)

6020
3130
2130

2130
2130
6030

Н, Сол сиякты, егер аісысы толық төленсе:
- келісілген сату бағасына
- ҚҚС сомасына
- үсынылған жеңілдік сомасына (егер рүксат берілсе)

6020
3130
3320

3320
3320
6030

у, Қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдардың сатып 
алуына берілген жеңшдіктер есебін көрсету7 (төлем 
жасау мерзімі бір жылдан аса кеиііктірілетін мәміле- 
лер бойынша):
- келісілген сагу бағасына
- ҚҚС сомасына

6030
3130

2130
2130

Филиалдар меи ісурылымдык бөлімшелердің ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешегі есебі бойынша операцияларды көрсететін 

проводкалар (2140 шоты)
I Дайын өнімді, тауарларды, орындалған жүмыстар мен 

корсетілғен қызметтерді филиалдар мен қүрылымдық 
болімшелерге төлем уақытын бір жылдан үзақ мерзімге 
Квшіктіріп толеу шартымен сату: 

кслісілген сату бағасына 
ҚҚС сомасына

2140
2140

6010
3130

( 'ол сияқты, негізгі қүралдар, материалдық емес актив- 
юр, шикізат пен матерналдар: 
келіеілген сату бағасына 
ҚҚС сомасына

2140
2140

6210
3130
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3. Филиалдар мен кұрылымдық бөлімшелердің оларға са- 
тьшған (төлелі ацыны бір жылдан аса уақытқа кеіиік- 
тіру шартымен) қорлар, негізгі кұралдар, материалдык 
емес активтер; олар үшін жасалған жүмыстар, 
көрсетілғен қызметтерғе жасағап төлемі:
- кассадан колма-қол акшамен
- ағымдағы банктік шотқа аудару арқылы
- вексельмен

1010
1030
1060

2140
2140
2140

4. Филиалдар мен қүрылымдық болімшелерге төлемақы- 
ны бір жылдан аса уақытқа кешіктіріп төлеу шартымен 
алғаи тауарларының (жүмыстар, қызметтер) ақысы, 
олардан бүрын алынған аванс сомасына жатқызылды:
- қысқа мерзімді
- үзақ мерзімді

3510
4410

2140
2140

5. Филиалдар мен қүрылымдық белімшелердің төлемақы- 
ны бір жылдан аса уақытқа кешіктіріп төлеу шартымен 
алган тауарларының (жұмыстар, қызметтер) ақысы, 
олардың алдында бұрын пайда болған кредиторлық бе- 
решектің есебіне жатқызылды (тексеру актісі мен 
өзара келісім бойыниіа):
- кыска мерзімді
- ұзақ мерзімді

3310
4110

2140
2140

6. Филиалдар мен құрьшымдық болімшелердің есепті 
кезең соңында төлеген, бірақ берушінің шотьгна келіп 
түспеген ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

1020 2140

7. Филиалдар мен гсұрылымдық бөлімшелердің сатып ал- 
ған онім үшін ұзак мерзімді дебиторлық берешекгері, 
кейін қайтарылған өнім сомасьша кемітілді (егер ақысы 
төленбеген болса):
- келісілген сату бағасьгна
- ҚҚС сомасына
- ұсьшылған жеңілдік сомасына (егер рұқсат берілсе)

6020
3130
2140

2140
2140
6030

8. Сол сияқты, еғер ақысьг толық төленсе:
- келісілғен сату бағасьгна
- ҚҚС сомасына
- ұсынылған жеңілдік сомасына (егер рұқсат берілсе)

6020
3130
3320

3320
3320
6030

9. Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің сатып 
алуына берілген жеңілдіктер есебін корсету (төлем 
жасау мерзімі бір жылдан аса кеиііктірілетін мәміле- 
лер бойыниіа):
- келісілген сату бағасына
- ҚҚС сомасына

6030
3130

2140
2140
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Қмзметкерлердіц узақ мерзімді дебиторлық берешегі есебі бойынша 
операцияларды корсететіи проводкалар (2150 шоты)

Ітксрпп/: ¥йым есеп саясатының косыміиасы болып табылатыи іиоттардың 
чсүмыс жоспарында, ұйым қызліеткерлерінщ эртүрпіүзақмерзшді. дебиторлық 
чсрешектері бойытиа есептер жүрігзетін жеке шоттар қарастыру қажет. 
Мысалы:
.451 «Кызметкерлердің үзақ мерзімді қарыздары бойыниш дебиторлық бе- 
ішшегі»;
.452 -  «Кызметкерпердіц кеміиін иіыққан немесе өзгематериалдық залал бой- 
ыниіа дебтпорлық берешегі; және т.б.
1. Қызметкердің ұйымнан алған үзақ мерзімді қарызы:

- кассадан колма-қол акшамен
- карт-шотқа аудару арқылы (ап-дару 1020 «Жолдагы ақ 
ша қаражаты» шотын қолдану жэне кар-шотты үзақ 
мерзімді дебиторлық қарыз шотымен жабу арқылы 
жүргізіледі)

2151
1020
1040
2151

1010
1030
1020
1040

2. Қызметкердің есепті кезеңде жабуға тиісті үзақ мерзім- 
ді қарызының ағымдағы бөлігін көрсету

1253 2151

.1 Қызметкердің үзақ мерзімді карызын жабуы:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шотқа аудару арқыяы

1010
1030

2151
2151

4. Кінәлі болып табылған түлғадан немесе сот аркылы бір 
жылдан асатын мерзім ішінде өндіріп алу туралы ше- 
шім қабылданған, кемшін шыққан немесе өзге матери- 
алдық залалды корсету

2152 3390

5. Қызметкердің келтірілген материалдық залалды 
қайтару туралы үзақ мерзімді міндетгемесінің, есепті 
кезеңде қайтаруға тиісті ағымдағы бөлігін көрсету

1254 2152

6. Қызметкердің келтірілғен залал бойынша қайтарган 
үзақ мерзімді міндеттемесі:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шотқа аудару арқылы

1010
1030

2152
2152

Жалдау бойынша үзақ мерзімді дебигорлық берешек есебі бойынша 
оиерацияларды корсететін нроводкалар (2160 шоты)

1. Үзақ мерзімді қаржылық л<алдау шарты бойынша жал- 
герге негізгі күралдарды жалға беру (қаржылық жал- 
дау туралы келісім иіарт жасалса)

2310 2410

2. Жыл сайын (жът басында, жалдау төлемінің графигі 
бойыниш) жалгердің ағымдағы жыл үшін жалдау бой- 
ынша жалдау төлемінің сомасы есептеледі (жалдау тө- 
лем ақысы)

2160 6210

3. Жалгердің үіақ мерзімді жалдау бойынша қарызын 
(жалдау төлем ақысьі) есеп шотқа аудару аркылы төлеуі

1030 2160

4. Үзақ мерзімді (каржылық) жалдау мерзімі аякталган- 
нан кейін, жалға алынған неғізгі күралдар жалға беру- 
шіге баланстық қүнымен қайтарылады

2410 2310
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Алуға арналган ұзақ мерзімді сыйақылар есебі бойынша 
операцняларды корсететін проводкалар (2170 шоты)

1. Жыл сайын, есепті жылдың соңында, қаржылык жал- 
дау үшін сыйақы сомасы есептеліп, жалға берушінің 
қаржылық жалдау бойынша аныкталған кірісі

2170 6130

2. Жалгердің ұзак мерзімді жалдау бойынша сыйақы қа- 
рызын (жалдау бойынша сыйсщы төлем ақысы) есеп 
шотқа аудару арқылы төлеуі

1030 2170

3. Қаржылық активтер бойынша есептелген үзақ мерзімді 
сыйақылар (депозиттер, карыздар және т.б. бойын- 
ша)

2170 6110

4. Үзақ мерзімді сыйақылар бойынша қарызды есеп шот- 
қа аудару арқылы тәлеу

1030 2170

Өзге ұзақ мерзімді дебиторлык берешек есебі бойынша операцияларды 
корсететін проводкалар (2180 шоты)

1. Сатылған тауарлар, дайын өнім, негізгі кұралдар, орын- 
далған жүмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін, тө- 
лемі бір жылдан асатын мерзімге векселдер алу:
- сатушылар мен тапсырысшылардан
- еншілес ұйымдардан
- қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардан

2180
2180
2180

2110
2120
2130

2. ¥зак мерзімді вексельдер бойынша қарызды төлеу:
- каесаға қолма-қол ақшамен
- агымдағы банктік шотқа аудару арқылы

1010
1030

2180
2180

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
2200 «Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвести- 

циялар» кіші бөлімі үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын 
инвестицияларды есепке алуға арналган.

2210 -  «Үлестік қатысу эдіеімен есепке алынатын инвести- 
циялар», онда үлестік қатысу эдісімен есепке алынатын қауым- 
дастырылған жэне тэуелді үйымдарға берілетін инвестициялар 
бойынша операциялар көрсетіледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осыкіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:
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Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар 
есебін жүргізу үшін қолданылатын шоттар 

корреспонденциясы (2210 шоты);
М'„
)/р

Операцюшар мазмүны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Қауымдастырылған және бірлескен үйымдардыц сатып 

алынган акцияларын сатьш алу ісүнымен көрсету
2210 3310

2, Таза табыстағы ннвесторлар үлесінің көбеюіне байла- 
нысты, үлестік қатысу әдісі.мен есепке алынатын ин- 
вестициялардың баланстык қүнының өсуі:
- кауымдастырылған үйымдарда
- бірлескен үйымдарда

2210
2210

6410
6420

3. Алынған залал бойынша иивесторлар үлесінің кемуіне 
байланысты, үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын 
инвестициялардың баланстық күнының кемуі:
- кауымдас гырылған үйымдарда
- бірлескен ұйымдарда

7610
7620

2210
2210

4. Қауымдастырьшған жэне бірлескен ұйымдардың ак- 
тивтерін қайта бағалау нәтижесінде, үлестік қатысу 
әдісімен есепке алынатын инвестициялардың баланс- 
тық құнының өсуі (осы инвестициячарды қайта баға- 
лау үиіін резерв жасау)

2210 5460

5. Қауымдастырылган және бірлескен ұйымдардың ак- 
іивтерін кайта бағалау нәтижесінде, үлестік қатысу 
әдісімен есепке алынатын инвестициялардың баланс- 
тық кұнының оларды қайта бағалау резервінің мөлше- 
рінде кемуі

5460 2210

6. Сол сияқты, үлестік катысу эдісімен есепке алынатын ин- 
вестицияларды қайта бағалау резервінен тыс мөлшерде

7330 2210

7. Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвести- 
циялар қатардан шыкқан кезде, олардың баланстық қү- 
нын есептен шығару

7410 2210

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІҚ ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
2300 «Жылжымайтын мүлікке инвестициялар» кіші бөлі- 

мі инвестициялық жылжымайтын мүлікті есепке алуға арналған. 
Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
2310 -  «Жылжымайтын мүлікке инвестициялар» (АКТИВТІК 

иіот), жылжымайтын мүлікке салынатын инвеетициялар есепке 
алынады.
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2320 -  «Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортиза- 
циясы» (ПАССИВТІК шот), онда инвестициялық жылжымайт- 
ын мүлік амортизациясының сомасы шоғырландырылады.

2330 -  «Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың қүнсызда- 
нуынан шығын» 2320 -  «Жылжымайтын мүлікке инвестициялар- 
дың амортизациясы» (ПАССИВТІК шот), онда егер үйым ин- 
вестициялық жылжымайтын мүлікті бастапқы танығаннан кейін 
жылжымайтын мүліктің барлық объектілері іс жүзіндегі шығын- 
дардан жинақталған амортизацияны жэне қүнсызданған актив- 
тсрдің жинақталған шығындарын қоспай өлшенетін іс жүзіндегі 
шығындар бойынша есепке алудың моделін таңдаған жағдайда 
қүнсызданудан болған сома шоғырландырылады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүрғізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендеғі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Жылжымайтын мүлікне инвестициялар есебін жүргізу  
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы  

(2310, 2320, 2330 шоттары);
№
р/р

Операциялар мазмүны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Нақты багасы бойынша сатып алынған инвестициялық 

жылжымайтын мүлікті көрсету:
- заңды түлғалардан
- жеке тұлғалардан
- еншілес үйымдардан
- қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдардан
- жаргылық капиталга салынған жылжымайтын мүлік 
есебінде
- қарапайым акциялардың төлемі ретінде
- каржылық жалдау шарты бойынша
- қүрылыстың аяқталып және пайдалануға берілуінің 
нәтижесінде

2310
2310
2310
2310
2310

2310
2310
2310

3310
3390
3320
3330
5110

5020
4150
2930

2. Жылжымайтын инвестициялык мүлікті сатып алу мен 
заңдастыру бойынша негізгі шығындар оның бастапқы 
құнына қосылды:
- заңды түлғалардан
- жеке түлгалардан
- еншілес үйымдардан

2310
2310
2310

3310
3390
3320
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- қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдардан
- жаргылық капиталға салынған жылжымайтын мүлік 
есебінде
- қарапайым акциялардың төлемі ретінде

2310
2310

2310

3330
5110

5020
3. Қайта бағалау нэтижесінде инвестициялық жылжы- 

майтын мүлік объекгілерінің эділ бағасының өсуі 
Ескерпк: Егер инвесппшиялык жычжымайтын мүлік- 
тің есебі әділ (нарықтъщ) бага бойынша есептелетін 
болса.

2310 6140

4. Қайта бағалау нәтижесінде инвестициялык жылжы- 
майтын мүліктің әділ бағасының өсуіне сәйкес тозу со- 
масыиың кебеюін көрсету
Ескерту: Егер инвесттшялык жылжымайтын мүлік- 
тің есебі әділ (нарықтық) бага бойытиа есептелетін 
болса.

6140 2320

5. Қайта бағалау нэтижесінде инвестициялық жьижы- 
майтын мүлік объеісгілерінің әділ бағасының кемуі 
Ескепт\>: Егер инвестиинялык жылжымайтын мулік- 
тің есебі эділ (нарықтық) бага бойынша есептелетін 
болса.

7330 2310

6. Қайта бағалау нэгижесінде инвестициялық жылжы- 
майтын мүліктің әділ бағасының кемуіне сәйкес тозу 
сомасының кемуін керсету
Ескертх’: Егер іінвестииияпык жылжымашпын мүлік- 
тің есебі әділ (нарықтық) бага бойынша есептелетін 
болса.

2320 7330

7. Инвестициялық жылжымайтын мүлікке ауыстырылған 
үйым қажеттілігі үшін пайдаланылатын негізгі қорлар- 
ды көрсету:
- негізгі қорлардың баланстық қүнына
- НҚ қайта бағалауға арналған резерв молшерінде 
объектінің эділ бағасының баланстық қүнынан аскан 
сомасына
- ІіҚ кайта бағалауға арналган резерв мөлшерінен тыс 
объектініц әділ бағасының баланстық қүнынан асқан 
сомасына
- ІІҚ кайта багалауға арналған резерв мвлшерінде 
объектінің баланстық қүиынан асқан эділ бағасының 
сомасына
- НҚ кайта бағалауга арналған резерв мөлшерінен тыс 
объектінің баланстық күньшан асқан әділ бағасының 
сомасына
- соманың қалған бөлігі
Ескерпп’: Егер инвестшіияпык жылжымайтын мүлік- 
тің есебі эділ (нарықпіық) баға бойынша есеітелетін 
болса.

2310
5420

2310

2310

7420

2310

2410
2310

6140

5420

2310

5460
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8. Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің инвести- 
циялық жылжымайтын мұлік қатарына көшуін көрсету
- негізгі қорлардың баланстық құнына
- объектінің эділ бағасының баланстық құнынан асқан 
сомасына
- объектінің баланстық күнының әділ багасынан асқан 
сомасына
Ескертм: Егер инвестіпшялык жылжымайтын мүлік- 
тің есебі әділ (нарықтық) бага бойынша есептелетін 
болса.

2310
2310

7420

1510
6140

2310

9. Инвестициялық жылжымайтын мүлікті ұйым қажетіне 
пайдаланылатын негізгі қорлардьщ кұрамьша ауысты- 
рылғанын көрсету
- негізгі қорлардың баланстық құнына
- объектінің әділ бағасының баланстық құнынан аскан 
сомасына
- объектінің баланстык кұнынын эділ багасынан асқан 
сомасына
Ескеріт: Егер инвестшшяпык. жылжымаіітын мүлік- 
тің есебі әдіп (нарықтық) баяа бойынию есептелетін 
болса.

2410
2410

2430

2310
6280

2310

10. Инвестициялық жылжымайтын мүлік объектілеріне 
есептелген амортизация
Ескерт\к Егер инвестиииялык жылжымайтын мүлік- 
тің есебі нақты иіыгындар бойынша есептелетін болса.

7450 2320

11. Қайта бағалау нәтижесінде инвестиңияяық жылжы- 
майтын мүлік объектілерінің баланстык құнының осуі 
(қайта бағалау резервін жасау)
- баланстық құны бойьшша
- есегітелген тозу мөлшерін түзету
Ескерту: Егер инвестниияіык жылжымайтын мүліктін 
есебі нақты шыгындар бойыніиа есептелетін болса.

2310
5640

5640
2320

12. Қайта бағалау нәтижесінде инвестициялық жылжы- 
майтын мүлік объектілерінің баланстық құнының ке- 
муі (қүрылган қсійта багалаурезервінің көлемінде)
- баланстық құны бойынша
- есептелген тозу мөлшерін тұзету
Ескеріт: Егер ітвестиииялык жылжымайтын мүліктін 
есебі нақты шыгындар бойынша есептелетін болса.

5640
2320

2310
7450

13. Сол сияқты, есептелген қайта бағалау резервінен тыс 7450 2330
14. Кез келген себептерге байланысты инвестициялық 

жылжымайтын мүліюгіц қатардан шығуып көрсету (са- 
тьщу, қаржылық арендага беру, жойылу және т.б.)
- қалдық сомасына (қүнсыздану сомасы бойынша түзе- 
тулерді ескере отырып)
- тозу сомасына

7410

2320

2310

2310
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Г.скерту: Егер инвестициялық жылжымайтын мүлік қайта жа- 
спуды, күрделі жөндеуді немесе жетілдіруді жэне оған кстстін 
імі.іғындар еоңынан капитализациялауды қажет ететін болса, он 
ча оны алдын-ала, ол жүмыстарды аткару кезеңінде, негізгі құ- 
ралдардың қүрамына ауыстыру қажет, ал жүмыс аяқталып, пай- 
цалануға берілгесін -  қайтадан инвестициялық жылжымайтын 
мүлік қатарына көшіріледі.

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . N° 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
2400 «Негізгі қүралдар» кіші бөлімі негізгі қүралдарды есеп- 

кс алуға арналған.
Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын камтиды:
2410 -  «Негізгі қүралдар» (АКТИВТІК шот);
2420 -  «Негізгі қүралдардың амортизациясы» (ПАССИВТІК 

иют);
2430 -  «Негізгі қүралдардың күнсыздануынан болатын шы- 

і ындар» (ПАССИВТІК шот).
Нсгізгі құралдар дегеніміз -  материалдық активтер, оларды 

үііым өндірісте пайдалану немесе тауарларды болмаса көрсеті- 
истін қызметтерді беру үшін, басқа түлғаларға жалға беру немесе 
.ікімшілік мақсаттар үшін ұстап түрады жэне бір кезеңнен көп 
иайдалану болжанады.

Негізгі ісұралдар түрлері бойынша бөлшектенеді. Негізгі ісұ- 
ралдардың түрі -  бұл үйымның қызметінде сипаты және пайдала- 
иылуы жағынан бірдей аісгивтердің бірігуі. Жекелеген түрлердің 
мысалдары мыналар болып табылады: 

жер;
жер жэне ғимараттар; 
машина жабдығы; 
кемелер; 
үшақтар;
автокөліктік құралдары;
жылжымайтын мүлікпен біріктірілген жиһаз бен жылжымалы 

мүлік;
кеңсе жабдығы.
Негізгі күралдардың түрлері бойынша бөлшеутеуге байланыс- 

і ы синтетикалық шоттар ашылады.
Актив ретінде бастапқы танығаннан кейін жылжымайтын мү- 

іік барлықжинақталған амортизацияны жэне қүнсызданудан пай-
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да болған барлық жинақталған шығындарды қоспай оның өзіндік 
күны бойыиша иемесе барлық жинақталған амортизацияны жэне 
кұнсызданудап пайда болған кейінгі жинақталған шығындарды 
қоспай қайта бағалау күніне дүрыс қүны болып табылатын қайта 
бағаланған қүны бойынша есепке алынады.

Неғізгі кұралдардың амортизациясын шоғырландыру үшін 
2420 «Негізғі қүралдардың амортизациясы» шоттар тобына ар- 
налған.

Негізгі күралдардың қүнсыздануынан болатын шығындарды 
шоғырландыру үшін 2430 «Неғізгі қүралдардың қүнсыздануынан 
болатын шығындар» шоттар тобына арналған.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР 
Заңы мен ҚР Қаржы М инистрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүй- 
рығымен бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» 
жэне үлгілік проводкаларға сәйкес, Ш ҮЖ осы кіші бөлімі 
бойынша төмендегі бухгалтерлік проводкалар тізімін қолда- 
ну ұсынылады:

Негізгі қуралдар есебін жүргізу үшін қолданылатын 
шоттар корреспонденциясы (2410, 2420, 2430 шоттары):

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденңиясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Негізгі кұралдарды накты бағасымен КҚС сомасынсыз 

төмендегінің есебінен сатып алу:
- подотчеттық сома
- берушілерге бұрын төленген аванс
Ескертт: Сатып атды беруіиілер алдыидаш кыска 
мерзімді кредитор.чық берешек шоты арқылы да көр- 
сетуге болады. Егер кімнен сатын алынганы турачы 
ақпарат керек болса, осылай көрсету қосымша іріктеу 
жүргізбеуге мүмкіндік бсреді. Онда шоттар коррес- 
понденциясы төмендегідеіі болады:
- сатып алу

Дт 2410 Кт 3310 немесе 3390
- берушічер алдындагы берешектерді төлеу:
- подотчеттық соманыц есебінен

Дт 3310,3390 Кт 1010
- бүрын берілген аванстың есебінен

Дт 3310,3390 Кт 1030

2410
2410

1251
1610
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2. Сатып алынған негізгі кұралдар бойынша төмендегінің 
есебінен ҚҚС сомасын көрсету:
- подотчеттық сома
- берушілерге бурын төленген аванс

1420
1420

1251
1610

3. Наісты бағасы бойынша сатып алынган негізгі курал- 
дарды ҚҚС сомасынсыз көрсету:
- завды түлғалардан
- жеке тұлғалардан
- еншілес ұйымдардан
- қауымдастырылған және бірлескен үйымдардан
- жаргылык капиталга салынган жылжымайтын мүлік 
есебінде
- қарапайым акциялардьщ төлемі ретінде
- қаржылық жалдау шарты бойынша
- кұрылыстың аяқталып жэне пайдалануга берілуінің 
нәтижесінде

2410
2410
2410
2410
2410

2410
2410
2410

3310
3390
3320
3330
5110

5020
4150
2930

4. Сатып алынган негізгі кұралдар бойынша ҚҚС сома- 
сын керсету:
- завды тұлғалардан
- еншілес ұйымдардан
- кауымдастырылган жэне бірлескен ұйымдардан

1420
1420
1420

3310
3320
3330

5. Негізгі қорларды сатып алу мен заңдастыру шығында- 
ры олардың бастапқы құнына жатісызылды:
- заңды тұлғалардан
- жеке тұлгалардан
- еншілес ұйымдардан
- қауымдастырылган және бірлескен ұйымдардан
- жарғылық капиталға салынган мүліктік салым түрінде
- қарапайым акңиялардың төлемі есебінде

2410
2410
2410
2410
2410
2410

3310
3390
3320
3330
5110
5020

6. Жеке және занды тұлғалардан өтеусіз алынган негізгі 
құралдар

2410 6220

7. Түгендеу кезінде аныкталган есепке кірмеген негізгі 
қорларды кірістеу

2410 6280

К.

<),

10,

і Г

Негізгі қорларды пайдаланудан алдагы кезеңде алы- 
натын экономикалық пайданы көбейтуге әсер ететін, 
шыгындарды капитализациялауға байланысты негізгі 
қорлардың баланстық құнының есуі (күрделі жөндеу, 
қаііта өңдеу. жетілдіру жэне т.б.)

2410 2930

Қайта бағалаудың нәтижесінде негізгі құралдардың ба- 
ланстық кұнының өсуі

2410 5420

Қайта бағалаудың нәтижесінде негізгі құралдардың ба- 
лаистық құнының өсуіне байланысты есептелген амор- 
і изацияға түзету енгізу

5420 2420

Қайта багалаудың нәтижесінде негізгі құралдардың ба- 
ланстық құнының кемуі (НҚ қайта багалау үигін бүрын 
есептелген резервтің мөлшерінде)

5420 2420
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12. Сол сияқты, ІІҚ қайта бағалауга арналган резерв сома- 
сынан тыс

7420 2430

13. Қайта бағалаудың иэтижесінде негізгі құралдардьщ 
баланстық ісұныныц кемуіие байланысты есептелген 
амортизацияға түзету еигізу

2420 7420

14. Төмендегі шығындарға жатқызылатын, негізгі қүрал- 
дарға есептелген амортизация:
- негізгі ондіріске
- кемекші өндіріске
- жалпы және әкімшілік-басқаруға
- дайын өнімді, тауарларды сату, орындалган жүмыстар 
мен қызметтер бойынша
- шаруашылык есебінен жүргізілетін қүрылысқа
- операциялык жалдау бойынша (операциялық жалдау- 
га берілген НҚ бойынша
- алдағы кезең бойьшша (эдетте, кен-байыту өнеркэсі- 
бінде)

- сынақ үшін таңдап алынган үлгілер бойынша; барлау 
мен бағалау активтерін жасау кезінде барлауға қатысты 
зертгеу жэне бұрғылау жүмыстарын жүргізу бойынша

8410
8410
7210
7110

2930
7450

1620
не-

месе
2920
2610

2420
2420
2420
2420

2420
2420

2420

2420

15. Кез келген себептер бойынша қатардан шыққан негізгі 
қүралдарды есептен шыгару (сату, талан-таражға салу, 
жойылу, кемшін шығу, каржылык жалдауга беру, өтеу- 
сіз беру жэне т.б.):
- баланстық кұныныц сомасына (тузетілген кунсызда- 
ну және цосътша багалану сомасыиа)
- жинақталган амортизация сомасына

7410

2420

2410

2410
16. Баланстық қүнға түзету енгізу (НҚ қатардан шығарыл- 

ганда);
- қосымша бағалану сомасына (НҚ қайта бағалаудың 
резерві)
- құнсыздану сомасына

5420

2410

2410

7420
17. Қаржьшық жалдауға берілген негізгі қорларды кейін 

қайтару
2410 2160

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. N9 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
2500 «Биологиялық активтер» кіші бөлімі ауыл шаруашы- 

лық қызмстімен байланысты биологиялық активтерді есепке алу- 
ға арналған. Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын кам- 
тиды:

2510 -  «Өсімдіктер» (АКТИВТІК шот); 
2520 -  «Жануарлар» (АКТИВТІК шот).

80



«Бухгалтерлік есеп пен каржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымсн 
һекітілгсн «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендсгі 
(•ухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Биологиялық активтер есебін жүргізу 
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмүны Шоттар коррес- 
поіщенциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

Өсімдікгер ссебі бойынша онерацнялардм көрсететін 
проводкалар (2510 шотм)

1.

т

т-

Өсімдіктерді төмендегінің есебінен сатып алу:
- подотчеттық сома
- берушілерге бұрын төленген аванс
Ескеріт: Сатып алуды берушіпер алдындагы кыска 
мерзімді кредиторльщ береиіек шоты арцылы да көр- 
сетуге болады. Егер кімнен сатып алынганы туралы 
ақпарат керек болса, осылагі корсету қосымиіа іріктеу 
жургізбеуге мүмкіндік береді. Онда шоттар коррес- 
понденциясы төмендегідей болады:
- сатып алу

Дт 2510 Кт 3310 немесе 3390
- берушілер апдындагы береіиектерді төлеу:
- подотчеттык сомаиың есебінен

Дт 3310,3390 Кт 1010
- бүрын берілген аванстың есебінен

Дт 3310,3390 Кт 1030

2510
2510

1251
1610

I Іакты бағасы бойынша сатып алынган өсімдіктерді 
көрсету:
- чанды тұлғалардан
- жеке тұлғалардан
- еншілес ұйымдардан
- кауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдардан
- жарғылык капиталға салынган жылжымайтын мүлік
есебінде
- карапайым акциялардың төлемі ретінде
- оз күштерімен өсірілген

2510
2510
2510
2510
2510

2510
2510

3310
3390
3320
3330
5110

5020
8310

Қайта бағалау нэтижесінде өсімдіктердің эділ багасы- 
пың өсуі

2510 6270

4. Қайта бағалау нәтижесінде өсімдіктердің эділ багасы- 
пыц кемуі

7460 2510
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5. Өсімдіктерді катардан шығуына байланысты есептен 
шығару

7410 2510

Жануарлар есебі бойынша операцияларды корсететін 
проводкалар (2520 шоты)

1. Жануарларды темендегінің есебінен сатып алу:
- подотчеттык сома
- берушілерге бұрын төленген аванс
Ескерпж Сатып алуды берушілер алдындағы кыска 
мерзімді кредчпюрльщ берешек моты арқылы да көр- 
сетуге бо/юды. Егер кімнен сатып алынганы піуралы 
ацпарат керек болса, осылай көрсету қосымиіа іріктеу 
жүргізбеуге мүмкіндік береді. Онда июттар коррес- 
понденциясы төмендегідей боладьі:
- сатып алу

Дт 2520 Кт 3310 немесе 3390
- берушілер алдындагы берешектерді төлеу:
- іюдотчеіппіық соманың есебінен

Дт 3310,3390 Кт 1010
- бүрын берілген аванстың есебінен

Дт 3310,3390 Кт 1030

2520
2520

1251
1610

2. Накты багасы бойынша сатып алынған жануарларды 
көрсету:
- занды тұлғалардан
- жеке тұлгалардан
- еншілес ұйымдардан
- қауымдастырылган жэне бірлескен ұйымдардан
- жаргылық капиталға салынған жылжымайтын мүлік 
есебінде
- карапайым акцпялардың төлемі ретінде
- өз күштерімен өсірілген

2520
2520
2520
2520
2520

2520
2520

3310
3390
3320
3330
5110

5020
8310

Қайта багалау нэтижесінде жануарлардың эділ багасы- 
иың өсуі

2520 6270

4. Қайта бағалау нэтижесінде жануарлардың әділ бағасы- 
ның кемуі

7460 2520

5. Жануарларды катардан шығуьгаа байланысты есептен 
шыгару

7410 2520

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007ж. № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІИ ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
2600 «Барлау және бағалау активтері» кіші бөлімі минерал- 

дық ресурстарды барлау мен бағалауға дейінгі қызмет барысын- 
да, сондай-ақ минералдық ресурстарды өндірудің техникалық 
жағынан жүзеге асушылығы жэне коммерциялық орындылығы 
айқын болганнан кейін шеккен шығыстарды қосиағанда мине-
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ралдық ресурстарды барлау мен бағалауға арналған шығыстарды 
есспке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
2610 -  «Барлау жэне бағалау активтері» (АКТИВТІК шот), 

оида шығыстарды барлау жэне бағалау активтері ретінде танумен 
һайланысты операциялар көрсетіледі.

2620 -  «Барлау жэне бағалау активтерінің амортизациясы» 
(11АССИВТІК шот), онда барлау жэне бағалау активтері амор- 
пічациясының сомасы шоғырландырылады.

2630 -  «Барлау жэне бағалау активтерінің құнсыздануынан 
Сюлатын шығындар» (ПАССИВТІК шот), онда барлау жэне ба- 
і алау активтерінің құнсыздануынан болатын шығындар сомасы 
11 юғырландырылады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бскітілген «Бухғалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
Оухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Барлау және бағалау активтері есебін жүргізу 
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы 

(2610, 2620, 2630 шоттары):
№
р/р

Операциялар мазмүны Шохтар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
і. Барлау жұмыстарын жүргізу қүқығын сатып алуға қа- 

тысты шығындар:
- қалыпты жағдай бойынша есептелген
- төлем мерзімі бір жылдан астам уакытқа шегерілген

2610
2610

3310
4110

о Барлау активтерін жасау кезінде сынак үлгілеріне 
хаңдау жүргізу шығындарыи көрсету (барлау аісгн- 
ійн өз күшімен жасау):
- жүмсажан шикізах пен махериадцарды есепхеи шығару
- жүмсалған өзге қорларды есепхен шығару
- сынақ үлгілерін хандаумен айналысахын қызмехкер- 
лерге есепхелғен еңбекақы
- осы жүмыспен айналысатындарға ҚР қолданыста- 
гы заңнамасына сәйкес есептелген өтемакы, қосымша 
ақы жэне үстем ақылар
- сынақ үлгілерін таңдаумен айналысатын қызмехкер- 
лер бойыиша есептелген әлеумегтік салык

2610
2610
2610

2610

2610

1310
1350
3350

3350

3150
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- сол сияқты, әлеуметтік сактандырудың міндетті 
аударымдары
- барлау акгивтерін жасау кезінде сынақ үлгілеріне 
таңдау жасауға қатысты іссапар шығьшдары
- сынақ үлгілерін таңдау жүргізуге қатысты жабдық- 
тардыц амортизациясы
- барлау активтерін жасау кезінде сынақ үлгшеріне 
тацдау жасауға катьгсты өзге үйымдар орындаған жү- 
мыстар мен қызметтердің төлемі
- сол сияқты, өзге жеке тұлғалар орындаған
- сол сияқты, еншілес үйымдар орыидаган
- сол сияқты, қауымдастырылған жане бірлескен 
үйымдар орындаған
- сол сияқтьг, дербес баланстағы филиалдар мен қүры- 
лымдық бөлімшелер орындаган
- барлау активін жасауға қатысты жоғарыда көрсетіл- 
меген өзғе шығындар (осы шыгындардыц есебі жүр- 
гізілетін шоттар кредиттепеді)

2610

2610

2610

2610

2610
2610
2610

2610

2610

3210

1250

2420

3310

3390
3320
3330

3340

Осы 
шыгын- 
дар есебі 
жүретін 
шотгар

3. Еағалау активтерін жасау кезінде, барлау мақсатында 
бүрғылау жэне ор қазу шығындарын корсету (баға- 
лау активін оз күшімен жасау):
- жүмсалған шикізат пен материалдарды есептен шы- 
ғару

2610 1310

- жұмсалған өзге қорларды есептен шыгару 2610 1350
- сынақ үлгілерін таңдаумен айналысатын қьгзметкер- 
лерге есептелген еңбекақы

2610 3350

- осы жүмыспен айналысатындарға ҚР қодцаныста- 
ғы заңнамасына сәйкес есептелғен өтемақы, қосымша 
ақы және үстем ақылар

2610 3350

- сынақ үлгілерін таңдаумен айналысатын қызметкер- 
лер бойынша есептелген элеуметтік салык

2610 3150

- сол сияқтьг, элеуметтік сақтандырудың міндетті 
аударымдары

2610 3210

- барлау активтерін жасау кезінде сьгнақ үлгілеріне 
таңдау жасауға қатысты іссапар шыгьшдары

2610 1250

- сынақ үлгілерін таңдау жүргізуге катысты жабдық- 
тардың амортизаңиясьг

2610 2420

- барлау аісгивтерін жасау кезінде сынақ үлгілеріне 
таңдау жасауға қатысты өзге ұйымдар орындаған жү- 
мыстар мен кызметгердің төлемі

2610 3310

- сол сияқты, озге жеке тұлғалар орындаған 2610 3390
- сол сияқты, еншілес ұйымдар орындаган 2610 3320
- сол сияқты, қауьгмдастырылған жэне бірлескен 
ұйьгмдар орындаған

2610 3330

- сол сияқты, дербес баланстағы филиалдар мен құры- 
лымдық болімшелер орындаган

2610 3340



- барлау активін жаса^та қатысты жоғарыда көрсетіл- 
меген өзге шығындар (осы шығындардың есебі жүр- 
гізілетін шоттар кредиттеледі)

2610 Осы
Ш Ы Г Ы ІІ-

дар ессбі 
жүрстіп 
шоттар

4. Бұрғылау жэне бағалау дайын активтерін сатып алу:
- калыпты жағдай бойынша есептелген
- төлем мерзімі бір жылдан астам уақытка шегерілісн

2610
2610

3310
4110

5. Кен орындарында өнеркэсіптік казба жұмысгарын 
журғізу кезінде барлау және бағалау активтеріне есеп- 
телген амортизация

8410 2620

(>. Қайта бағалау нәтюкесінде барлау және бағалау ак- 
тивтерінің кұнсыздануы

7510 2360

7. Барлау жэне багалау активтерін сату: 
-қунсыздануынан болатын шығын мөлшеріне гүзетіл- 
ген баланстык кұнның сомасына 
-жинақгалған амортизация сомасына

7510

2620

2610

2610

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007ж . № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
2700 «Материалдык емес активтер» кіші бөлімі материал- 

іық смес активтерді есепке алуға арналған.
Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
2710 -  «Гудвилл» (АКТИВТІК шот), онда гудвиллдің бо- 

іуымен жэне қозғалысымен байланысты операциялар көрсетіледі;
2720 -  «Гудвиллдің кұнсыздануы» (ПАССИВТІК шот), онда 

і үпсызданудан болуы мүмкін залалдар тұрғысынан жүйелі жүр- 
і пілетін тестілеу қорытындылары бойынша гудвиллдің құнсыз- 
чаііуын көрсету жөніндегі операциялар ескеріледі;

2730 -  «Өзге материалдық емес активтер» (АКТИВТІК шот), 
оида сипаты жэне үйымның қызметінде қолданылу жағынан үқ- 
гас активтер тобы есепке алынады, мысалы: 

тауарлық белгілер; 
титулдық жэне баспа қүқықтары; 
компьютерлік бағдарламалық қамсыздандыру; 
лицензиялар мен франшизалар;
онеркэсіптік меншікке арналған авторлық құқықтар, иатент- 

іср жэне басқа қүқықтар, көрсетілетін қызметтерге жэне пайда- 
ііапуга арналған і<ұ;қықтар;

рсцептілер, формулалар, модельдер, сызбалар жэне тэжірибелік 
ү игілср және эзірлеу процесіндегі материалдық емес аістивтер.
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2740 -  «Өзге материалдык емес активтердін амортизациясы» 
(ПАССИВТІК шот), оида материалдық емес активтердің амор- 
тизациясы сомасы шоғырландырылады, бұл ретте пайдалы қол- 
данудың анықталмаған мерзімі бар материалдық емес активтер- 
ге амортизация есептелменді, ал жыл сайын құнсыздануға тест 
жүргізіледі;

2750 -  «Өзге материалдық емес активтердің кұнсыздануынан 
болатын шығындар» (ПАССИВТІК шот), онда өзге материал- 
дық емес активтердің қунсыздануынан болатын шығындар сома- 
сы шоғырландырылады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрыгымсн 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Материалдық емес активтер есебін жүргізу  
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операцимар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

Гүдвилл есебі бойынша операцияларды көрсететін 
проводкалар (2710, 2720 шоттары)

1. Оң мағыналы гудвиллді көрсету 2710 3390
2. Тестілеу қортьшдысы бойынша құнсызданған гудвилл- 

дің баланстық құнының кеміген сомасын көрсету
7420 2720

3. Құнсызданған гудвиллдің баланстық құнын есептен 
шығару

2720 2710

Өзге материалдық емес активтер (МЕА) есебі бойынша операцияларды 
көрсететін проводкалар (2730, 2740, 2750 шоттары)

1. Өзге материалдық емес активтерді нақты бағасымен 
ҚҚС сомасынсыз төмендегініц есебінен сатып алу:
- подотчеттық сома
- бер>тпілерге бұрын төленген аванс
Ескерту: Сатып атды берхчиілер алдындаш кыска 
мерзімді кредиторлъщ берешек шоты арқылы да көр- 
сетуге болады. Егер кімнен сатът альінганы туралы 
ақпарат керек бо.чса. осылаіі көрсету крсымша іріктеу 
жүргізбеуге мүмкіыдік береді. Онда шоттар коррес- 
понденциясы төмендегідей болады:
- сатып алу

Дт 2730 Кт 3310 немесе 3390

2730
2730

1251
1610
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- беруитер алдындагы берешектерді төлеу:
- подотчеттыц соманың есебінен

Дт 3310,3390 Кт 1010
- бұрын беріпгеи аванстың есебінен

Дт 3310,3390 Кт 1030
Сатып алынған өзге материалдық емес активтер (МЕА) 
бойынша төмендегінің есебінен ҚҚС сомасын көрсету:
- подотчеттьщ сома
- берушілерге бұрын төленген аванс

1420
1420

1251
1610

Нақты бағасы бойынша сатып алынған езге материал- 
дық емес активтерді (МЕА) ҚҚС сомасынсыз көрсету:
- заңды гұлғалардан
- жеке тұлғалардан
- еншілес ұйымдардан
- қауымдастырьиған және бірлескен ұйымдардан
- жарғылық капиталға салынган мүлік есебінде
- қарапайым акциялардың төлемі ретінде
- қаржылық жалдау шарты бойынша
- ұйымның өзінде жасаудың есебінен

2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730

3310
3390
3320
3330
5110
5020
4150
2930

Сатып алынған МЕА бөйынша ҚҚС сомасын көрсету:
- занды тұлғалардан
- еншілес ұйымдардан
- қауымдастырылган және бірлескен ұйымдардан

1420
1420
1420

3310
3320
3330

МЕА сагып алу мен заңдастыру шығындары өлардың 
бастапқы құнына жатқызылды:
- заңды тұлгалардан
- жеке тұлғалардан
- еншілес ұйымдардан
- кауымдастырылған және бірлескен ұйымдардан
- жарғьшық кагшталға салынған мүліктік салым түрінде
- қарапайым акциялардың төлемі есебінде

2730
2730
2730
2730
2730
2730

3310
3390
3320
3330
5110
5020

, Жеке және заңды түлғалардан өтеусіз алынған МЕА 2730 6220
Төмендегі шығьшдарга жаткызылатын, МЕА есептел- 
ген амөртизация:
- жалпы және әкімшілік-басқаруға
- дайын өнімді, тауарларды сату, өрындалған жұмыстар 
мен қызметтер бөйынша
- шаруашылық есебінен жүргізілетін құрылысқа
- өпераңиялык жалдау бойынша (операциялық жалдау- 
га берілген МЕА)

7210
7110

2930
7450

2740
2740

2740
2740

Қайта бағалаудың нәтижесінде матерналдық емес ак- 
тивтердің баланстық құнының өсуі

2730 5420

Қайта бағалаудың нәтижесінде МЕА баланстық құны- 
пың өсуіне байланысты есептелген амөртизацияга тү- 
зету енгізу

5420 2740
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10. Қайта бағалаудың нәтижесінде МЕА баланстық кұны- 
ның кемуі (МЕА цайта бағалау үшін бүрын есептелген 
резервтің мөлшерінде)

5420 2740

11. Сол сияқты, МЕА қайта бағалауға арналган рс іерв со- 
масынаи тыс

7420 2750

12. Қайта бағалаудың нәтижесінде МЕА баланстық кұны- 
имң кемуіне байланысты есептелген амортизацияға т\'- 
зету еигізу

2420 7420

13. Кез келғеи себептерге байланысты материалдық емесе
акгиптердің
қатардаи шығарылуы:
- баланстық құиының сомасына (сомасының өсуі мен 
кемуіи түзеае огырып)
- жиітқталғаи амортизация сомасына

7410

2740

2730

2730

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
2800 «Кейінге қалдырылған салықтық активтер» кіші бөлімі 

калдырылған корпоративтік табыс салығын есепке алуға арналған. 
Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын камтиды:
2810 -  «Корпоративтік табыс салыгы бойынша кейінге қалды- 

рылған салықтық активтер» (АКТИВТІК шот), онда мыналарға: 
шегерілетін мезгілдік айырмаға,
алдағы кезенге пайдаланылмаған салық залалдарын көшіруғе; 
алдағы кезеңге пайдаланылмаған салық кредиттерін көшіруге». 
«Бухгалтерлік еееп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 

ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 буйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойыиша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін колдану үсынылады:

Кейінге қалдырылған салықтық активтер есебін 
шүргізу үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы

(2810 иіоты):
№
р/р

Операңиялар мазмуны Шоттар коррес- 
пондеиңиясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Шегерілетін мезгілдік айырманың нәтижесінде, алдагы 

кезеңде төленуге лсатагын корпоративтік табыс салыгы- 
ның (КТС) сомасы

7710 2810
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2. Алдағы кезеңде төленетін салықтар үшін есеп шоттан 
аванстық төлем лсасалды

281(1 1030

3. Шегерілетін мезгілдік айырма жойылғаннан кейін, 
кейінғе қалдырылған КТС сомасы, төленуғе тиісті кор- 
поративтік табыс салығының міндетгемелеріне жатқы-
ЗЬІЛДЫ

2810 3110

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007ж. № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІҚ ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ}» үзінді) 
2900 «Өзге ұзақ мерзімді активтер» кіші бөлімі алдыңғы кі 

иі і бөлімдерде көрсетілмеген өзге ұзақ мерзімді активтерді есеп- 
кс алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
2910 -  «Берілген ұзақ мерзімді аванстар» (АКТИВТІК шот), 

опда активтерді беруге берілген, сондай-ақ тапсырысшылардан 
имінара дайын өнімге, көрсетілетін қызметтерге мерзімі бір жыл- 
дан асатын аванстар жэне өзге берілген ұзақ мерзімді аванстар 
ссепке алынады;

2920 -  «Алдағы кезеңдердің шығыстары», онда қазіргі есепті 
ксзеңде жүргізілген (АКТИВТІК шот), бірақ алдағы есепті ке- 
зсндерге жататын шығыстар есепке алынады;

2930 -  «Аяқталмаған қүрылыс» (АКТИВТІК шот), онда аяқ- 
і алмаған қүрылыс бойынша шығындар есепке алынады, мысалы: 

негізгі қүралдарды салуға байланысты;
келешекте жылжымайтын мүлікке ннвестиция ретінде пайда- 

лану болжанатын объектінің күрылысымен байланысты шығын- 
дар;

2940 -  «Өзге ұзақ мерзімді активтер» (АКТИВТІК шот), онда 
;ілдыңғы топтарда көрсетілмеген үзақ мерзімді активтердің өзге 
юптары есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
цы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бскітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:
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Өзге де узақ мерзімді активтер есебін 
жургізу ушін қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны ІНоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

Берілген ұзақ мерзімді аванстар есебі бойынша операцияларды 
корсететін нроводкалар (2910 шоты)

1. Берушілер мен мердігерлерге, еншілес ұйымдарға, 
қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға, өзге 
кредиторларға тауарлық-материалдык 
қорлар (ТМҚ), орындалған жұмытар мен көрсетілген 
қызметгер және т.б. үшін ұзақ мерзімді аванстық тө- 
лемдер жасалды:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аударылды
- вексельдер берілді

2910
2910
2910

1010
1030
1060

2. Бұрын төленіп, пайдаланылмаған ұзақ мерзімді аванс- 
тарды қайтару
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аударылды

1010
1030

2910
2910

3. Алынған ТМҚ, орындалған жұмыстар, көрсетілғен 
қызметтер үпгін, бұрын берілген ұзак мерзімді аванс- 
тар, ұзақ мерзімді қредиторлық берешекті жабуға тө- 
мендегілердің алдында есепке алынды:
- берушілер мен мердігерлердің
- еншілес ұйымдардың
- қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың
- өзге кредиторлардын

2910
2910
2910
2910

4110
4120
4130
4170

4. Валюта айырбастаудың нарықтық багамының өзғеру 
нәтижесінде, валюта түрінде бершген ұзақ мерзімді 
аванстардың өзгеруін көрсету:
- багамның кемуі нәтижесінде азаюы
- бағамның көтерілуі иәтижесінде кобеюі

7430
2910

2910
6250

5. Дебитордың банкротка ұшырауы мен жойылуына 
байланысты, берілген ұзак мерзімді аванстардың 
қайтарылмаған жэне өз максатында иайдаланылмаған 
сомасын ағымдағы шығындарға есептен шығару

7510 2910

Алдағы кезецдердің шығыстары есебі бойынша опсрацпяларды 
корсететін проводкалар (2920 шоты)

1. Жаңа кәсіпорындарды, кен-байыту өндірісі мен сол 
сияқты өзге де мақсаттағы алдағы кезеңнің шығында- 
рына жататын жэне қайтарылымы бір жьшдық мерзім- 
нен асатын өндірістерді игеруге кеткен шығындарды 
көрсету:
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- жұмсалған шикізат пен материалдарды есептен шы- 
гару
- жұмсалған өзге қорларды есептен шығару
- осы жұмыспен айналысатын кызметкерлер бойынша 
есептелген еңбекақы
- осы жұмыспен айналысатындарға ҚР қолданыста- 
ғы заңнамасына сәйкес есегітелғен өтемақы, қосымша 
ақы жэне үстеме ақылар
- осы жұмыспен айналысатын қызметкерлер бойынша 
есептелғен әлеуметтік салық
- сол сияқгы, элеуметтік сактандырудың міндетті ауда- 
рымдары
- жаңа кәсіпорындар, кен-байыгу өндірісі мен сол 
сиякты өзге де мақсаттағы өндірістерге қатысты ісса- 
иар шығындары
- жаңа кәсіпорындар, кен-байыту өндірісі мен сол 
сиякты өзге де максаттағы өндірістерге қатысты жаб- 
дыктардың амортизациясы
- жаңа кэсіпорындар, кен-байыту өндірісі мен сол 
сияқты өзге де мақсаттағы өндірістерге катысты өзге 
ұйымдар орындаған жұмыстар мен қызметтердің тө- 
лемі
- сол сияқты, өзге жеке тұлғалар орындаған
- сол сияқгы, еншілес ұйымдар орындаған
- сол сияқты, қауымдастырылған жэне бірлескен 
ұйымдар
- сол сияқты, дербес баланстағы филиалдар мен құры- 
лымдық
бөлімшелер орындаған
- жаңа кэсіпорындарды, кен-байьпу жэне сол сияқты 
максаттағы өндірістерді игеруге катысты жоғарыда 
көрсетіпмеген өзге шығындар (осы иіышндардың 
есебі жүргізілетін шоттар креднттеледі)

2920

2920
2920

2920

2920

2920

2920

2920

2920

2920
2920
2920

2920

2920

1310

1350
3350

3350

3150

3210

1250

2420

3310

3390
3320
3330

3340

Осы 
шыгмн- 
дар есебі 
жүретін 
шотгар

2, Қабылданған нормативтер бойынша, бір жылдан ас- 
там мерзімде өндірістік шығыидарға жаткызылатын 
алдағы кезең шыгындарының есепті айдағы колемі 
есептен шығарылды

8410 2920

Аяқталмаған ісүрылыс есебі бойынша операцияларды корсететін 
проводкалар (2930 шоты)

1. Шаруашылык есеіігіен жұргізілетін объектілер кұры- 
лысының шығындарын көрсету (немесе мердігерлік 
қурылыс үйымдарында):
- жұмсалган шикізат пен материалдарды есептен шы- 
гару
- жұмсалған езге қорларды есептен шығару
- кұрылыс-монтаждау жұмыстарымен (ҚМЖ) айналы- 
сатын қызметкерлерге есептелген еңбекақы

2930

2930
2930

1310

1350
3350
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- осы жүмысііем пйпшіыоптыпдарпі ҚР қолданыста- 
гы зацнамясмші сәйксс сссптелгеп отемяқы, қосымша 
ақы исәне үстеме яқыляр
- осы қызметкерлер боііыміпя есептелген элеуметтік 
салық
- сол сияқты, элеуметтік сяқтандырудыц міндетті ауда- 
рымдары
- ҚМЖ жасауға қатысты іссапар шыгындары
- ҚМЖ жүргізуге қатысты жабдықтардың амортиза- 
циясы
- құрьшыс объектілеріне қатысты өзге үйымдар орын- 
даған жүмыстар мен қызметгердің төлемі
- сол сияқты, озге жеке түлгалар орындаган
- сол сиякты, еншілес үйымдар орындаған
- сол сияқты, қауымдастырьшған және бірлескен 
үйымдар
- сол сияқты, дербес баланстағы филиалдар мен қүры- 
лымдық бөлімшелер орындаған
- шаруашылық есеппен жүргізілетін ҚМЖ қатысты 
жогарыда көрсетілмегеи өзге шығындар (осы шыгын- 
дардың есебі жүргізілетін июттар кредшптеледі)

2930

2930

2930

2930
2930

2930

2930
2930
2930

2930

2930

3350

3150

3210

1250
2420

3310

3390
3320
3330

3340

Осы
Ш Ы ІЫ И -
дар есебі 
жүретін 
шоттар

2. Мердігерлік қүрылыс үйымы орындаған және тапсы- 
рысшы қабылдап, бухгалтерлік есебіне енгізген ҚМЖ 
қүнын корсету:
- орындалған ҚМЖ қүны ҚҚС сомасынсыз
- ҚҚС сомасьша

2930
1420

3310
3310

3. Қүрылысы бітіп, пайдалануға берілген объектіні бух- 
галтерлік есепте нақты қүнымен корсету:
- үйымның ондірістік-шаруашылық қажеттілігі үшін 
сальшган
- инвестициялық қозғалмайтын мүлік есебінде салын- 
ған

2410

2310

2930

2930

Ескерті’:
1. Объектіні цайта жөндеу, жетілдіру, күрделі жөндеуден өткізу иіығында- 
рының калькуляциясы кейіннен кагштализаңияланып, негізгі цүралдардың ба- 
ланстыц күньш өсіретін бачса, иіаруашылык есеппен жүргізілген жүмыстар, 
осы бөлімнің № 1 сызбасынндагы проводкаларга сәкес жасалады, егер ол жү- 
мыстар мердігерлік тәсілмен жасстған болса, онда № 2 сызбадағ.ы проводка- 
лар колданылады.
2. Егер ішвестіщияиық жылжымайтын мүлік қаііта жасауды, күрделі жөн- 
деуді немесе жетілдіруді жэне оған кететін шығындар соңынан капитапиза- 
циялауды қажет ететін болса, онда оны алдын-ала, ол жүмыстарды атқару 
кезеңінде, негізгі қүралдардың қүрамына ауыстыру қажет, ал жүмыс аяқ- 
талып, пайдалануға берілгесін -  қайтадан инвестщиялық жылжымайтын 
мүлік қатарына көшіріледі.
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Ө іге ұзак мерзімді активтер есебі бойынша оііерацпяларды
көрсететін ироводкалар (2940 шоты)

Өзге ұзақ мерзімді активтерді жасау бойынша шығын-
дарды көрсету:

2940 1310- жұмсалған шнкізат пен материалдарды есептен шы-
ғару

2940 1350- жумсалған өзге корларды есептен шығару
- өзғе ұчақ мерзімді активтерді жасаумен айналысатын 2940 3350
қызметкерлерге есептелғен ецбекакы
- осы қызметкерлер бойынша есептелген әлеуметтік 2940 3150
салық
- сол сияқты, әлеуметтік сақтандырудың міндетті ауда- 2940 3210
рымдары

2940 2420- өзге узақ мерзімді активтерді жасауға қатысты жаб-
дықгардың амортизациясы
- өзге ұзақ мерзімді активтерді жасауға қатысты өзге 2940 3310
ұйымдар орындаған жұмыстар мен қызметтердін тө-
лемі
- сол сияқты, өзге жеке тұлғалар орындаған 2940 3390
- сол сияқты, еишілес ұйымдар орындагаи 2940 3320
- сол сиякты, қауымдастырьшған жэне бірлескен 2940 3330
ұйымдар
- сол сиякты, дербес баланстағы фшшалдар мен құры- 2940 3340
лымдық бөлімшелер орындаған
- озге ұзақ мерзімді активтерді жасауға катысты жоға- 2940 Осы
рыда көрсетілмеген езге шығындар (осы шығындар- Ш Ы ГЫ ІІ-
дың есебі. жүргізілетін шоттар кредиттеледі) дар есебі 

жүретін 
шоттар

Өзге ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалау нәтиже- 2940 5460
сінде баланстық құнының осуі (қайта бағалаудың ре-
зервін жасау)
Өзге ұзақ мерзімді активтерді кайга багалау нэтиже- 5460 2940
сінде баланстық кұнының есептелген резерв көлемін-
де кемуі
Сол сиякты, есептелгеп резервтен тыс 7420 2940
Қосымша бағалану немесе құнсыздану сомасына тұзе- 7410 2940
'і ілген өзге ұзак мерзімді активтерді баланстық құны-
мен есептен шығару
Кскерту: Баланстык күнга түзетм енгізх' (актив ка-
тардан шыгарылғанда):
- ңосымша багалану сомасына (кемуі)

Дт 5460 Кт 2940
- цунсы іданх сомасына (қалпына келтіру)

Дт 2940 Кт 7120
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3 -  бөлімнің шоттары 
«Қысқа мерзімді міндеттемелер»

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 буйрығымен бекітілген
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» узінді)
3 «Қысқа мерзімді міндеттемелер» бөлімінің шоттары қысқа 

мерзімді ретінде жіктслстін ұйым міндеттемелерін есепке алуға 
арналған.

3 «Қысқа мерзімді міндсттемелер» бөлімі мынадай кіші бө- 
лімдерді қамтиды:

3000 -  «Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер»;
3100 -  «Салықтар бойынша міндеттемелер»;
3200 -  «Басқа да міндетті жэне еркін төлемдер бойынша мін- 

деттемелер»;
3300 -  «Қысқа мерзімді кредиторлық берешек»;
3400 — «Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері»;
3500 -  «Өзғе қысқа мерзімді міндетгемелер».
3000 «Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері» кіші бөлі- 

мі қысқа мерзімді кредиторлық берешекті алып тастағанда, бір 
жылға дейінгі мерзіммен қысқа мерзімді қаржы міндеттемелерін 
есепке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
3010 -  «Қысқа мерзімді банхсгік қарыз» (ПАССИВТІК шот), 

онда бір жылға дейінгі мерзіммен алынған банктік қарыздар 
есепке алынады;

3020 -  «Уэкілетті органның және (немесе) Үлттық Банктің ли- 
цензиясыз банктік операцияларды жүзеге асыратын үйымдардан 
алынатын қыска мерзімді қарыздар» (ПАССИВТІК шот), онда 
уэкілетті органның жэне (немесе) ¥лттық Банктің лицензиясыз 
банктік операцияларды жүзеге асыратын үйымдардан алынатын 
қысқа мерзімді қарыздар есепке алынады;

3030 -  «Қатысушылардың дивидендтері жэне кірістері бойын- 
ша қыска мерзімді кредиторлық берешек» (ПАССИВТІК шот), 
мүнда жарғылық капиталда үлесі бар заңды түлға қатысушыла- 
рына акциялар бойынша дивидендтерді жэне кірістерді есептеу 
жэне төлеу бойынша операциялар көрініс табады;

3040 -  «¥зақ мерзімді қаржы міндеттемелерінің ағымдағы бө- 
лігі» (ПАССИВТІК шот), мүнда үзақ мерзімді қаржы міндет- 
темелерінің ағымдағы бөлігі, мысалы каржылық жал, қарыздар 
бойынша міндеттемелер есепке алынады;
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3050 -  «Өзге қыска мерзімді қаржы міндеттемелері» (ПАС- 
( І ІВТІК шот), мұнда алдағы топтарда көрсетілмеген өзге қысқа 
мсрзімді қаржы міндеттемелері есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымсн 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
мроводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
Оухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері есебін 
жүргізу үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

Қысқа мерзімді банктік карыз есебі бойынша операцияларды 
көрсететін нроводкалар (3010 шоты)

1. Алынған қысқа мерзімді банктік карыз ағымдағы банк- 
тік шотка кірістеяді

1030 3010

2, Аккредивтерді төлеу үшін ақша қаражатын чек кітап- 
шаларына депонировать ету жолымен қысқа мерзімді 
банктік қарыз алынды

1060 3010

Ч. Валюта айырбастаудың нарықтык бағамының өзғеруіне 
байланысты, валюта түрінде алған қыска мерзімді банк- 
тік карыздар бойынша міндеттемелерге езгеріс енгізу:
- айырбас бағамының өсуіне орай көбеюі
- айырбас бағаманың азаюына орай кемуі

7430
3010

3010
6250

4. Ағымдағы банктік шотган ақша қаражатын аудару ар- 
қылы қарызды жабу

3010 1030

"
Қыска мерзімді банктік қарыз бойынша міндеттемелерді 
жабу үшін, есепті кезең соңында аударылған ақша қара- 
жатының банктік шотқа кірістелмей калғанын көрсету

3010 1020

6. Қысқа мерзімді банктік карыз бойынша талап арыз беру 
мерзімі өтіп, талап етілмей қалған міндеттемелер сома- 
сын есептен шығару

3010 6280

У.жілетті органның және (немесе) ¥лттық Банктін лицензиясыз банктік 
онерацияларды жүзеге асыратын үйымдардан алынатын қысқа мерзім- 

ді қарыздар есебі бойынша операцияларды керсететін 
проводкалар (3020 шоты)

1, Уэкілетті органның және (пемесе) Ұлттык Банктің ли- 
і іензиясыз банктік операцияларды іске асыратын ұйым- 
дардан алынған қыска мерзімді банктік қарыз:
- колма-қол акшамен (үйым кассасына кірістеу)
- ағымдағы банктік шотқа аудару аркылы

1010
1010

3020
3020
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2. Валюта айырбастаудың нарықтык бағамының өзгеруіне 
байланысты, валюта түрінде, уәкілетті органның және 
(немесе) Ұлттык Банктің лицензиясыз банктік опера- 
цияларды іске асыратын ұйымдардан алынган қысқа 
мерзімді банктік қарыздар бойынша міндеттемелерге 
өзгеріс енгізу:
- айырбас бағамының өсуіне орай көбеюі
- айырбас бағаманың азаюына орай кемуі

7430
3020

3020
6250

3. Қаризды жабу:
- үйым касеасынаи қолма-қол ақшамен
- агымдағы банктік шоттан ақша қаражатын аудару ар- 
қылы

3020
3020

1010
1030

4. Уэкілетті оргаиның жэне (немесе) Үлттық Банктің ли- 
цензиясыз банктік операцияларды іске асыратын ұйым- 
дардан алынган, қысқа мерзімді банктік қарыз бойын- 
ша міндеттемелерді жабу үтнін, есепті кезең соңында 
аударылған ақша қаражатының кредитор шотына кіріс- 
телмей қалғанын керсету

3020 1020

5. Уәкілетті органныц жэне (немесе) Үлттык Банктің ли- 
цензиясыз банктік операвдиларды іске асыратын ұйым- 
дардан алынған, қысқа мерзімді банктік қарыз бойын- 
ша талап арыз беру мерзімі өтіп, талап етілмей қалған 
міндеттемелер сомасын есептен шығару

3020 6280

Қатысушылардыц дивидендтері жәие кірістері бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек есебі бойыиша операцияларды корсететіи 

ироводкалар (3030 шоты)
Ескеріт: Пивидендтер -  карапайым жане артыкшылыиы бап ащиялпр ие.ле,- 
рінің шаруаиіылыц субъектілерінен (акңионерлік қогамнан) алатын табысы. 
Егер жыл цорытындысы бойынша акционерлік цогам залап гиегетін блолса, 
онда царапайым акциялардың иелері днвиденд ашайды. Артыцшычыгы бар 
акңиялардыц иеперіне кез келген жагдаііда дивиденд есептеледі. 
Қатысуіиылардың табысы -  ол субъекті цызметіне байланысты апынган 
пайданың бөлігі, күрылтай келісім ишртына сәйкес, жыл цорытындысы бой- 
ынша цатысушылардың арасында бөлінеді (егер серіктестік болса, цүрыл- 
тайшыпар арасында). Акционерлік цогамда, царапайым және артыцшылыгы 
бар акциялар бойыиша міндеттемелдердің есебін бө.піп көрсету үшін, шот- 
тардың жүмыс жоспарында екі шот аіиылады: 3031 «Қарапайым акциялар 
бойыниіа цыска мерзімді кредиторлыц береіиек» жэне 3032 иіоты «Артыц- 
шылығы бар акңиялар бойышиа цысца мерзімді креднторлыц берешек». 
Әдетте, серіктестіктер есебінде олардың цатысушылары (цүрылташиы- 
лары) арасындагы табысты бөлу үшін цосымиіа шоттар ашылмайды. Егер 
царжылыц капитал толыцтай төленбеген болса, таза табыс цатысуиіылар 
арасында бөліске салынбайды.
1. Акционерлердің шешімі бойынша есепті жьшдың таза 

пайдасьгаың есебінен қарапайым акцияларга дивиденд- 
тер есептелді

5510 3031

2. Сол сияқты, артықшылығы бар акцияларға 5510 3032
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3. Акционерлер шешіміне сәйкес резервтің есебінен қара-
пайым акциялар
бойынша дивдендтер есептелді:
- құрылтай кркаттарының негізінде жасалған резервтің 
есебінен
- өзге резервтердің есебінен

5410

5450

3031

3031
4. Сол сияқты артықшылығы бар акциялар бойынша:

- күрылтай қүжаттарының негізінде жасалған резервтің 
есебінен
- өзге резервтердің есебінен

5410

5450

3032

3032
5. Қатысушьпіардың табысьг есепті кезеңнің таза пайдасы 

есебінен олардың қабылдаған шешміне сәйкес есептелді
5510 3030

6. Сол сгмқты, қүрылтай күжаттарына сәйкес қүрылған 
резервтік капиталдың есебінен

5410 3030

7. Сол сияқты, өзге резервтерден 5450 3030
8. Есептелғен табыс көзінен үсталган табыс салығы (жеке 

тұлгалардың табысынан):
- карапайым акциялардың дивидендтерінен
- артыкшьшығы бар акциялардың дивидендтерінен
- катысушылардың табысынан

3031
3032 
3030

3120
3120
3120

9. Қарапайым акциялар бойынша есептеліп төленген ди- 
видендтер:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы есеп шоттан аудару аркылы
- акция иелері-қоғам қызметкерлерінің карт-шоттарына 
аудару арқьглы (аудару 1020 «Жолдагы акша қаража- 
ты» шотын қолдану және карт-шотты дивидендтер 
боиынша дебиторлық береиіек іиотымен жабу арқылы 
жургізіледі)

3031
3031
1020
1040
3031

1010
1030
1030
1020
1040

10. Артықшылығы бар акциялар бойынша есептеліп төлен- 
ген дивидендтер:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы есеп шотган аудару арқьглы
- акция иелері-қоғам қызметкерлерінің карт-шоттарына 
аудару арқьглы (аудару 1020 «Жолдагы ақша қаража- 
ты» шотын қолдану жэне карт-шотты дивидендтер 
бойынша дебиторлық береіиек иютымен жабу арқылы 
жүргізіледі)

3032
3032
1020
1040
3032

1010
1030
1030
1020
1040

11. Қатысушыларға есептелғен табысты төлеу:
- кассадан қолма-қол акшамен
- ағымдағы есеи шоттан аудару аркьглы
- акцігя иелері-қоғам қьгзметкерлерінің карт-шоттарына 
аудару арқыльг (аудару 1020 «Жолдағы ақша қарюіса- 
ты» шотын қолдану және карт-шотты дивидендтер 
бойыніиа дебиторлық берешек шотымен жабу арқылы 
жүргізіледі)

3032
3032
1020
1040
3032

1010
1030
1030
1020
1040
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¥зақ мерзімді қаржы міпде і гсмслерініц ағымдағы бвлігі есебі бойынша 
операцинларды корсстстін проводкалар (3040 шоы)

1. Есепті жылдың ішінде жабылуға тиісті үзақ мерзімді 
қаржы міндеттемелерінің ағымдағы бөлігін көрсету:
- ұзак мерзімді банктік қарыз бойынша
- уәкілетті органның және (немесе) Ұлттык Банктің ли- 
цензиясыз банктік операцияларды іске асыратын ұйым- 
дардан алынған ұзак мерзімді қарыз бойынша
- өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер бойынша
- қаржылық жалдау бойыиша

4010
4020

4030
4150

3040
3040

3040
3040

2. ¥зақ мерзімді қаржылық міидетгемелердің агымдагы 
бөлігін жабу:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- агымдагы банктік шоттан

3040
3040

1010
1030

3. ¥зақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымда- 
ғы бөлігі бойынша міндеттемелерді жабу ұшін, есепті 
кезең соныида аударылғаи аішіа қаражатының банктік 
шотқа кірістелмей қалғанын кәрсету

3040 1020

Өзге кысқа мерзімді қаржы міндегтемелері есебі бойынша 
операцияларды корсететін проводкалар (3050 шоты)

1 Қысқа мерзімді кредиторлык берешекті жабу үшін бе- 
рілген вексель:
- берушілер мен мердігерлерғе
- еншілес ұйымдарға
- қауымдастырьшған және бірлескен ұйымдарға
- өзге кредиторларға

3310
3320
3330
3390

3050
3050
3050
3050

2. Қысқа мерзімді вексельге төлеу:
- кассадан колма-қол ақшамен
- агымдағы банктік шоттан аудару арқылы

3050
3050

1010
1030

3. Қысқа мерзімді облигацияларды орналастырудан тұс- 
кен акша:
- ұйым кассасына
- ағымдағы банктік шотқа

1010
1030

3050
3050

4. Орналастырьшган қысқа мерзімді облигациялар баға- 
сының олардың номиналдық құнынан асып тұсуі

3050 6160

5. Орналастырылған қысқа мерзімді облигациялар баға- 
сынан олардың номиналдық құнының асып тұсуі

7330 3050

6. Қысқа мерзімді облиғаңияларды жабу:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аудару арқылы

3050
3050

1010
1030
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(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 бүйрығымвн бенітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді)
3100 «Салық бойынша міндеттемелер» кіші бөлімі үйым- 

иың салық төлеу жөніндегі міндеттемелерін есепке алуға арнал- 
ган.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
3110 -  «Төлеуге тиісті корпоративтік табыс салығы» (ПАС- 

( ИВТІК шот), мунда төлеуге жататын корпоративтік табыс са- 
н.іғы есепке алынады;

3120 -  «Жеке табыс салығы» (ПАССИВТІК шот), мұнда же 
кс табыс салығын есептеумен жэне төлеумен байланысты опера- 
ңпялар көрініс табады;

3130 -  «Қосылған ісүн салығы» (ПАССИВТІК шот), мұнда 
кчісылған кун салығын есептеумен жэне төлеумен байланысты 
опсрациялар есепке алынады;

3140 -  «Акциздер» (ПАССИВТІК шот), мұнда акциздерді 
ссептсумен жэне төлеумен байланысты операциялар көрініс та- 
бады;

3150 -  «Әлеуметтік салық» (ПАССИВТІК шот), мұнда элеу- 
меттік салықты есептеумен жэне төлеумен байланысты опера- 
ңнилар көрініс табады;

3160 -  «Жер салығы» (ПАССИВТІК шот), мунда жер салы- 
і ын есептеумен жэне төлеумен байланысты операциялар көрініс 
і абады;

3170 — «Көлік кұралдары салығы» (ПАССИВТІК шот), мунда 
ісөлік ісұралдарына салық есептеумен және төлеумен байланысты 
опсрациялар көрініс табады;

3180 -  «Мүлік салығы» (ПАССИВТІК шот), мүнда мүлікке 
і алық ееептеумен жэне төлеумен байланысты операциялар көрі- 
піс табады;

3190 -  «Өзге салыктар» (ПАССИВТІК шот), мүнда алдағы 
гоптарда көрсетілмеген өзге салықтарды есептеумен ясэне тө- 
юумен байланысты операциялар көрініс табады.

«Бухгалтерлік есеп пен каржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
беісітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы ісіші бөлімі бойынша төмендегі 
һухгшітерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:
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Салық бойынша міндеттемелер есебін жүргізу  
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы: 

(3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3140,3180, 3190 шоттары)
№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Корпоративтік табыс салыгын есептеу 7710 3110
2. Толем козіпеп ұсталатын корпоративтік табыс салыгы 3390

3310
3110

3. Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыска 
есептелген корпоративтік табыс салығы

7510 3110

4. Міндетгемелерін тоқтатуға байланысты туыіщаған залал 
бойынша корпоративтік табыс салығыньщ сомасын азайту

3110 6310

5. Есепті кезевде немесе шеғершетін мезгілдік айырманың 
жойьшуынан пайда болған корпоративтік табыс салығы

4310 3110

6. Есептелғен корпоративтік табыс саяығын ағымдағы 
банктік піопан бюджетке аудару

3110 1030

7. Төлем көзінен салық салынатын жеке табыс салығын 
есептеу

3390
3310

3120

8. Есептелғен еңбекақы боііынша табыстан ұсталған жеке 
табыс салығы

3350 3120

9. Есептелғен жеке табыс салығын ағымдағы банктік шот- 
тан бюджетке аудару

3120 1030

10. Сатылған өніммен бірғе (орындалған жұмыстар, көрсе- 
тілғен қызметгер) ұсыньшған шоттар бойынша ҚҚС:
- сатып алушьшар мен тапсырысшыларға
- еншілес ұйьмдарға
- қауымдастырылған және біріккен кәсіпорындарға
- дербес баланстағы филиалдар мен өкілдіктерге

1210
1220
1230
1240

3130
3130
3130
3130

11. Сатып алынған активтердің шоттары бойынша есепке 
жаткызылатын ҚҚС:
- сатып алушылар мен тапсырысшылардан
- еншілес ұйымдардан
- кауымдастырылған жэне біріккен кәсіпорындардан
- дербес баланстағы филиалдар мен өкілдіктерден
- ҚҚС төлейтін өзғен кредиторлардан

1420
1420
1420
1420
1420

3310
3320
3330
3340
3390

12. Бюджетке төленетін ҚҚС сомасын анықтау, аталған 
шоттар бойынша жасалган проводка айналымының аз 
сомасы бойынша анықталады
Ескерітк Егер проводка жасашмнан кейін ссшьдо 3130 ию- 
тында қапса, онда ҚҚС боііынша салықтық міндеттеме- 
лер тгііда болады; егер сачъдо 1420 иютында қалса, онда 
ҚҚС' бюджеттен қсгітарылуга тиісті екенін көрсетеді

3130 1420

100



13. ҚҚС бойынша міндеттемелерді ағымдағы банктік шот-
тан аудару

3130 1030

14. Активтерді етеусіз берген кездегі ҚҚС бойынша міндет- 
темелерді көрсету

7470 3130

15. Акциздік өнімдерді сатуға есептелген акциздер:
- сатып алушылар мен тапсырысшыларға
- еншілес ұйымдарға
- қауымдастырылған және біріккен кәсіпорындарға
- дербес баланстағы филиалдар мен екілдіктерге

1210
1220
1230
1240

3150
3150
3150
3150

16. Акциз бойынша міндеттемелерді ағымдағы банктік 
шоттан бюджетке аудару

3150 1030

17. Салық салынатын табысқа есептелген әлеуметтік са- 
лык, мыналарға жатқызылады:
- алдағы кезеңнің шығындарына
- сатуға жұмсалатьш шыгындарга
- жалпы және әкімшілік шығындарға
- негізгі өндірістің өзіндік құнының шығындарына
- көмекші өндірістің шыгындарьша
- негізгі жэне көмекші өндіріс бойынша жүкқұжат шы- 
ғындарына

1620
7110
7210
8110
8310
8410

3150
3150
3150
3150
3150
3150

18. Әлеуметтік салық бойынша міндеттемелерді агымдағы 
банктік шоттан бюджетке аудару

3150 1030

19. Жер салыгын есептеу 7210 3160
20. Жер салығы бойынша міндеттемелерді ағымдағы банк- 

тік шотган бюджетке аудару
3160 1030

21. Көлік құралдары салығын есептеу 7210 3170
22. Көлік құралдары салыгы бойынша міңдетгемелерді 

ағымдагы банктік шоттан бюджетке аудару
3170 1030

23. Мүлік салығын есептеу 7210 3180
24. Мүлік салығы бойынша міндеттемелерді ағымдағы 

банктік шоттан бюджетке аудару
3180 1030

25. Өзге салықтарды есептеу (мысалы, ойын бизнесіне са- 
лынатын салық, түрақты салы және т.б.)
Ескерппк Әр салык бойыніиа бухгалтерлік есеп жүргізу 
үшін жеке-жеке шот ашылады: 3191, 3192 және т.б.

7210 3190

26. Өзге салықтар бойынша міндеттемелерді ағымдағы 
банктік шоттан бюджетке аудару

3190 1030

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
3200 «Баска міндетті жэне ерікті төлемдер бойынша міндет- 

і емелер» кіші бөлімі, салықты алып тастағанда, Қазақстан Рес- 
публикасының заңнамасына сэйкес төлеуге тиісті міндетті жэне 
ерікті төлемдерді есепке алуға арналған.
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Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
3210 -  «Әлеуметтік еақтандыру бойынша міндеттемелер» 

(ПАССИВТІК шот), мұнда элеуметтік сактандыру бойынша 
аударымдарды есептеумен жэне төлеумен байланысты опера- 
циялар көрініс табады;

3220 -  «Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер» 
(ІІАССИВТІК шот), мұнда зейнетақы аударымдарын есептеу- 
мсн жэнс төлеумен байланысты операциялар көрініс табады;

3230 -  «Басқа міндетгі төлемдер бойынша өзге міндеттемелер» 
(ПАССИВТІК шот), мұнда баска міндетті төлемдер, мысалы алым- 
дар, мемлекеттік баждар, төлемдер бойынша аударымдарды есеп- 
теумен жэне төлеумен байланысты операциялар көрініс табады;

3240 -  «Басқа ерікті төлемдер бойынша өзге міндеттемелер» 
(ПАССИВТІК шот), мунда басқа ерікті төлемдер бойынша ауда- 
рымдарды есептсумен жэне төлеумен байланысты операциялар 
көрініс табады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Басқа м індвт т і және ерікті төлемдер бойынша 
міндеттемелер есебін жургізу ушін қолданылатын 

шоттар корреспонденциясы:
(3210, 3220, 3230, 3240 шоттары)

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденцгасы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Әлеуметгік сақтандыру бойынша табысқа есептелген 

элеуметтік аударымдар мыналарға жатқызылады:
- алдағы кезеңнің шығындарына
- сатуға жұмсалатын шығындарға
- жалпы жэне әкімшілік шыгындарға
- неғізгі өндірістің өзіндік кұныныц шығындарына
- кемекші өндірістің шығындарьша
-негізғі және көмекші өндіріс бойынша жүкқұжат шы- 
ғындарына

1620
7110
7210
8110
8310
8410

3210
3210
3210
3210
3210
3210

2. Әлеуметгік сақтандыру бойынша әлеуметгік аударым- 
дарды ағымдагы банктік шоттан бюджетке аудару

3210 1030
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3. Есептелген еңбекакыдан міндетті зейнетақы жарнала- 
ры ұсталды
Ескеріт: Міндетті және ерікті зейнетакы салымда- 
рының есебін жеке-жеке жүргізу үіиін, бухгштерлік 
есепте жеке шоттар ашылады, мысалы, 3221 «Мін- 
детті зеіінетақы жарнапары»; 3222 «Ерікті зейнета- 
кы жарналары»

3350 3221

4. Есептелген еңбекақыдан ерікті зейнетакы жарналары 
ұсталды

3350 3222

5. Міндетгі зейнетақы жарналарын ағымдағы банктік 
шоттан Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталыгыиа 
(МЗТО) аудару
Ескерту: Одан әиі МЗТО келіп түскен каржыны, тө- 
лем тапсырысына цосымша ретінде ұсынылган ті- 
зім бойыниіа, Жинактау зейнетақы қорындағы жеке 
июттарға аударады

3220 1030

6. Бюджетке төленетін басқа міндетгі төлемдерді есептеу 
(ҚР Сальіқ Кодексінің 453-554 баптары боііынша:
- жалпы және әкімшілік шығындарына жатқызылатын- 
дар
- негізгі және көмекші өндіріс шығындарына жаткызы- 
латындар

7210

8410

3230

3230

7. Импорттау кезіндегі кедендік төлемдер:
- шикізат пен материалдар 
- тауарлар
- өзге қорлар
- негізгі кұраядар

1310
1330
1350
2410

3230
3230
3230
3230

8. Басқа ерікті төлемдерді есептеу (мысалы, мүлікті сак- 
тандыру және басқа төлемдер)

7470 3240

9. Баска міндетті төлемдерді ағымдагы банктік шоттан 
бюджетке аудару

3230 1030

10. Басқа ерікті төлемдерді ағымдағы банктік шоттан бюд- 
жетке аудару

3240 1030

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 бүйрыгымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
3300 «Қысқа мерзімді кредиторлық берешек» кіші бөлімі 

һір жылға дейінгі мерзіммен кредиторлық берешекті есепке алуға 
арналған. Осы кіші бөлім мынадай шотгардын топтарын қамтиды: 

3310 -  «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кре- 
мпторлық берешек» (ПАССИВТІК шот), мұнда бір жылдан кем 
і олеу мерзімімен қорларды жеткізу немесе қайта өңдеу бойынша 
тығыстарды қоса алғанда, сатып алынған активтер мен пайда- 
ламылған қызметтер үшін жеткізушілермен жэне мердігерлермен
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есеп айырысуяар жөнінде операциялар жэне жеткізушілердің 
мердігерлерге өзге қысқа мерзімді берешегі көрініс табады;

3320 -  «Еншілес ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» (ПАССИВТІК шот), мұнда бір жылға дейінгі мер- 
зіммен сатып алынған активтерге жэне пайдаланылған қызмет- 
тср үшін еншілес ұйымдармен есеп айырысу жөніндегі опера- 
цнялар жэне еншілес ұйымдарға өзге қысқа мерзімді берешек 
керініс табады;

3330 -  «Қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдарға қыс- 
қа мерзімді кредиторлық берешек» (ПАССИВТІК шот), мұнда 
бір жылға дейінгі мерзіммен сатып алынған активтерге жэне пай- 
даланылған қызметтер үшін қауымдастырылған жэне бірлескен 
ұйымдармен есеп айырысу жөніндегі операциялар жэне қауым- 
дастырылған жэне бірлескен ұйымдарға өзге қысқа мерзімді бе- 
решек көрініс табады;

3340 -  «Филиалдарға жэне құрылымдық бөлімшелерге қыс- 
қа мерзімді кредиторлық берешек» (ПАССИВТІК шот), мұнда 
филиалдар жэне кұрылымдық бөлімшелер шоттарына ақша қара- 
жатының түсуі және оны есептен шығару жөніндегі операциялар 
жэне филиалдарға жэне кұрылымдық бөлімшелерге өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек көрініс табады;

3350 -  «Еңбекақы төлеу бойынша кысқа мерзімді берешек» 
(ПАССИВТІК шот), мұнда кызметкерлерге қызметкерлер тиісті 
қызметтерді көрсеткен кезең аякталғаннан кейін он екі ай ішін- 
де толық көлемде төлеуге жататын сыйақылар (демалыс жәрде- 
мақыларынан жэне үлескерлік құралдарымен өтемақы төлемде- 
рінен басқа) жэне еңбекақы төлеу бойынша өзге қысқа мерзімді 
берешектер есепке алынады;

3360 -  «Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек» (ПАС- 
СИВТІК шот), мұнда қысқа мерзімді жалдау бойынша жалдау 
міндеттемелерін төлеумен байланысты операциялар жэне жалдау 
бойынша өзге қысқа мерзімді берешек көрініс табады;

3370 -  «¥зақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бө- 
лігі» (ПАССИВТІК шот), мұнда ұзақ мерзімді кредиторлық бе- 
решектің ағымдағы бөліғін төлеумен байланысты операциялар 
көрініс табады;

3380 -  «Төлеуге қысқа мерзімді сыйақылар», алынған қарыз- 
дар, берілген вексельдер (ПАССИВТІК шот), эмиссияланған 
бағалы қағаздар жэне сенімгерлік басқару шарттары бойынша 
төлеуге есептелген сыйақылардың болуымен жэне қозғалысы-
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мсн байланысты операциялар жэне өзге төлеуге кыска мерзімді 
сыііақылар көрініс табады;

3390 -  «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (ПАС- 
( 'ИВТІК шот), мұнда алдагы топтарда көрсетілмеген өзге қысқа 
мсрзімді кредиторлық берешек есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
цы мен ҚР Қарисы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрыгымен 
бскітілген «Бухгалтерлік есепті жұргізу ережесіне» жэне үлгілік 
і іроводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Қысқа мврзімді кредиторлық берешек есебін жүргізу 
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№ Операциялар мазмұны Шоттар коррес-
р/р понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
Жеткізушілер меп мердігерлерге кыска мерзімді кредиторлык берешек 

есебі бойыпша оиерацияларды керсететін проводкалар (3310 шоты)
Жіберушілер мен мердігерлерден келісім багасы бой- 
ынша ҚҚС сомасынсыз балансқа қабылданды:
- шикізат пен материалдар 1310 3310
- тауарлар 1330 3310
- озге қорлар 1350 3310
- негізгі құралдар 2410 3310
- жылжымайтын мүлікке инвестиция ретінде танылған 
пегізгі құралдар

2310 3310

- өсімдіктер 2510 3310
- жануарлар 2520 3310
- материалдық емес аістивтер 2730 3310
- өнімді сатуға қатысты орындалған жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер

7110 3310

- негізгі өндірістік мақсаттар үшін орындалған жұмыс- 
тар мен көрсетілген қызметтер

8110 3310

- көмекші өндірістік мақсаттар үшін орындалган жұ- 
мыстар мен көрсетілғен қызметтер

8310 3310

- негізгі жэне көмекші өндірістер бойынша орындал- 
ган жұмыстар мен көрсетілген қызметтер

8410 3310

- жалпы жэне экімшілік мақсаттар үшін орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтер 
Ескерпп; Тагарлык-материачдык котар. негізгі кұрал- 
дар және басңа активтер физикалъщ өлшеммен өтиеніп, 
есеп ңұжаттарынсыз келіп түссе (фактурапанбаган 
жеткізілім). онда дәл жозарыдагыдай проеодкапар жа- 
салады, тек цана сомасы есетпік багамен көрсетічеді.

7210 3310
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Шот-фактуралар келгеннен кейін, бурынгы цабыл- 
данган сомага сторно жасалып және бір мезгілде цұ- 
жатта (шот-фактурада) көрсетілген багамен осын- 
даіі проводкалар жасапады.
Сторнолыц проводкапарды екі түрлі тэсілмен жүргі- 
іуге болады:
1) цызыл сторно тэсілімен, ол кезде шоттар коррес- 
поиденциясы өзгермеһді, ал проводкстардың сомасы 
теріс (цызыл түспен) санмен көрсетічеді;
2) теріс проводка тәсілімен, ол кезде корреспонден- 
цшілатын іиоттардың орны ауыстырылады, ягни, 
Дт - Кт болып, ал Кт -Д т  болып көрсетіледі, ал ігро- 
водкачар сомасы сторно сомасына цажетті сомада 
оң санмен көрсетіледі

2. Жіберушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша 
ҚҚС сомасын көрсету

1420 3310

3. Жіберушілер мен мердігерлердің шотгарына төлем жасау:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шотган аудару аркылы
- жинақ шоттан
- вексель беру арқылы
- бұрын алынған қысқа мерзімді авансты есепке жат- 
қызу арқылы
- бұрын алынған ұзақ мерзімді авансты есепке жатқызу 
арқылы
- шикізат пен материалдарды, дайын өнімді, тауарлар- 
ды, өзге қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтерді, 
орындалган жүмыс пен көрсетілген қызметтерді нату- 
ралдык түрде айрбастау арқылы
Ескертг: бүл -  активтерді. жүмыс нен кызметтерді. 
сату операциячары ретінде көрсетіледі (нроводкачар 
1200 кіиіі бөлімінде 1210 «Сатып алуіиычар мен тап- 
сырысіиылардың цысца мерзімді дебиторлыц береше- 
гі» шотының проводкапары бойынша көрсетілген), ал 
дебиторлыц берешекті жабу -  жогарыдагы проводка- 
ларда көрсетічді.
- олардың қысқа мерзімді дебиторлық берешектерін 
есепке жатқызу арқылы (өзсіра келіст және тексеру 
актісімен)

3310
3310
3310
3310
3310

3310

3310

3310

1010
1030
1050
3050
3510

4410

1210

1210

4. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамының өсуіне 
байланысты, жіберушілер мен мердіғерлер алдында- 
ғы валюта түріндегі кыска мерзімді кредиторлық бе- 
решектің өсуі

7430 3310

5. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамының кемуіне 
байланысты, жіберушілер мен мердіғерлер алдындагы 
валюта түріндегі қысқа мерзімді кредиторлық бере- 
шектің кемуі

3310 6250
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(і. Талап арыз беру мерзімінің өтуіне байланысты жібе- 3310 6280
рушілер мен мердігерлер алдындағы қысқа мерзімді
кредиторлық берешектің сомасы есептен шыгарылды
Епшілес ұйымдарга қысқа мерзімді кредиторлық берешек есебі 
Гхійынша онерадипларды көрсететін проводкалар (3320 шоты)

I Еншілес ұйымдардан келісім багасы бойынша ҚҚС
сомасынсьв баланска кабыщанды:
- шикізат пен материалдар 1310 3320
- тауарлар 1330 3320
- озге қорлар 1350 3320
- негізгі құралдар 2410 3320
- жылжымайтын мүлікке инвестиция ретінде танылған 2310 3320
пегізгі құралдар
- осімдіктер 2510 3320
- жануарлар 2520 3320
- материалдык емес активтер 2730 3320
- оиімді сатуға қатысты орындалған жүмыстар мен 7110 3320
көрсетілген қызметтер
-негізгі өндірістік мақсаттар үшін орындалгаи яеұмыс- 8110 3320
гар мен корсетілген қызметтер
- комекші өндірістік мақсаттар үшін орындалған жұ- 8310 3320
мыстар мен корсетілген қызметтер
- негізгі және комекші ондірістер бойынаіа орындал- 8410 3320
ган жүмыстар мен көрсетілғен қызметтер
-жалпы және экімшілік мақсаттар үшін орындалған 7210 3320
жұмыстар мен корсетілген қызметтер 
Ескерту: Тауарлыц-материалдыц корлар, негізгі цү- 
рапдар жзне басца активтер физикаіыц өлиіеммен 
өлиіеніп, есеп цужапппарынсыз келіп түссе (фактура- 
ланбаган жеткізітм), онда дәл жогарыдагыдай про- 
водкалар жасанады, тек цана сомасы есептік багамен 
корсетіледі.
Шот-фактуралар келгеннен кейін, бүрынгы цабыл- 
данган сомаға сторно жасалып эісэне бір мезгйіде цү- 
жатта (шот-фактурада) кәрсепііпген бағамен осын- 
дай проводкапар жасапады.
Сторнолыц проводкачарды екі түрлі тәсілмен ж.үргі- 
чуге болады:
1)цызыл сторно тәсілімен, ол кезде шоттар коррес- 
понденциясы өзгермейді, ал ироводкалардыц сомасы 
теріс (цызыл түспен) санмен көрсетіледі;
2)теріс нроводка тэсілімен, ол кезде корреснонден- 
циялатын шоттардыц орны ауысгпырылады, ягни, 
Д т -К т  болып, ач Кт -  Дт болып кәрсетіпеді, ал про- 
водкалар сомасы сторно сомасына цажепппі сомада 
оц санмен көрсетіпеді
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2 Еншілес ұйымдардьщ шоттары бойынша ҚҚС сома- 
сын көрсету

1420 3320

3. Еншілес ұйымдардьщ шоттарыпа төлем жасау:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аудару арқылы
- жинақ шоттан
- вексель беру арқылы
- бұрын алынған қысқа мерзімді авансты есепке жат- 
қызу арқылы
- бұрын алынған ұзақ мерзімді авансты есепке жатқызу 
арқылы
- шикізат пен материалдарды, дайын өнімді, тауарлар- 
ды, озге кыска мерзімді және ұзақ мерзімді активтерді, 
орындалған жұмыс пен көрсетілген қызметтерді нату- 
ралдық гұрде айрбастау арқылы
Ескеріт: бүл -  активтерді. жүмыс пен кызметтерді 
сату операциялары ретінде көрсетыеді (проводкапар 
1200 кіші бөлімінде 1220 «Еншілес үііымдардыц цыска 
мерзімді дебиторлыц береиіегі» шотының проводка- 
лары бойынша көрсетілген), ал дебиторлыц береіиек- 
ті жабу -  жоғарыдағы проводкаларда көрсетілді.
- олардың қысқа мерзімді дебиторлық берешекгерін 
есепке жатқызу арқылы (өміра келісім және тексеру 
актісімен)

3320
3320
3320
3320
3320

3320

3320

3320

1010
1030
1050
3050
3510

4410

1210

1210

4. Валюта айырбастаудың нарықгық бағамының өсуіне 
байланысты, еншілес ұйымдар алдындағы валюта тұ- 
ріндеғі қысқа мерзімді кредиторлық берешектің өсуі

7430 3320

5. Валюта айырбастаудын нарыктык бағамының кемуіне 
байланысты, еншілес ұйымдар алдындағы валюта тү- 
]зіндегі қысқа мерзімді кредиторлық берешеістің кемуі

3320 6250

6. Еншілес ұйымдардың бұіэын ақысы төленіп, оларга са- 
тьшған құндылықтарды қайтаруы

6020 3320

Қауымдастырылган және бірлескен ұйымдарға кыска мерзімді 
кредиторлық берешек есебі бойынша операішяларды көрсететін 

проводкалар (3330 шоты)
1. Қауымдастырьшған жэне бірлескен ұйымдардан келі- 

сім багасы бойынша ҚҚС сомасынсыз балансқа қабыл- 
данды:
- шикізат пен материалдар
- тауарлар
- озге қорлар
- негізгі құралдар
- жылжымайтын мүлікке инвестиңия ретінде танылған 
негізгі кұралдар
- өсімдіктер
- жануарлар
- материалдық емес активтер

1310
1330
1350
2410
2310

2510
2520
2730

3330
3330
3330
3330
3330

3330
3330
3330
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- өнімді сатуға катысты орындалган жұмыстар мен 
көрсетілген қызметгер
- негізгі өндірістік максаттар ушін орындалган жумыс- 
тар мен көрсетілген кызметтер
- көмекші ондірістік мақсатгар үшін орындалған жұ- 
мыстар мен көрсетіяген қызметтер
- негізғі жане көмекші өндірістер бойынша орындал- 
ған жұмыстар мен көрсетілген кьізметтер
- жалпы жэне әкімшілік максаттар үшін орындалған 
жүмыстар мен көрсетілген қызметтер
Ескергт: Тауарлык-материалдык котст. яегізгі кх- 
рачдар жәие басца активтер фнзикалық өлшеммен 
өлшеніп, есеп құжаттарынсыз келіп түссе (фактура- 
лаибаган жеткізілім), онда дәл жогарыдагыдаіі про- 
водкалар жасалады, тек қана сомасы ееептік багамен 
көрсетіледі.
Шот-фактуралар келгеннен кейін, бүрынгы қабыл- 
данган сомага сторно жасалып және бір мезгілде қү- 
жатта (шот-фактурада) көрсетілген багамен осын- 
дай проводкаяар жасалады.
Сторнолық проводкаларды екі түрлі тәсілмен жүргі- 
зуге болады:
1)қызыл сторно тәсілімен, ол кезде тоттар коррес- 
понденцкясы өзгермейді, ал чроводкалардың сомасы 
теріс (қызыл түспен) санмен көрсетіледі;
2)теріс проводка тәсілімен, ол кезде корреснонден- 
циялатын іиоттардың орны ауыстырылады, ягни. 
Дт -  Кт болып, ап Кт -Д т  болын көрсетіледі, ач про- 
водкалар сомасы сторно сомасына қажетті сомада 
оң санмен көрсетіледі

7110

8110

8310

8410

7210

3330

3330

3330

3330

3330

2. Қауымдастырылған жэне бірлескен уйымдардың шот- 
тары бойынша ҚҚС сомасын көрсету

1420 3330

3. Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың шот- 
тарына төлем жасау:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдагы банктік шоттан аудару арқылы
- жииақ шоттан
- вексель беру аркылы
- бұрын алынған қысқа мерзімді авансты есепке жат- 
қызу арқылы
- бұрын алынған ұзақ мерзімді авансты есепке жатқызу 
аркылы
- шикізат пен материалдарды, дайын өнімді, тауарлар- 
ды, өзғе қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді актнвтерді, 
орындалған жүмыс пен керсетілген кызметтерді нату- 
ралдық түрде айрбастау арқылы

3330
3330
3330
3330
3330

3330

3330

1010
1030
1050
3050
3510

4410

1210
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Ескеріт: бұл -  активтерді. жұмыс пе.н кызметтеюді 
сату операциялары ретінде көрсетіледі (проводкалар 
1200 кіші бөлімінде 1230 «Қауымдастырылган эісәне 
бірлескен ұйымдардыц қьіска мерзімді дебиторлъщ бе- 
реіиегі» шотының проводкапары бойытна көрсетіл- 
ген), ап дебиторлык береіиекті жабу -  жогарыдагы 
проводкстарда көрсетілді.
- олардың қысқа мерзімді дебиторлық берешектерін 
осенке жатқызу арқылы (өзара келісім және тексеру 
акшісімен)

3330 1210

4. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамының өсуіне 
байланысты, қауымдастырылған және бірлескен 
ұйымдар алдыидагы валюта түріндегі қысқа мерзімді 
кредиторлық берешектің осуі

7430 3330

5. Валюта айырбастаудың нарықтык бағамының ке- 
муіне байланысты, қауымдастырылған және бірлескен 
ұйымдар алдындағы валюта түріндегі қысқа мерзімді 
кредиторяық берешектің кемуі

3330 6250

6. Қауымдастырьшған және бірлескен үйымдардың бү- 
рын ақысы төленіп, оларга сатылган құндылықтарды 
қайтаруы

6020 3330

Филиалдарга және күрылымдық бөлімшелерге кыска мерзімді 
креднторлық берешек есебі бойыніна онерацияларды корсететін 

проводкалар (3340 шоты)
1. Дербес баланстагы филиалдар жэне құрылымдық бө- 

лімшелерден келісім багасы бойынша ҚҚС сомасын- 
сыз балансқа қабылданды:
- шикізат пен материалдар 
- тауарлар
- өзге корлар
- негізгі кұралдар
- жылжымайтын мүлікке инвестиңия ретінде танылган 
негізгі кұралдар
- өсімдіктер
- жануарлар
- материалдық емес активтер
- өнімді сатуға катысты орындалған жұмыстар мен 
көрсетілген кызметтер
-негізгі өндірістік мақсаттар үшін орындалған жұмыс- 
тар мен көрсетілген кызметтер
- комекші өндірістік мақсаттар үшін орындалған жұ- 
мыстар мен корсетілген қызметтер
- негізгі жэне көмекші өндірістер бойынша орындал- 
ған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер
- жалпы жэне экімшілік максаттар үшін орындалган 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтер

1310
1330
1350
2410
2310

2510
2520
2730
7110

8110

8310

8410

7210

3340
3340
3340
3340
3340

3340
3340
3340
3340

3340

3340

3340

3340
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Ескеріт: Тагарлык-материалдык корлар. нёгічгі қү- 
ралдар және басқа актжтер фтикалыц өлшеммен 
өлшеніп, есеп қүжаттарынсыз келіп түссе (фактура- 
ланбаган жеткізілім), онда дәл жоғарыдагыдай про- 
водкалар жасалады, тек қана сомасы есептік багамен 
көрсетіледі.
Шот-фактуралар келгеннен кейін. бүрынғы қабы.ч- 
данган сомага сторно жасалып және бір мезгілде қү- 
жатта (ш.от-фактурада) көрсетілғен багамен осын- 
дай проводкалар жасалады.
Сторнолық проводкачарды екі. түрлі тәсілмен жүргі- 
зуге болады:
1) қызыл сторно тәсілічен, ол кезде июттар коррес- 
понденциясы өзғермейді, ал проводкалардың сомасы 
теріс (қызыч түспен) сан.мен көрсетічеді;
2) піеріс проводка тәсічімен, ол кезде корреспонден- 
циялсппын іиоттардыц орны ауыстырылады, яғни, 
Дт —Кт болып, ал Кт -Д т  болып көрсетіледі, ач про- 
водкалар сомасы сторно сомасына қажетті сомада 
оң санмен көрсетіледі

2. Дербес баланстағы филиалдар жэне құрылымдық бө- 
яімшелердің шоттары бойынша ҚҚС сомасын көрсету

1420 3330

3. Дербес баланстағы филиалдар жэне құрылымдык бө- 
лімшелердің шоттарына төлем жасау:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аудару арқылы
- жинақ шоттан
- вексель беру арқылы
- бүрын алынған қысқа мерзімді авансты есепке жат- 
қызу аркылы
- бұрын алынған ұзак мерзімді авансты есепке жаткызу 
арқылы
- шикізат пен материалдарды, дайын өнімді, тауарлар- 
ды, езғе қыска мерзімді жэне ұзақ мерзімді активтерді, 
орындалған жұмыс пен көрсетілген қызметгерді нату- 
ралдық түрде айрбастау арқылы
Ескерш: бүл — активтерді. жүмыс пен қызметтерді 
сату операциялары ретінде көрсетіледі (проводкалар 
1200 кігиі болімінде 1240 «Дербес баланстағы филиач- 
дар және қүрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді 
дебиторлық береіиегі» шотыиың проводкалары бой- 
ытиа көрсетілген), ал дебиторлыц береиіекті жабу 

жогарыдагы проводкаларда көрсетілді.
- олардың қысқа мерзімді дебиторлык берешектерін 
есепке жатқызу арқылы (өзара кеяісім және тексеру 
актісімен)

3340
3340
3340
3340
3340

3340

3340

3340

1010
1030
1050
3050
3510

4410

1210

1210
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4. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамының өсуіне 
байланысты, дербес баланстағы филиалдар және қү- 
рылымдық бөлімшелердің алдындағы валюта түрінде- 
гі қысқа мерзімді кредиторлық берешектің өсуі

7430 3340

5. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамының кемуіне 
байланысты, дербес баланстағы филиалдар және құ- 
рылымдық бөлімшелердің алдындагы вашота түрінде- 
і і қысқа мерзімді кредиторлық берешектін кемуі

3340 6250

6. Де|)бес баланстагы филиалдар және құрылымдық бө- 
лімшелердің бұрыи ақысы төленіп, оларға сатыпған 
қүндылыісгарды қайтаруы

6020 3340

Ецбекақы толеу бойынша қысқа мерзімді берешек есебі бойынша 
операцшіларды корсететін проводкалар (3350 шоты)

1. Есептелғен еңбекақы:
- неғізгі өндірістің қызметкерлеріне
- комекші өндірістің қызметкерлеріне
- дайын енімді сатумён айналысатын қызметкерлерғе 
(мысалы, сату жөніндегі менеджерлерге; сату бөлімі- 
нің ңызметкерлеріне т.т.)
- негізгі және кемекші өндіріске қызмет көрсететін құ- 
рылымдық бөлімшелердің қызметкерлеріне
- акімшілік персоналына
- кейіннен капитализацияланып, негізгі қүралдардың 
баланстық құнын өсіретін ясұмыстарды орындайтын 
персоналга
- кейіннен капитализапияланып, инвестицшшык жыл- 
жымайтын мүліктің баланстык күнын өсіру жүмыста- 
рын орындайтын персоналға
- өзғе үзақ мерзімді активтерге жататын жұмыстармен 
айналысатын персоналға
- объектшер қүрылысын шаруашылық есеппен жүфгі- 
зетін персоналға
- алдағы кезеңнің шығындарына жататын қыска мер- 
зімді активтер бойынша жүмыстарды атқаратыи пер- 
соналға
- алдағы кезеңнің шығындарына жататын үзақ мерзім- 
ді акгивтер бойынша жүмыстарды атқаратьш персо- 
налға
- жобалау, конструкциялау, тәжірибелік қүрылғьшар 
жасау мен аспаптар, үлгілер, калыптар, формалар дай- 
ындаудың жаңа технологиялық процестерін жасаумен 
айналысатъш персоналға (негізгі ишрты әрбір жоба 
бойыиша жүмыс жүргізудің мерзімі 12 айдан аспауга 
тиіс)

8110
8310
7110

8410

7210
2410

2310

2940

2930

1620

2920

1630

3350
3350
3350

3350

3350
3350

3350

3350

3350

3350

3350

3350
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Еңбекакы бойынша салық салынатын табысқа есеп-
телген әлеуметтік салық:
- негізгі өндірістің қызметкерлеріне 8110 3150
- көмекші өндірістің қызметкерлеріне 8310 3150
- дайын өнімді сатумен айналысатын қызметкерлерге 7110 3150
(мысалы, сапіу жөяіндегі менеджерперге; сату бөлімі-
нің цызметкерперіне, т.т.)
- негізгі жэне көмекші өндіріске қызмет көрсететін құ- 8410 3150
рылымдық бөлімшелердің қызметкерлеріне
- әкімшілік персоналына 7210 3150
- кейіннен капитализацияланып, негізгі құралдардың 2410 3150
баланстық құнын өсіретін жұмыстарды орындайтын
персоналға
- кейіннен капитализацияланып, инвестициялық жыл- 2310 3150
жымайтын мүліктің баланстық қүнын өсіру жүмыста-
рын орындайтын гіерсоналга
- өзге үзақ мерзімді активтерге жататын жүмыстармен 2940 3150
айналысатьш персөналға
- өбъектшер құрылысын шаруашьшық есеппен жүргі- 2930 3150
зетін персөналға
- алдагы кезеңнің шығындарына жататын қысқа мер- 1620 3150
зімді акгивтер бойынша жұмыстарды атқаратын пер-
соналға
- алдағы кезеңнің шыгыңдарына жататын ұзақ мерзім- 2920 3150
ді аістивтер бойынша жұмыстарды атқаратын персө-
налға
- жөбалау, көнструкңиялау, тәжірибелік құрылғьшар 1630 3150
жасау мен аспаптар, үлғілер, қалыптар, формалар дай-
ындаудың жаңа технологиялық процестеріи жасаумен
айналысатьш персоналға (негізгі шарты әрбір жоба
бойынша жүмыс жүргізудің мерзімі 12 аіідан аспауға
тиіс)
Еңбекақы бойынша салық сальшатын габысқа есеп-
телген міндеггі элеуметтік аударымдар:
- негізгі өндірістің қызмёткерлеріне 8110 3210
- көмекші өндірістің қызметкерлеріне 8310 3210
- дайын өнімді сатумен айналысатын қызметкерлерге 7110 3210
(.мысалы, сату жөніндегі менеджерлерге: сату бөлімі-
нің қызметкерлеріне, т.т.)
- негізғі жэне көмекші өндіріске қызмет көрсететін құ- 8410 3210
рылымдық бөлімшелердің қызметкерлеріне
- экімшілік персоналына 7210 3210
- кейіннен капитализацияланып, негізгі кұралдардың 2410 3210
баланстық құнын осіретін жұмыстарды орындайтын
персоналға
- кейіннен капитализацияланып, инвестициялық жыл- 2310 3210
жымайтын мүліктің баланстық ісұнын өсіру жұмыста-
рын орындайтын персоналға
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- өзге ұзақ мерзімді активтерге жататын жү.мыстармен 
айналысатын персоналға
- объектілер құрылысын шаруашьшық есеппен жүргі- 
зетін персоналға
- алдағы кезеңнің шыгындарына жататын қысқа мер- 
зімді активтер бойынша жүмыстарды атқаратын пер- 
соналға
- алдагы кезеңнің шығындарына жататын үзақ мерзім- 
ді активтер бойынша жұмыстарды атқаратын персо- 
налга
- жобалау, конструкциялау, тәжірибелік қүрылғылар 
жасау мси аспаптар, үлгілер, қалыптар, формалар дай- 
ындаудыц жаца технологиялық процестерін жасаумен 
айналысатын персоналга (негізгі шарты әрбір жоба 
бюйынша жүмыс жүргЬудіц діерзімі 12 айдан аспауга 
тиіс)

2940

2930

1620

2920

1630

3210

3210

3210

3210

3210

4. Еңбекақы бойынша табыстан ұсталатын жеке табыс 
салыгы

3350 3120

5. Еңбекакы бойынша табыстан ұсталатын зейнетақы ко- 
рының міндетті жарналары

3350 3220

6. Еңбекақы бойынша табыстан ұсталатын алиментттер, 
қызметкердің келтірген залалы мен өзге де міндеттеме- 
лері (сот шешімі бойыніиа)

3350 3220

7. Есепті кезеңде есептелген, есепті айдың соңында по- 
дотчеттық сома бойынша жабылмаган дебиторлық бе- 
решек қызметкердің еңбекақысынан ұсталды 
Ескеппт: КР енбек тпгіюлы заннамасына сәйкес, ецбе- 
какыдан ңызметкердіц кепісічінсіз ақша үстауга қа- 
тал түрде шекте)’ цоііылгандыңтан, ол соманы үспіап 
цачуды тек цана айма ай жүргізуге болады

3350 1251

8. Қарыз алу бойынша ұйыммен жасалған келісім шарт- 
қа сәйкес, қысқа мерзімді карызды жабу мақсатында 
қызметкердің еңбекақысынан ұсталды

3350 1253

9. Сол сиякты, ұйыкшан алынған ұзақ мерзімді қарыз 3350 2153
10. Сол сияқты, ұйымнан алынғаң қысқа мерзімді қарыз 

бойынша сыйақы
3350 1270

11. Сол сияқты, ұйымнан алынган ұзақ мерзімді қарыз 
бойынша сыйақы

3350 2170

12. Еңбек демалысьша төленетін резервтің есебінен кезек- 
ті еңбек демалысы үшін есептелген төлемақы

3430 3350

13. Кассадан қолма-қол ақшамен еңбекақы немесе еңбека- 
қының есебінен аванс беру

3350 1010
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14. Тиісті еңбекақыны ағывдағы банктік шоттан қызмет- 
кердің карт-шотына аудару
Ескерту: Автоматтандырыпган есеп жүйесін колда- 
ну кезінде кассадагы ацша мен банктегі есеп шоттың 
«салъдосы» (цалдыгы) өзгеріске үіиырстауы үшін, 
«Жолдагьі аціна царажаты» 1020 шоінын пайдапана- 
мыз
- банк шоты есебі бөлімінің операцияларын көрсету
- карт-шот есебі бөлімінің операцияларын корсету 
Үйым үшін әрбір цызметкердің карт-шотындагы ац 
иіа цозғалысын көрсету маңызды болмагандыцтан (ол 
әр цызметкердің өз жүмысы),
цызметкерлердіц карт-шоттарына ацша аударуды 
көрсетумен цатар ол сомаларды «ж.абу» операңиясын 
да бір мезетте жүргізу цажет:
- еңбекақы төлеуге қаржы аудару кезінде

1020
1040

3350

1030
1020

1040
Жалдау бойынша кысқа мерзімді берешек есебі бойыінііа 

онерацияларды корсететіц проводкалар (3360 шоты)
1. Ііегізғі қорларды ККС қосылмаған келісім бағасымен 

операциялық жалдаудың ( жалдау төлемі) шығында- 
рын көрсету:
- ондірісте қолдану
- өнім сату мен қызмет көрсету бойынша қолдану
- әкімшілік мақсатта қолдану

8410
7110
7210

3360
3360
3360

2. Шот-фактура бойынша ҚҚС сомасына 1420 3360
3. Жалгердің нақты пайдаланған коммуналдық қызмет

шығындарын
жалға берушіге өтеуі
- ҚҚС сомасынсыз

- ҚҚС сомасына
Ескеріт: Коммуналдык кызметті жаляа бертіі емес.. 
үшінші тараптар көрсетеді., сондыцтан жалга беру- 
ніі оны толыц көлемде төлеуге тиісті. Ал жалга бе- 
руші коммуналдыц цызметті толыцтай өз цажетіне 
найдаланбсштындыцтан, жалга алушының өз мац- 
сатында пайдачанган коммуналдыц цызметке жаса- 
ған төлемі, жапға берушінің шыгындарына жасаган 
отеуі болып табылады.

8410,
7110
7210
1420

3390

3390

4. Агымдағы жылдың ішінде қайтарылуга тиісті қаржы- 
лық жалдау бойынша ұзак мерзімді кредиторлық бере- 
шектің ағымдағы бәлігі

4150 3360

5. Операциялық жалдау бойынша қысқа мерзімді креди- 
торлық берешекті жабу:
- кассадан колма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аудару арқылы
- вексель беру арқылы

3360
3360
3360

1010
1030
1060
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¥зақ мерзімДі кредиторлық берешектің ағымдағы болігі есебі бойынша 
операцияларды көрсететін проводкалар (3370 шоты)

1. Есепті жылдың ішінде жабылуға тиісті ұзақ мерзімді 
кредиторлық берешектің агымдағы бөлігін көрсету:
- берушілер мен мердігерлерге
- еіішілес үйымдарга
- қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдарға
- дербес баланстағы филиалдар мен қүрылымдық бө- 
лімшелерғе
- үчақ мерзімді сыйақылар бойынша кредиторларға
- озге үчақ мерзімді кредиторлык берешектер бойынша 
кредиторларға

4110
4120
4130
4140

4160
4170

3370
3370
3370
3370

3370
3370

2 Үзақ мерзімді кредиторлык берешектің ағымдағы бө- 
лігін жабу:
- кассадан колма-қол ақшамен
- агымдағы банктік шоттан аудару арқылы
- вексель беру арқылы

3370
3370
3370

1010
1030
1060

Төлеуге қысқа мерзімді сыйақылар есебі бойынша операцияларды 
көрсететін проводкалар (3380 шоты)

1. Төлеу үшін есептелген қысқа мерзімді сыйақыларды 
көрсету (қысца мерзімді карыздар, сенімдік баскару 
келісім шарттары, берілген векселъдер және т.б. бой- 
ынша)

7310 3380

2 . Қарыздар бойынша алынып, қүрылыста пайдаланыла- 
тын капитализацияланған сыйақылар

2930 3380

3. Қысқа мерзімді сыйақылар бойынша кредиторлық бе- 
решектерді жабу:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аудару арқылы

3380
3380

1010
1030

Өзге қысқа мерзімді креигіорлык берешек есебі бойынша 
операцияларды корсететін проводкалар (3390 шоты)

1. Өзғе үйымдар мен жеке түлғалардан келісім бағасы 
бойынша ҚҚС сомасынсыз келісілген бағамен баланс- 
қа қабылданды:
- шикізат пен материалдар
- тауарлар
- озге қорлар
- негізгі қүралдар
- жылжымайтын мүлікке инвестиңия ретіңде танылған 
неғізғі қүралдар
- өсімдіктер
- жануарлар
- материалдық емес активтер
- өнімді сатуға катысты орындалған жүмыстар мен 
көрсетшген қызметтер
- негізгі ондірістік мақсаттар үтаін орындалған жүмыс- 
тар мен корсетілғен қызметтер

1310
1330
1350
2410
2310

2510
2520
2730
7110

8110

3390
3390
3390
3390
3390

3390
3390
3360
3390

3390
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- көмекші өндірістік мақсатгар үшін орындалған жұ- 
мыстар мен көрсетілген қызметтер
- негізгі және кемекші өндірістер бойынша орындал- 
ган жүмыстар мен көрсетілген кызметтер
- жалпы жэне экімшілік мақсаттар үшін орындалган 
жүмыстар мен көрсетілген қызметтер
Ескеріт: Тащтык-материалдык корлар. негізгі кх- 
ралдар және басксі активтер физикалыц өлшеммен 
өліиеніп, есеп цүжаттарынсыз келіп түссе (фактура- 
ланбаган жеткізілім), онда дэл жогарыдагыдай про- 
водкалар жасалады, тек кана сомасы есептік багамен 
көрсетіледі.
Щот-фактуралар ктгеннен кейін, бүрынгы кабыл- 
дстган сомага сторно жасалып және бір ліезгілде цү- 
жатта (шот-фактурада) көрсетілген багамен осын- 
даіі проводкалар жасалады.
Сторнолыц проводкаларды екі түрлі тәсілмен жүргі- 
зуге болсіды:
1) қызыл сторно тэсілімен, ол кезде июттар коррес- 
пондетіиясы өзгермейді, ал проводкалардыц сомасы 
теріс (қызыл түспен) санмен көрсетіледі;
2) теріс проводка тәсілімен, ол кезде корреспонден- 
циялатын шоттардың орны ауыстырылады, ягни, 
Дт -  Кт болып, ал Кт —Дт болып көрсетіледі, ал про- 
водка сомасы сторно сомасына қажетті сомада оц 
санмен көрсетіледі

8310

8410

7210

3390

3390

3390

2 Өзге ұйымдардың шоттары бойынша ҚҚС сомасын 
көрсету

1420 3390

3. Өзге ұйымдар мен жеке түлгалардан алынған ТМҚ, жү- 
мыстар мен қызметтердің шотгарына жасалған толем:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аудару арқылы
- жинақ шогган
- вексель беру арқылы
- бүрын алынған қысқа мерзімді авансты есепке жат- 
қызу арқылы
- бұрын алынған ұзақ мерзімді авансты ееепке жатқызу 
арқылы

3390
3390
3390
3390
3390

3390

1010
1030
1050
3050
3510

4410

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 буйрығымен бенітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІН ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
3400 «Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері» кіші бөлімі 

Ослгісіз уақытпен жэне сомамен міндеттемелер ретінде анықтал- 
і .ііі қысқа мерзімді бағалау міндеттемелерін есептеуге арналған. 

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
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3 4 1 0 -  «Қысқа мсрчімді ісепілдік міндеттемелер» (ПАССИВ- 
ТІК шот), мұнда бір жыліа дсйінгі кепілдік мерзімімен ісісе асы- 
рылған өнімдср жэнс көрсетілген қызметтер бойынша кепілдік 
міндеттемслср жөніндсгі резсрвті ісұрумен жэне қозғалысымен 
байланысты опсрациялар жэне өзге қысқа мерзімді кепілдік мін- 
деттемелері көрініс табады;

3420 -  «Заңды наразылықтар бойынша қысқа мерзімді міндет- 
темелер» (ПАССИВТІК шот), мұнда қарау мерзімі бір жылға 
дейін өтетін сот қуынулары бойынша резервті құрумен жэне қоз- 
ғалысымен байланысты опсрациялар жэне заңды наразылықтар 
бойынша өзге қысқа мерзімді міндеттемелер көрініс табады;

3430 -  «Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мсрзімді 
бағалау міндеттемелері» (ПАССИВТІК шот), мұнда қызметкер- 
лерғе ақы төленетін жұмыста болмауы нысанында қысқа мерзім- 
ді сыйақылар төлеуғе болжалды шығындар, сондай-ақ пайдаға 
қатысуға жэне сыйлық төлеуге болжалды шығындар жэне қыз- 
меткерлерге сыйақылар бойынша өзге қысқа мерзімді бағалау 
міндеттемелері көрініс табады;

3440 -  «Өзге қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері» (ПАС- 
СИВТІК шот), мұнда шоттардың алдағы топтарында көрсетіл- 
меген өзге қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен каржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы ісіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері есебін жүргізу 
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
Қыска мерзімді бағалау міндеттемелері есебі боііынша операцияларды 

көрсететін проводкалар (3410 шоты)
1. Қысқа мерзімді кепілдік міндетгемелер жөніндегі ре- 

зерв құру
7110 3410

2. Берілген кепшдік мерзім ішінде сатьшған тауарлар мен 
дайын өнімді кепшдік жөндеу мен кызмет көрсету жө- 
ніндегі резерв есебінен есептеп шыгарылған шығын- 
дар:
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- жұмсалган шикізат пен материалдарға
- жұмсалған ездері өндіретін жартылай фабрикаттарға
- жұмсалган өзге корларга
- кепілдік жөндеу және қызмет көрсетумен айналыса- 
тын қызметкерлердің еибекақысына
- кепілдік жөндеу. кызмет керсетумен айналысатын 
кызметкерлердің салық салынатын табысына есептел- 
ген әлеуметтік салыкқа
- кепілдік жендеу, қызмет керсетумен айналысатын 
кызметкерлердің әлеуметгік сақтандыру бойынша мін- 
детті аударымдарьша
- кепілдік жөндеу жэне қызмет керсетуге қатыстырьш- 
ган сыртқы мердігерлерге
- кепілдік жендеу жэне қызмет керсету жөніндегі жұ- 
мыстарға есеп бойынша келетін жүкқркат шығындары- 
ның сомасына

3410
3410
3410
3410

3410

3410

3410

3410

1310
1340
1350
3350

3150

3210

3310,
3390
8410

3. Кепілдік міндеттер женіндегі резервтің пайдаланылма- 
ған сомасын қалпына келтіру
Ескерітк Бул опеиаиияны екі тәсілмен жургізүге бола- 
ды: «қызыл сторно тәсілімен» (іперіс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

7110
3410

3410
7110

Запды нара іылықтар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер есебініц 
операцияларын көрсететін нроводкалар (3420)

1. Заңды наразылықтар, ұйымның шаруашылык мәселе- 
лері жөніндегі кыска мерзімді міндеттемелері бойынша 
резерв күру

7470 3420

2. Сол сиякты, филиалдар мен қүрылымдық белімшелер 
бойынша

1240 3420

3. Сол сияқгы, еншілес үйымдар бойынша 1220 3420
4. Сол сиякты, қауымдастырылған жэне бірлескен үйым- 

дар бойынша
1230 3420

5. Күрьшған резервтің есебінен занды наразылыктар (шы- 
ғындар мен міндетгемелер) бойынша шыгындарды 
есептен шыгару

3420 3310
3390

6. Заңды наразылыктар бойынша үйымның езінен талап 
етіпіп, пайдаланылмаган резерв сомасьш қалпына кел- 
тіру
Ескеоппк Бу.п оиераиияны екі тәсілмен жұргізуге бола- 
ды: « қы зы л сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тэсілімен

7470
3420

3420
7470
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7. Сол сиякгы, филиалдар мен өкілдікгердің қызметі бойынша 
Ескерту: Бұл опертшяны екі тәсілмен жургітге бола- 
ды: «қызыл сторно тэсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

1240
3420

3420
1240

8. Сол сияқты, еншілес ұйымдардың қызметі бойынша 
Ескеріт: Бұл операцияны екі тэсілмен жүргтге бола- 
д ы :  « қ ы іы л  сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
прочодка тәсілімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріе проводка тэсілімен

1220
3420

3420
1220

9. Сол сияқты, қауымдастырылған жэне бірлескен ұйым- 
дар бойынша
Ескеріт: Бұп операиняны екі тзсілмен жұргһуге бола- 
ды: «қъпыл сторно тзсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс гіроводка тәсілімен

1230
3420

3420
1230

Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қыска мерзімді багалау 
міндеттемелері есебініц операцияларыи корсететін проводкалар 

(3430 шоты)
1. Қызметкерлердің еңбек демалысының төлемақысына 

есептелген резерв:
- негізгі өндірісте
- көмекші ондірісте
- өздері ондіретін жартьшай фабрикаттармен айналыса- 
тындарға
- әкімшілік-басқару персоналына
- маркетинг жэне дайын өнім, тауарлар, жұмыс пен қыз- 
меттер сату боліміне
- объектілер құрылысын шаруашылық есеп бойынша 
жұргізетін құрылыс бөліміне

8110
8310
8210

7210
7110

2930

3430
3430
3430

3430
3430

3430

2. Қызметкерлердің сыйақылары мен өзге де үстемақыла- 
ры бойынша есептелген резерв

7210 3430

3. Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді 
бағалау міндетгемелері бойынша трезервті пайдалану:
- ақылы демалыс төлемдері үшін есептелген
- сыйақылар төлеу үшін есептелген (мысалы, 13-еңбе- 
кақы, аіі қорытындысы бойынша сыйақы және т.т.)

3430
3430

3350
3350

4. Негізгі өндіріс қызметкерлерінің сыйақылары бойын- 
ша, пайдаланылмаған резерв сомасын калпына келтіру 
Ескертк Бұл операиияны екі. тзсілмен журЖтге бола- 
ды: «қызыл сторно тәсышен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

8110
3430

3430
8110
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,ү Сол сияқты, көмекші өндіріс қызметкерлерінің сыйакы- 
лары бойынша
Ескерпк: Бұл онепаиияны екі тәсіпмен жүргізуге бола- 
ды: «цызып сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

831«
3430

3430
8310

(>. Сол сияқты, өздері өндіретін жартылай фабрикаттар 
дайындайтын қызметкерлердің сыйакылары бойынша 
Ескеріт: Бул операшіяны екі тәсымен жүргізуге бола- 
ды: «қызыл сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
нроводка тәсілімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тэсілімен

8210
3430

3430
8210

7. Сол сиякты, экімшілік-басқару персоналының сыйақы- 
лары бойынша
Ескертх: Бүл опеоаиияны екі тәсілмен жүргізуге бола- 
ды: «қызыл сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тэсілімен».
- кызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

7210
3430

3430
7210

8. Сол сияқты, маркетинг жэне дайын өнім, тауарлар, жұ- 
мыс пен қызметтер сату бөлімі қызметкерлерінің сый- 
ақылары бойынша
Ескертг: Бұл опепаиияны екі тэсшмен жүргізүге бола- 
ды: «қызыл сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл сторно тэсілімен
- теріс гіроводка тэсілімен

7110
3430

3430
7110

9. Сол сиякты, сыйакьшар резерві бойынша 
Ескетт: Бұл опеиаиияны екі тэеілмен жүргізуге бола- 
ды: «қызыч сторно тэсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тэсілімен

7210
3430

3430
7210

Өзге қысқа ыерзімді бағалау міидетгемелері есебі бойыпша 
операцияларды көрсететін ароводкалар (344(1 шоты)

Ескерту:¥йымның алдагы кезеңдерге арналганрезервін цұруга болады. Мыса- 
чькклешекте негізгі щ>алдарды жөндеу; аусымдық цызметпен айналысатын 
салалар бойынша, апдагы маусымга дайындалу шыгындары; қызметкерлер 
алуды ұнымдастыру жөніндегі шыгындар және т.б. Субъектінің есеп саяса- 
ты мен бухгашерлік есеп стандарттарына сәйкес, тиісті шыгыстар эісат- 
қызылатын шыгындардың есебінен резервтер құрылады.
1. Негізгі қорларды жөндеу шығындары үшін есептелген 

резерв, келесі мақсаттарға пайдаланылады:
- негізгі және комекші өндірісте
- жалпы және экімшілік-басқаруға
- тауарларды, дайын өнімді, жұмыс пен қьвметгерді сатуға

8410
7210
7110

3440
3440
3440
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2. Шаруашылық есеп тәсілімен, негізгі құралдарды (НҚ) 
жондеу жөніндегі шығындарды резерв есебінен есептен 
шыгару:
- жұмсалғап шикізат пеи материалдарға
- жұмсалган өзге қорларга
- негізгі құралдарды жөндеу жұмысымен айналысатын 
қызметкерлердің еңбекақысына
-иегізгі құралдарды жөндеу жұмысымен айналысатын 
қызметкерлердің салық салынатын табысына есептел- 
геіі элеуметгік салыққа
- 11Қ жондеу жұмысымен айналысатын қызметкерлер- 
діц элеуметі ік сақтандыру бойынша міндетті аударым- 
дарына
- ІІҚ жөпдеу жұмысына қатыстырылған сыртқы 
мердігерлерге
- НҚ жөндеу жөніндегі жұмыстарға есеп бойынша келе- 
тін жүкқұжат шығындарының сомасына

3440
3440
3440

3440

3440

3440

3440

1310
1350
3350

3150

3210

3310,
3390
8410

3. Мердігерлік тәсілмен жұргізілғен негізгі қорларды жон- 
деу бойынша шығындар резервтің есебіиеп есептен 
шығарылды

3440 3310
3390

4. Негізгі жэне көмекші өндіріс кажеттілігі ұшін қолданы- 
латын негізгі құралдарды жөндеу жөніндегі резервтің 
пайдаланылмаған сомасын қалпына келтіру 
Ескетт: Бүл опеоаиняны екі тэсілыен ж пгізю е бола- 
ды: «қызыл сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл стөрнө тәсілімен
- теріс прөводка тэсілімен

8410
3440

3440
8410

5. Сол сияқты, жалпы жэне әкімшілік-басқару мақсаттары 
ұшін
Ескертт: Бұл операиияны екі тәсілмен жүргізуге бола- 
ды: «қызыл сторно тэсіліиен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл сторнө тәсілімен
- теріс прөводка тәсілімен

7210
3440

3440
7210

6. Сол сиякты, маркетинг және дайын өнім, тауарлар, жұ- 
мыс пен қызметгер сату бөлімі мақсатгары ұшін_ 
Ескертхк Бүл операиияны екі тәсілмен жүргізуге бола- 
ды: «ңызыл сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тэсілічен».
- кызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

7110
3440

3440
7110

Ескеріт: Бухгалпгерлік есеп бойытаа. өзге кыска мерзіиді багалаү міндетте- 
мепері резервтерін есетпеу мен пайдалану, жогарыда көрсетіпген проводка- 
ларга сәйкес көрсетіледі.
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(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007ж. № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕГІ ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІИ ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді)
3500 «Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер» алдағы кіші 

бодімдерде көрсетілмеген өзгс қыска мерзімді міндеттемелерді 
ссспке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
3510 -  «Алынған қысқа мерзімді аванстар» (ПАССИВТІК 

иіот), мүнда тауарларды, шикізатты, материалдарды жеткізу, қыз- 
мсттер көрсету негізінде, сондай-ак тапсырысшыларға ішінара 
дайындық бойынша өндірілген өнімге акы төлеу бойынша алын- 
ган аванстар жэне өзге алынған қысқа мерзімді аванстар есепке 
алынады;

3520 -  «Алдағы кезеңдердің кірістері» (ПАССИВТІК шот), 
мүнда ағымдағы айда алынған, бірақ есепті кезеңнің болашақ 
іііларына жатқызылатын кірістер көрініс табады;

3530 -  «Сатуға арналған катардан шығатын топтың міндеттс- 
мслері» (ПАССИВТІК шот), онда сатуға арналған қатардан шы- 
і арылатын топтың міндеттемелері көрініс табады;

3540 -  «Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер» (ПАССИВТІК 
шот), мұнда алдағы топтарды көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді 
міидеттемелер есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен каржылық есептілік туралы» ҚР 
Чаңы мен ҚР Қаржы М инистрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұй- 
рығымен бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» 
жэне үлгілік проводкаларға сәйкес, Ш ҮЖ осы кіші бөлімі 
Сюйынша төмендегі бухгалтерлік проводкалар тізімін қолда- 
11у ұсынылады:

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер есебін шүргізу 
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

М"
р/р

Операциялар мазмүны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

Алынган қыска мерзімді аванстар есебі бойынша операцияларды 
көрсететін проводкалар (3510 шогы)

1, Заңды және жеке түлғалардан түскен қысқа мерзімді 
аванстық төлемдер:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- агымдағы банктік шотіса аудару аркьгаы

1010
1030

3510
3510
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2. Алынған қыска мерзімді аванстың пайдаланылмаған 
смомасын кайтару:
- кассадан колма-қол ақшамен
- ағымдағы банкгік шоттан аудару арқылы

3510
3510

1010
1030

3. Валюта айырбастау бағамының өсуі есебінен шетелдік 
валютамен алынған аванс бойынша кысқа мерзімді бе- 
решектің өсуі

7430 3510

4. Валюта айырбастау бағамының кемуі есебінен шетел- 
дік валютамен алынған аванс бойынша кысқа мерзімді 
берешектің кемуі

3510 6250

5. Берушілер мен таспсырысшьшардан алынған кысқа 
мерзімді аванс, бұрыннаи калыптасқан дебиторлык бе- 
решекгі жабу есебіне жатқызьшды

3510 1210

6. Сол сиякты, еншілес ұйымдардан алынған 3510 1220
7. Сол сияқты, кауымдастырылған және бірлескен ұйым- 

дардан алынған
3510 1230

8. Сол сияқты, филиалдар мен ічұрылымдық бөлімшелер- 
ден алынған

3510 1240

Алдағы кезецдердің кірістері есебі бойынша операңипларды 
көрсететін проводкалар (3520 шоты)

1. Алдағы кезеңдердің кірісіне жатқызылатын ақша кара- 
жаты келіп түскен:
- кассаға қолма-қол акшамен
- ағымдағы банктік шотка аудару арқылы

1010
1030

3520
3520

2. Бұрын алдағы кезеңдердің кірісіне жаткызылған табыс 
сомасы, ағымдағы айдың кірісі болып танылды

3520 6280

Сагуға арналаган қатардап ніыгатын топтын міндеттемелері 
есебі бойынша операцияларды көрсететін проводкалар (3530 шоты)

1. Сатуға арналған топтар міндеттемелерін көрсету 1520 3530
2, Сатуға арналған катардан шығатын топтың міндеттеме- 

лерін жабу
3510 1210

Өіге қысқа мерзімді міндеттемелер есебі бойынніа операцияларды 
корсететін нроводкалар (3540 шоты)

1. Басшы ұйымдарды ұстау шығындары жөніндегі ауда- 
рымдар бойынша есептелген міндеттемелер

7470 3540

2. Қоғамдық ұйымдарга аудару үшін есептелген мүшелік 
жарналар (кзсіподақ, партия, кэсіпкерлік және басқа 
бірлестіктер)

7210 3540

3. Заңды және жеке тұлғалардың пайдасына шешілген 
экономикалық санкциялар бойынша есептелген міндет- 
'гемелер сомасы (айыппұл, өсімақы, тұрақсыздық айып)

7470 3540

4. Өзғе қысқа мерзімді міндеттемелерді жабу:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аудару арқылы

3540
3540

1010
1030
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4 -  бөлімнің шоттары 
«¥зақ мерзімді міндеттемелер»

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 буйрығымен бекітілгвн
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді)
4 «¥зак мерзімді міндеттемелер» бөлімінің шоттары узақ мер- 

іімді болып сыныпталатын үйымдардың міндеттемелерін есепке 
алуға арналған.

4 «Үзақ мерзімді міндеттемелер» бөлімі мынадай кіші бөлім- 
дерді қамтиды:

4000 -  «¥зақ мерзімді қаржылық міндеттемелер»;
4100 -  «¥зақ мерзімді кредиторлық берешек»;
4200 -  «¥зақ мерзімді бағалау міндеттемелері»;
4300 -  «Кейінғе қалдырылған салықтық міндеттемелер»;
4400 -  «Өзғе ұзақ мерзімді міндеттемелер».
4000 «¥зак мерзімді қаржылық міндеттемелер» кіші бөлі- 

мі ұзақ мерзімді кредиторлық берешекті алып тастағанда, ұзақ 
мсрзімді қаржылық міндеттемелерді есепке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
4010 -  «¥зақ мерзімді банктік қарыздар» (ПАССИВТІК шот), 

бір жылдан асатын мерзіммен алынған банктік қарыздар есепке 
алынады;

4020 -»Уэкілетті органның жэне (немесе) ¥лттық Банктің ли- 
цснзиясыз банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардан 
алынатын үзақ мерзімді карыздар» (ПАССИВТІК шот), онда 
уэкілетті органның жэне (немесе) ¥лттық Банктің лицензиясыз 
банктік операцияларды жүзеге асыратын үйымдардан алынатын 
үзақ мерзімді қарыздар есепке алынады;

4030 -  «Өзге үзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер» (ПАС- 
СИВТІК шот), мүнда алдағы топтарда көрсетілмеген өзге қар- 
жылық міндеттемелер есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымсн 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:
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Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер есебін жүргізу үшін
қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операцгшлар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

¥ і;іқ мерзімді башсгік қарыздар есебі бойышна оііерацияларды 
корсететін нроводкалар (4010 шоты)

1. Альгнған ұзак мерзімді банктік қарыз ағымдағьг банктік 
шотеа кірістелді

1030 4010

2. Аккредивтерді төлеу үшін акша каражатьгн чек кітап- 
шаларьгна депонировать ету жолымен ұзақ мерзімді 
банктік карыз альгнды

1060 4010

3. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамьгньгң өзғеруіне 
байланыеты, валіота түрінде алған ұзақ мерзімді банк- 
тік карьгздар бойынша міндетгемелерге өзгеріс енгізу:
- айырбас багамының өсуіне орай көбеюі
- айырбае бағаманың азаюьгна орай кемуі

7430
4010

4010
6250

4. Ағымдағы банктік гпоттан ақша қаражатын аудару ар- 
қьглы қарьгздьг жабу

4010 1030

5. Үзак мерзімді банктік қарыз бойьгнша міндеттемелерді 
жабу үтггін, есепті кезең соңьгнда аударылған ақша қара- 
жатьгның банктік шотқа кіріетелмей қалғаньгн көрсету

4010 1020

Уэкілетті органныц және (немесе) ¥лгтык Банктіц лицеңзиясыз башстік 
операцияларды жүзеге асыратын үйымдардан алынатын ұзақ мерзімді 

қарыздар есебі бойынпіа оііерацняларды көрсететін проводкалар
(4020 іпоты)

1. Уәкілетті органның және (немесе) Үлттық Банктің лп- 
цензиясыз банктік операцггяларды іске асыратын ұйым- 
дардан алынған ұзак мерзімді банктік қарьгз:
- қолма-қол ақшамен (ұйым кассасына кірістеу)
- ағьгмдағьг банктік шотка аудару аркьшьг

1010
1010

4020
4020

2. Валюта айьгрбастаудың нарықтық бағамының өзге- 
руіне байланысты, валюта түрінде, уәкілетгі орғанның 
және (немесе) Үлттык Банктің лицеггзиясыз банктік 
операциялардьг іске асыратын ұйымдардан альгнған 
ұзақ мерзімді банктік карыздар бойынша міндеттеме- 
лерге өзгеріс енгізу:
- айырбас бағамының өсуіне орай көбеюі
- айырбас бағаманың азаюына орай кемуі

7430
4020

4020
6250

3. Уәкілетгі органның жэне (немесе) Үлтгық Банктің ли- 
цензиясыз банктік операцггяларды іске асыратын ұйым- 
дардан алынған ұзақ мерзімді қарызды ағымдағы банк- 
тік шоттан аудару арқьглы жабу

4020 1030
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4. Уәкшетті органның жане (немесе) Ұлттық Банктің ли- 
цеизиясыз банктік операцияларды іске асыратын ұйым- 
дардан алынған, ұзақ мерзімді банкгік карыз бойынша 
міндеттемелерді жабу үшін, есепті кезең соңында ауда- 
рылған ақша ңаражатының кредитор шотына кірістел- 
мей қалғанын көрсету

4020 1020

Өзге қысқа мерзімді қаржы міпдеттемелері есебі бойыиша 
операцияларды көрсететін нроводкалар (3050 шоты)

1 Үзақ мерзімді кредиторлық берешекті жабу үшін беріл- 
ген вексель:
- берушш^з мен мердігерлерге
- еншілес үйымдарға
- қауымдастырьшған жэне бірлескен ұйымдарға

3310
3320
3330

4030
4030
4030

2. ¥зак мерзімді вексельғе төлеу: .
- кассадан қолма-кол акшамен
- агымдағы банктік шоттан аудару аркылы

4030
4030

1010
1030

3. ¥зак мерзімді облиғацияларды орналастырудан түскен 
ақша:
- ұйым кассасына
- ағымдағы банктік шотка

1010
1030

4030
4030

4. Орналастырылған ұзақ мерзімді облигациялар бағасы- 
ның олардың номиналдық кұнынан асып түсуі

4030 6160

5. Орналастырылған ұзақ мерзімді облиғациялар бағасы- 
нан олардың номииалдык кұнының асып түсуі

7330 4030

6. ¥зақ мерзіііді облиғаңияларды жабу:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аудару аркылы

4030
4030

1010
1030

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ')» үзінді) 
4100 «¥зақ мерзімді кредиторлық берешек» кіші бөлімі 

бір жылдан асатын мерзіммен кредиторлық берешектерді есепке 
алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
4110 -  «Ж еткізушілер мен мердігерлерге берілетін үзақ 

мсрзімді берешек» (ПАССИВТІК шот), мұнда бір жылдан 
асатын төлеу мерзімімен қорларды жеткізу немесе қайта өң- 
деу жөніндегі шығыстарды қоса алғанда сатып алынған ак- 
ш втерге жэне пайдаланылған қызметтерге жеткізушілермен 
жэне мердігерлермен есеп айырысудың болуымен және қоз- 
галысымен байланысты операциялар жэне жеткізушілер мен 
мсрдігерлерге берілетін өзге ұзақ мерзімді берешек көрініс 
табады;
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4120 -  «Еншілсс үиымдарга бсрілетін үзақ мерзімді кредитор- 
лық берешек» (ПАСОИІІТІК шот), мүнда бір жылдан асатын 
мерзіммен сатып алынған актнвтер жэне пайдаланылған қызмет- 
тер үшін еншілсс үйымдармсн есеп айырысу жөніндегі опера- 
циялар жэне сншілсс үйымдарға өзғс үзақ мерзімді кредиторлық 
берешек көрініс табады;

4130 -  «Қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдарға бері- 
летін үзақ мерзімді кредиторлық берешек» (ПАССИВТІК шот), 
мүнда бір жылдан асатын мерзіммен сатып алынған активтер жэ 
не пайдаланылған қызметтер үшін қауымдастырылған және бір- 
лескен үйымдармен есеп айырысу жөніндегі операциялар жэне 
кауымдастырылған жэне бірлескен үйымдарға берілетін өзге үзақ 
мерзімді кредиторлық берешек көрініс табады;

4140 -  «Филиалдар мен күрылымдык бөлімшелерге берілетін 
үзақ мерзімді кредиторлық берешек» (ПАССИВТІК шот), мүн- 
да филиалдар мен қүрылымдық бөлімшелерге берілетін үзақ мер- 
зімді кредиторлық берешек есепке алынады;

4150 -  «Жалдау бойынша үзақ мерзімді берешек» (ПАССИВ- 
ТІК шот), мүнда бір жылдан астам қаржылық жалдау бойынша 
жалдау міндеттемелерін төлеумен байланысты операциялар көрі- 
ніс табады;

4160 -  «Төлеуге арналған үзақ мерзімді сыйакылар» (ПАС- 
СИВТІК шот), мүнда алынған қарыздар, берілген вексельдер, 
эмиссияланған бағалы қағаздар жэне сенімгерлік басқару шарт- 
тары бойынша төлеуге арналған есептелген сыйақылардың бо- 
луымен жэне козғалысымен байланысты операциялар жэне тө- 
леуге арналған өзге үзақ мерзімді сыйақылар көрініс табады;

4170 -  «Өзге үзақ мерзімді кредиторлық берешек» (ПАССИВ- 
ТІК шот), мүнда алдағы топтарда көрсетілмеген өзге үзақ мер- 
зімді кредиторлық берешек есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:



Ұзақ мврзімді кредиторлық берешек есебін жүргізу үшін 
қолданылатын шоттар коррвспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
_1
Жеткізушілер мен мердігерлерге берілетін ұзак мерзімді берешек есебі 

бойыиша операцияларды корсететіи нроводкалар (4110 шоты)
Берушілер мен мердігерлерден төлем мерзімі бір жыл- 
дан асатын шартпен, ҚҚС сомасынсыз келісілген баға- 
мен балансқа қабьшданды:
- шшсізат пен материалдар 
- тауарлар
- өзге қорлар
- негізгі құралдар
- жылжымайтын мүлікке инвестиция ретінде танылған 
негізгі құралдар
- өсімдіктер
- жануарлар
- материалдық емес активтер
- өнімді сатуға катысты орындалган жұмыстар мен 
көрсетілген кызметтер
-негізгі өндірістік мақсатгар үшін орындалған жұмыс- 
тар мен көрсетідген қызметтер
- көмекші өндірістік мақсаттар үшін орындалған жұ- 
мыстар мен корсетшген қызметтер
- негізгі және көмекші өндірістер бойынша орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтер
- жалпы жэне әкімшілік мақсаттар үшін орындалған 
жүмыстар мен көрсетшген қызметтер

1310
1330
1350
2410
2310

2510
2520
2730
7110

8110

8310

8410

7210

4110
4110
4110
4110
4110

4110
4110
4110
4110

4110

4110

4110

4110

Жіберушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша 
ҚҚС сомасын көрсету____________________________

1420 4110

Жіберушілер мен мердігерлердің төлем мерзімі бір 
жылдан астам шоттарына төлем жасау:
- кассадан колма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аудару арқылы
- жинақ шотган
- вексель беру арқылы
- бүрын алынган қысқа мерзімді авансты есепке жат- 
кызу арқылы
- бүрын алынган үзақ мерзімді авансты есепке жатқызу 
аркылы
- шикізат пен материалдарды, дайын өнімді, тауарлар-
ды, өзғе қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтерді, 
орындалған жүмыс пен көрсетілген қызметгерді нагу- 
ралдық түрде айрбастау арқылы___________________

4110
4110
4110
4110
4110

4110

4110

1010
1030
1050
3050
3510

4410

2210
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Ескерппк бұл -  активтерді. жұмьіс пен кыіметтерді 
сату операцчялары ретінде көрсетіледі (проводкалар 
2200 кіші бөлімінде 2210 «С.атып апушылар мен тст- 
сырысшылардың ұзсщ мерзімді дебиторлъщ берешегі» 
шотының проводкалары бонытиа көрсетілген), ал де- 
биторлық берешекті жабу -  жогарыдагы проводка- 
ларда көрсетілді.
- олардың .үзавқ мерзімді дебиторлық берешектерін 
есеіисе жатқызу аркылы (өзара келісім және тексеру 
актісімен)

4110 2210

4. Гіалюта айырбастаудың нарыктық бағамының өсуіне 
байланысты, жіберушілер мен мердігерлер алдындағы 
валіота түріндегі ұзақ мерзімді кредиторлық берешек- 
тің өсуі

7430 4110

5. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамының кемуіне 
байланысты, жіберушілер мен мердіғерлер алдындағы 
валюта түріндеғі ұзақ мерзімді кредиторлык берешек- 
тің кемуі

4110 6250

6. Талап арыз беру мерзімінің өтуіне байланысты жіберу- 
шілер мен мердіғерлер алдындағы үзақ мерзімді креди- 
торлық берешектің сомасы есептен шығарылды

4110 6280

Еншілес уйымдарга берілегін узақ мерзімді кредиторлық берешек есебі 
бойыншя операңияларды көрсететін проводкалар (4120 шоты)

1. Еншілес үйымдардан төлеу мерзімі бір жылдан асатын 
шаргпен келісім бағасы бойынша ҚҚС сомасынсыз ба- 
лансқа қабылданды:
- шикізат пен материалдар 
- тауарлар
- өзғе қорлар
- негізгі қүралдар
- жылжымайтын мүлікке инвестиция рстінде танылған 
негізгі қүралдар
- өсімдіктер
- жануарлар
- материалдық емес активтер
- онімді саіуға қатысты орындалған жүмыстар мен 
көрсетілген қызметтер
-негізгі ендірістік мақсаттар үшін орындалған жүмыс- 
тар мен көрсетілғен қызметтер
- көмекші өндірістік мақсаттар үшін орындалған жұ- 
мыстар мен көрсетілген қызметтер
- негізгі және көмекші өндірістер бойынша орындалған 
жүмыстар мен көрсетілген қызметтер
- жалпы жане әкімшілік мақсаттар үшін орындалған 
жүмыстар мен көрсетілген қызметтер

1310
1330
1350
2410
2310

2510
2520
2730
7110

8110

8310

8410

7210

4120
4120
4120
4120
4120

4120
4120
4120
4120

4120

4120

4120

4120

2. Еншшес үйымдардың төлеу мерзімі бір жылдан асатын 
шоттары бойынша ҚҚС сомасын корсету

1420 4120
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1. Еншілес ұйымдардың төлеу мерзімі бір жылдан асатын 
шотгарьша төлем жасау:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аудару арқылы
- жинақ шоттан
- вексель беру арқылы
- бурын алынған қысқа мерзімді авансты есепке жат- 
қызу арқылы
- бэдшн алынған .ұзақ мерзімді авансты есепке жаткызу 
арқылы
- шикізат пен материалдарды, дайын өнімді, тауарлар- 
ды, өзғе қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтерді, 
орындалған жұмыс пен көрсетілғен қызметтерді нату- 
ралдық түрде айырбастау арқылы
Ескерту: бүл -  активтерді, жүмыс пен қызметтерді 
сату операцияіары ретінде көрсетіледі (проводкалар 
2200 кіші бөлімінде 2220 «Еншілес үйымдардың қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі» шотыныц проводкала- 
ры бонынша көрсетілген), ал дебиторлық берешекті 
жабу -  эісоғарыдағы проводкаларда көрсетілді.
- олардың дебиторлық берешектерін есепке жаткызу 
аркылы (өзара келісім жэне тексеру актісімен)

4. Валюта айырбастаудың нарыктық бағамының өсуіне 
байланысты, еншілес ұйымдар алдындағы валюта тұ- 
ріндеғі ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің есуі

5. Валюта айырбастаудың нарыктык бағамының кемуіне 
байланысты, еншілес ұйывдар алдындағы валюта тү- 
ріндегі ұзақ мерзімді кредиторлык берешектің кемуі

Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарга берілетін 
кредиторлық берешек есебі бойынша операцияларды 

проізодкалар (4130 шоты)

4120
4120
4120
4120
4120

1010
1030
1050
3050
3510

4120 2220

7430 4120

4120 6250

ұзақ мерзімді 
корсететін

1. Кауымдастырылған жане бірлескен ұйымдардан толеу 
мерзімә бір жьшдан асатын келісім бағасы бойынша 
КҚС сомасынсыз балаисқа қабылданды:
- шикізат пен материалдар 1310 4130
- тауарлар 1330 4130
- озғе қорлар 1350 4130
- негізгі құралдар 2410 4130
- жылжымайтын мүлікке инвестиция ретінде танылған 
негізгі құралдар

2310 4130

- есімдіктер 2510 4130
- жануарлар 2520 4130
- матсриалдық емес активтер 2730 4130
- онімді сатуға қатысты орындалған жұмыстар мен 
көрсетіжен қызметтер

7110 4130

- негізгі өндірістік мақсаттар үшін орындалған жұмыс- 
тар мен корсетілғен қызметтер

8110 4130
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- көмекші өндірістік максаттар үшін орындалған жұ- 
мыстар мен көрсетілген қызметтер
- негізгі жэне көмекші өндірістер бойынша орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтер
- жалпы жэне әкімшілік максаттар үшін орындалған 
жүмыстар мен көрсетшген қызметгер

8310

8410

7210

4130

4130

4130

2. Қауымдастырьшған жэне бірлескен үйымдардың шот- 
тары бойынша ҚҚС сомасын керсету

1420 3330

3. Қауымдастырылган жэне бірлескен үйымдардың төлеу 
мерзімі бір жылдан асатын шоттары бойынша телем 
жасау:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аудару арқылы
- жинақ шоттан
- вексель беру аркылы
- бүрын алынган қысқа мерзімді авансты есепке жат- 
кызу арқьшы
- бүрын алынған үзақ мерзімді авансты есепке жатқызу 
арқылы
- шикізат пен магериалдарды, дайын енімді, тауарлар- 
ды, езге кысқа мерзімді жэне үзақ мерзімді активтерді, 
орындалған жүмыс пен керсетілген қызметтерді нату- 
ралдық түрде айырбастау арқылы
Ескеиту: бүл -  атшвтепді. жұмыс пен кызметтерді 
сату операциячары ретінде көрсетіяеді (проводкапар 
2200 кіші бөлімінде 2230 «Қауымдастырылзан және 
бірлескен үнымдардың қысқа мерзімді дебиторльщ бе- 
решегі» шотының проводкалары бойыніиа көрсетіл- 
ген), ал дебиторлъщ береи/екті жабу -  жогарыдагы 
проводкаларда көрсетічді.
- олардың қыска мерзімді дебиторлық берешектерін 
есепке жатқызу арқылы (өзара келісім жэне тексеру 
актісшен)

4130
4130
4130
4130
4130

4130

4130

4130

1010
1030
1050
3050
3510

4410

2230

2230

4. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамының есуіне 
байланысты, қауымдастырылған жэне бірлескен үйым- 
дар алдындағы валюта түріндегі ұзак мерзімді креди- 
торлық берешеісгің есуі

7430 4130

5. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамының кемуіне 
байланысты, кауымдастырылган және бірлескен ұйым- 
дар алдындағы валюта түріндегі үзақ мерзімді креди- 
торлық берешектің кемуі

4130 6250

Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін ұзақ мерзімді 
кредиторлық берешек есебі бойынша операцияларды корсетегін 

проводкалар (4140 шоты)
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Филиалдар мен қүрылымдьщ болімшелерден төлеу 
мерзімі бір жылдан асатын келісім бағасы бойынша 
ҚҚС сомасынсыз балансқа қабылданды:
- шикізат пен материалдар
- тауарлар
- өзге қорлар
- негізгі құралдар
- жылжымайтын мүлікке инвестиция ретінде танылган 
иегізгі қүралдар
- всімдіктер
- жануарлар
- материалдық емес активтер
- өнімді сатуга қатысты орындалған жүмыстар мен 
көрсетілген кызметтер
-негізгі өндірістік мақсаттар үшін орындалган жұмыс- 
гар мен көрсетілген кызметтер
- көмекші өндірістік мақсатгар үшін орындалған жү- 
мьгстар мен корсетілген қьгзметтер
- негізгі және көмекші өндірістер бойьгнша орындалған 
жүмыстар мен көрсетіігген кызметтер
- жалпы жэне экімшілік мақсаттар үшін орындалған
жүмыстар мен корсетілген қьгзметгер______________

1310
1330
1350
2410
2310

2510
2520
2730
7110

8110

8310

8410

7210

4140
4140
4140
4140
4140

4140
4140
4140
4140

4140

4130

4140

4140

Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардьщ шот- 
тары бойынша ҚҚС сомасын көрсету_______________

1420 3330

Филиалдар мен құрьгльгмдьгқ белімшелердің төлеу 
мерзімі бір жылдан асатын шоттары бойынша төлем 
жасау:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттаи аудару арқылы
- жинақ шоттан
- вексель беру аркьгльг
- бұрын алынган қысқа мерзімді авансты есепке жат- 
қызу арқылы
- бұіэын альшган ұзак мерзімді авансты есепке жатқьгзу 
арқьглы
- шикізат пен материалдарды, дайын енімді, тауарлар- 
ды, өзге қыска мерзімді жэне ұзак мерзімді активтерді, 
орындалған жұмьгс пен керсетілген қьгзметтерді нату- 
ралдық түрде айьгрбастау арқьглы
Ескеугт: бұл -  акптвтерді, жүмыс пен цызметтерді 
сату операциялары ретінде көрсетіледі (проводкалар 
2200 кіші бөліиінде 2240 «Қауымдастырылғаи лсәне 
бірлескен үнымдардың қысқа мерзімді дебкторлъщ бе■ 
реіиегі» иютының проводкалары бойынша көрсетіл 
ген), ал дебиторлың берешекті жабу -  жогарыдагы 
проводкаларда көрсетілді.
- олардың қыска мерзімді дебиторлық берешектерін
есепке жатқьгзу арқыльг (өзара келісім және. тексеру 
актістен)____________________________________

4140
4140
4140
4140
4140

4140

4140

1010
1030
1050
3050
3510

4410

2230

4140 2240
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4. Валюта айырбастаудың нарыктык бағамының өсуіне 
байланысты, фшшалдар мен құрылымдық бөлімшелер 
алдындағы валюта түріндегі ұзақ мерзімді кредитор- 
лық берешектің есуі

7430 4140

5. Валюта айырбастаудың нарықтык бағамының кемуіне 
байланысты, фшгаалдар мен қүрылымдық бөлімшелер 
алдындағы валюта түріндегі үзақ мерзімді кредитор- 
лық берешеіаің кемуі

4140 6250

Жалдау бойыпіна ұзақ мерзімді береиіек есебі бойынша операцияларды 
корсететін проводкалар (4150 шоты)

1. Негізғі қүралдарды қаржылық арендаға алу (активтер- 
дің баланстық кұны бойынша)

2410 4150

2. Сол сияқты, материалдық емес активтерді (МЕА) 2730 4150
3. Сол сияқты, жануарларды 2520 4150
4. Есепті ай ішінде жабылуға тиісті қаржылық жалдау- 

дың ағымдағы бөлігін көрсету
4150 3370

5. НҚ, МЕА, жануарларды қаржылық арендаға алу бой- 
ынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешекті жабу:
- негізгі күралдар
- материалдык емес активтер 
- жануарлар

4150
4150
4150

2410
2730
2520

Толеуге арналғаи ұзақ мерзімді сыйақылар есебі бойыііша 
операцияларды көрсететін проводкалар (4160 шоты)

1. Алынған үзак мерзімді қарыздар, эмитаңияланған ба- 
ғалы қағаздар мен өзге үзақ мерзімді міндетгемелерге 
келісім шарт бойынша есептеліп, төленуге тиісті сый- 
ақыларды көрсету

7310 4160

2. Каржьшық жалдау бойынша төленетін гіайыздық мін- 
деттемелер

7320 4160

3. Құрылыс объекгілеріне жұмсалған карыздар бойынша 
сыйақыларды капитализаңиялау
Ескертх: Егер. карыз со.масынын бір бөліг.і күрыпыс- 
та, ал екіниіі бөлігі басца мақсаттаряа пайдаланыла- 
тын болса, онда сынақы сомасының бір бөлігі, қүры- 
лыс қажеттілігіне жумсалтн қаржьі сомасына нро- 
порцноналды түрде каптпализацияланады

4. Сыйақылар бойынша ұзак мерзімді кредиторлық бере- 
шекті жабу:
- касадан қолма-қол ақшамен
- агымдагы банктік шоттан аудару арқылы
- векседьмен

4160
4160
4160

1010
1030
3050

Өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек есебі бойынша онерацияларлы 
корсететін проводкалар (4170 шоты)
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1 ()зге ұйымдардан төлеу мерзімі бір жылдан асатын ке-
лісім бағасы бойынша ҚҚС сомасынсыз балансқа қа-
Оылданды:
- шикізат пен материалдар 1310 4170
- тауарлар 1330 4170
- өзге корлар 1350 4170
- негізгі кұралдар 2410 4170
- жылжымайтын мүлікке инвестиция ретінде танылган 2310 4170
иегізгі күралдар
- есівдікгер 2510 4170
- жануарлар 2520 4170
- материалдық емес активтер 2730 4170
- өнімді сатуга катысты орындалған жүмыстар мен 7110 4170
көрсетілген қызметгер
-негізгі өндірістік мақсаттар үшін орындалған ясүмыс- 8110 4170
тар мен көрсетілген кызметгер

8310- көмекші ендірістік мақсаттар үшін орындалған жү- 4170
мыстар мен көрсетілген қызметгер
- негізгі және көмекші ендірістер бойынша орындалған 8410 4170
жүмыстар мен көрсетілген қызметтер

7210-жалпы жэне экімшілік мақсаттар үшін орындалған 4170
жүмыстар мен көрсетілген кызметтер

2. Өзге үйымдардың шөттары бойынша ҚҚС сомасын 
көрсету

1420 4170

3. Өзге үзақ мерзімді кредитөрлық берешекті жабу:
- касадан қөлма-көл ақшамен 4170 1010
- агымдагы банктік шөттан аудару аркылы 4170 1030
- вексельмен 4170 3050

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
4200 «¥зақ мерзімді бағалау міндеттемелері» кіші бөлімі

ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелерін анықталмаған уақыт- 
пен жэне сомамен міндеттемелер ретінде есепке алуға арнал- 
ған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
4210 -  «¥зақ мерзімді кепілгерлік міндеттемелер» (ПАССИВ- 

ТІК шот), мұнда бір жылдан жоғары кепілдік мерзімімен іске 
асырылған өнім жөніндеғі кепілгерлік міндеттемелер бойынша 
резерв курумен жэне қозғалысымен байланысты операциялар кө- 
рініс табады;

4220 -  «Заңды наразылықтар бойынша ұзак мерзімді бағалау 
міндеттемелері» (ПАССИВТІК шот), мұнда қарау мерзімі бір 
жылдан жоғары сот талап етулері жэне өзге ұзак мерзімді баға-
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лау міндеттемелері бойынша резерв құрумен жэне козғалысымеи 
байланысты операцнялар көрініс табады;

4230 -  «Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді 
бағалау міндеттемелері» (ПАССИВТІК шот), мұнда қызметкер- 
лергс ақы төленетін жумыста болмауы нысанында қысқа мерзім- 
ді сыйақылар төлеуге болжалды шығындар, сондай-ақ он екі ай 
нсмесе одан көп уақыттан кейін, қызметкерлер тиісті қызметтер 
ұсынған кезең аяқталғаннан кейін төлеуге жататын пайдаға қаты- 
суға жэне сыйлық төлеуге арналған болжалды шығындар жәнс 
қызметкерлерге сыйақылар бойынша өзге қысқа мерзімді бағалау 
міндеттемслері көрініс табады;

4240 -  «Өзге ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері» (ПАС- 
СИВТІК шот), мунда апдағы шоттар топтарында көрсетілмеген 
өзге ұзак мерзімді бағалау міндеттемелері есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бскітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» және үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері есебін түргізу үшін 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

¥зақ мерзімді кепілгерлік міндеттемелер есебі бойынша операцияларды 
көрсететін проводкалар (4210 шоты)

1. ¥зақ мерзімді кепілдік міндетгемелер жөніндегі ре- 
зерв кұру

7110 4210

2. Бершген кепілдік мерзім ішінде сатылған тауарлар мен 
дайын өнімді кепілдік жөндеу мен кызмет көрсету жө- 
ніндегі резерв есебінен есептен шыгарылған шыгын- 
дар (бір жылдан артыц мерзімге берілген кепілдік бой- 
ынша):
- жумсалған шикізат пен материалдарға
- жумсалған өздері өндіретін жартылай фабрикаттарға
- жумсалған өзге қорларға
- кепілдік жөндеу жэне кызмет көрсетумен айналыса- 
тын кызметкерлердің еңбекақысьша
- кепілдік жөндеу, қызмет көрсетумен айналысатын 
қызметкерлердіц салық салынатын табысына есептел- 
ген элеуметгік салыққа

4210
4210
4210
4210

4210

1310
1340
1350
3350

3150
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го

- кепілдік жөндеу, қызмет көрсетумен айналысатын 
кызметкерлердің әлеуметтік сақтандыру бойынша мін- 
детгі аударымдарына
- кепілдік жөндеу және қызмет көрсетуге қатыстырыл- 
ган сыртқы мердігерлерге
- кепілдік жөндеу жэне қызмет көрсету жөніндегі жү- 
мыстарга есеп бойынша келетін жүккұжат шығында- 
рының сомасына

4210

4210

4210

3210

3310,
3390
8410

Үзак мерзімді кепілдік міндеттер жөніндегі резервтің 
гіайдаланьшмаган сомасын қалпына келтіру 
Ескертх: Бұл операиияны екі тәсілмен жүогізүге бола- 
ды: щызыл сторно тәсілтен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

7110
4210

4210
7110

і;іцды ішразылықі ар боймііша \:іак мерзімді багалау міндеттемелері 
есебініц операцияларыи керсететін проводкалар (4220)

I. Заңды наразылықтар, ұйымның шаруашылык мэселе- 
лері жөніндегі ұзак мерзімді міндеттемелері бойынша 
резерв К-Үру_____________________________________

7470 4220

Сол сияқты, филиалдар мен ісүрыііымдық бөлімшелер 
бойынша

1240 4220

Сол сияқты, еншілес үйымдар бойынша 1220 4220
Сол сияқты, қауымдастырылган жэне бірдескен үйым- 
дар бойынша___________________________________

1230 4220

Құрылған резервтің есебінен заңды наразылықтар 
(шығындар мен міндеттемелер) бойынша шыгындар- 
ды есептен шыгару

4220 3310,
3390

Заңды наразылықтар бойынша ұйымнын өзінен талап 
етігііп, пайдаланылмаган резерв сомасын қалпына кел- 
тіру
Ескерту: Бұл операцияны екі тәсілмен жүргізуге бола- 
ды: «кызыл сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілиіен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

7470
4220

4220
7470

Сол сияқты, филиалдар мен өкілдіктердің қызметі бой- 
ынша
Ескерту: Бұл операиияны екі тәсічмен жургізуге бола- 
ды: «цызыл сторно тасілтен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- кызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тэсілімен

1240
4220

4220
1240
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8. Сол сиякты, еншілес ұйымдардың қызметі бойынша 
Ескергті: Бүл операипяны екі тясіпмен жүргітге бола- 
ды: «қызыл сторно тәсічімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсшшен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

1220
4220

4220
1220

9. Сол сияқты, қауымдастырылған және бірлескен ұйым- 
дар бойынша
Ескеріт: Бул операиияны екі тясіпмен жүпгітге бола- 
ды: «қызып сторно тэсічімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсічімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тэсілімен

1230
4220

4220
1230

Қызметкерлерге сыйақылар бойыіііиа р а қ  мерзімді бағалау міндеттеме- 
лері есебініц опсрацияларын көрсе гетін проводкалар (4230 шоты)

Ескерпк: Кышеткерлер тиісті жумысты прындағасын (кһічмет карсеіті) 
12 аіідан кеііін неліесе одаи да көп уақыттан соң төленуге жататын сыіі- 
акылар жоніндегі міндеттемепер, қызметкерлерге сыііакылар бойыниіа үзақ 
мерзмді багалау міндеттемелері болып саналады. 2010-жылдың казан аііына 
ҚР заңнаматрында мүндай міндеттемелер қарастырылмаган. Ал илетелдік- 
тердің тэжірибесі бойыніиа мундай міндеттемелерге зейнетақы төлемдері- 
нің міндеттемелері жатады. Біздің елімізде зеішетақы жүйесіне қатысты 
заңдар үнемі дамып, эрі жетілдіріп отыратындықтан, көн үзамай осындай 
ереэіселер біздің елімізде де пайда болуы мүмкін.

1. Қызметкерлер тиісгі жүмысты орындагасын (кызмет көр- 
сетуі), 12 айдан кейін немесе одан да көп уақьптан соң тө- 
ленуге жаггатын сыйақылар бойынша есептелген резерв

7470 4230

2. Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді 
міндеттемелер резервін пайдалану

4230 3390

3. Кассадан колма-кол ақшамен төлеу арқьшы кызметкер- 
лердің алдындагы міндеттемелерді (жеке-жеке) жабу

3390 1010

4. Қызметкерлерге сыйақьшар бойынша ұзак мерзімді 
міндетгемелерді, ағымдағы банктік шоттан кызметкер- 
лердің карт-шотына аудару арқьшы лсабу 
Ескергт: Автоматтандырылған есен жуйесін колда- 
ну кезінде кассадагы ақіиа мен банктегі есеп шоттың 
«сачъдосы» (қалдыгы) өзгеріске үиіырамауы үшін, «Жол- 
дагы ақиш қаражаты» 1020 шотын пайдаланамыз
- банк шоты есебі белімінің операцияларын көрсету
- карт-шот есебі бөлімінің операцияларын көрсету 
Үйым үшін ярбір қышеткердің карт-иютындагы ақша 
қозшчысын көрсету маңызды батағандьщтан (о.ч эр 
қышеткердің өз жүмысы), қызметкерлердің карт-шот- 
тарына ақиіа аударуды көрсещмен қатар ол самаларды 
«жабу» операциясын да бір мезетте жүргізу қалсет:
- сыйақылар бойынша ұзак мерзімді міндеттемелерді 
телеуге каржы аудару кезінде

1020
1040

3390

1030
1020

1040
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Өзге үзақ мерзімді бағалау міндеттемелері есебі боііынша 
операцияларды көрсететін проводкалар (4240 шоты)

1. Өзге ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері бойынша 
резерв құру

7470 4240

2. Осы жағдайларға байланысты резервті пйдалану:
- кассадан қолма-қол аіонамен төлеу
- ағымдагы банктік шоттан аудару аркылы

4240
4240

1010
1030

3. Үзақ мерзімді бағалау міндеттемелері жөніндегі резе- 
рвтің пайдаланьшмаған сомасын қалпына келтіру 
Ескерітк Бұл операиияны екі тәсілчен жүргіше бола- 
ды: «цызыл сторно тасічімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілшен».
- кызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

7470
4240

4240
7470

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» узінді)
4300 «Кейінге қалдырылған салыктык міндетғемелер» кі 

ніі бөлімі ісейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер ееепке 
илуға арналған.

4310 «Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалды- 
рылған салықтык міндеттемелер» (ПАССИВТІК шот)? мұн- 
да салық салынатын уақыттағы айырмаға байланысты болашақ 
кезеңдерде төлеуге жататын пайдаға салынатын салық сомасы 
сеепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
цы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
һскітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
11 роводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы ісіші бөлімі бойынша төмендегі 
()ухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Иейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер есебін 
жүргізу үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы 

(4310 шоты):
№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденцііясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Салық салынатын уақыттағы айырмаға байланысты 

есептелген болашақ кезеңдерде төлеуге жатагын кор- 
поративтік табыс салығының (І<ТС) сомасы

7710 4310



2. Пайда болуы немесе уакыт айырмаеының жойылуы нэ- 
тижесінде есепті кезеңде теленуге тиісті КТС соыасы

4310 3110

3. Залал алынған кезде таза табыстың есебіне косылатын 
КТС сомасы

4310 7710

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. N° 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
4400 «Өзге узақ мерзімді міндеттемелер» кіші бөлімі алда- 

і ы кіші бөлімдерде көреетілмеген әзге ұзак мерзімді міндеттеме- 
лерді ссспке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
4410 -  «Алынған ұзақ мерзімді аванстар» (ПАССИВТІК шот), 

мұнда гауарларды, шикізатты, материалдарды жетісізу, ісызметтер көр- 
ссту өзге алынған аванстар негізінде, сондай-ақ жеткізушілерге ішіна- 
ра дайындық бойынша өндірілген өнімге ақы төлеу бойынша альшған 
аванстар жэне өзге альшған ұзак; мерзімді аванстар есепке алынады;

4420 -  «Алдагы кезеңдердің кірістері» (ПАССИВТІК шот), 
мұнда болашақ есепті кезеңге жатпайтын, ағымдағы есепті кезең- 
де алынған кірістер көрініс табады;

4430 -  «Озге ұзақ мерзімді міндеттемелер» (ПАССИВТІК 
шот), мұнда алдағы топтарда көрсетілмеген өзге ұзақ мерзімді 
міндеттемелер есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жұргізу ережесіне» жэне ұлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша томендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану ұсынылады:

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер есебін жүргізу үшін 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмүны Шоттар коррес- 
понденцііясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

Алынган ұзақ мерзімді аванстар ессбі бойынша онерацияларды 
көрсететін проводкалар (4410 шогы)

1. Заңды жэне жеке түлғалардан түскен үзақ мерзімді 
аванстык толемдер:
- кассаға қолма-қол акшамен
- ағымдағы банктік шотка аудару арқылы

1010
1030

4410
4410

140



2. Алынған ұзақ мерзімді аванстың пайдаланылмаған 
смомасын қайтару:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдагы банктік шоттан аудару арқылы

4410
4410

1010
1030

3. Валюта айырбастау бағамының есуі есебінен шетелдік 
валютамен алынған аванс бойынша ұзақ мерзімді бе- 
решектің есуі

7430 4410

4. Валюта айырбастау бағамының кемуі есебінен шетел- 
дік валютамен алынған аванс бойынша үзақ мерзімді 
береплектің кемуі

4410 6250

5. Берушілер мен таспсырысшылардан алынған үзак мер- 
зімді аванс, бүрыннан қалыпгасқан дебиторлық бере- 
шекті жабу есебіне жатқызылды:
- қысқа мерзімді дебнторлық берешекті жабу
- ұзақ мерзімді дебиторлық берешекті жабу

4410
4410

1210
2110

6. Сол сияқты, еншілес ұйымдардан алынған:
- қысқа мерзімді дебиторлық берешекті жабу
- ұзақ мерзімді дебиторлық берешекті жаб}'.

4410
4410

1220
2120

7. Сол сияқты, қауымдастырылған жэне бірлескен ұйым- 
дардан алынған:
- қысқа мерзімді дебиторлық берешекгі жабу
- ұзақ мерзімді дебиторлық берешекті жабу

4410
4410

1230
2130

8. Сол сияқты, филиалдар мен құрылымдық белімшелер- 
ден алынған:
- іщсқа мерзімді дебиторлық берешекті жабу
- ұзақ мерзімді дебиторлық берешекті жабу

4410
4410

1240
2140

Алдағы кезеқдердіц кірістері есебі бойынша операцияларды көрсететін 
проводкалар (4420 шоі ы)

1. Мерзімі бір жылдан асатын алдағы кезендердің кірісте- 
ріне жатқызылатын ақша қаражаты алынды:
- кассаға қолма-қолмен ақшамен
- ағымдағы банктік шотқа аудару арқылы

1010
1030

4420
4420

2. Мерзімі бір жылдан асатын, бұрын алдағы кезеңдердің 
кірістеріне жатқызылған табыс, ағымдағы айдың табыс 
сомасы ретінде танылды

4420 6280

Ө і і  е р а қ  мерзіиді міндеттемелер есебі бойынша операцияларды 
корсегетіп проводкалар (4430 шоты)

1. Орындалған жүмыс пен керсетілғен қызметтер бойын- 
ша телем мерзімі бір жылдан астам уақытқа шегеріл- 
ген, жеке жэне занды тұлғалар алдындағы міндетгеме- 
лер сомасы:
- енімді, тауарларды, жұмыс нен қызметтерді сатуға қа- 
тысты
- жалпы және әкімшілік-басқару шығындарына қатысты
- негізгі жэне кемекші ендіріске қызмет керсетуге қа- 
тысты

7110

7210
8410

4430

4430
4430
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2. Заңды жэне жеке тұлғалардың пайдасына шешілген, 
графикке сәйкес бір жылдан астам мерзімде жабыла- 
тын экономикалық санкциялар бойынша есептелген 
міндетгемелер сомасы (аііыппұл, өсімақы, турақсыі- 
дъщ аііып)

7470. 4440

3. Өзге қысқа мерзімді міндеттемелерді жабу:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдагы банктік шоттан аудару арқылы

4410
4410

1010
1030
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5 -  бөлімнің шоттары 
«Капитал мен резервтер»

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 бұйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді)
5 «Капитал мен резервтер» бөлімінің шоттары капитал мен 

рсзервтерді есепке алуға арналған.
5 «Капитал мен резервтер» бөлімі мынадай кіші бөлімдерді 

камтиды:
5000 -  «Жарғылық капитал»;
5100 -  «Теленбеген капитал»;
5200 -  «Сатып алынған меншікті үлес куралдары»;
5300 — «Эмиссиялық кіріс»;
5400 -  «Резервтер»;
5500 -  «Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)»;
5600 -  «Қорытынды пайда (қорытынды залал)».
5000 «Жарғылық капитал» кіші бөлімі шығарылған капи- 

талды, үйымдардың жарғылық капнталын немесе мүліктік (үлес- 
і ік жарна) қорын есепке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
5010-«Артықшылықты акциялар» (ПАССИВТІК шот), онда 

акционерлік қоғамның төленген эмиссияланған артықшылықты 
•ікцияларының жиынтықты атаулы қүны есепке алынады;

5020 -  «Қарапайым акциялар» (ПАССИВТІК шот), онда ак- 
цпонерлік қоғамның төленген эмиссиялық қарапайым акцияла- 
рі>іның жиынтық атаулы күны есепке алынады;

5030 — «Салымдар мен пай» (ПАССИВТІК шот), онда серік- 
гсстіктің жарғылық капиталына салымдардың күны есепке алы- 
пады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
цы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
һскітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларга сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:



Жарғылық капитал есебін жүргізу үшін қолданылатын 
шоттар корреспонденциясы (5010, 5020, 5030 шоттары):

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
поидеіщиясы

Дебет Кредит

1 2 3 4
1. Жарғылық кагіитал қарапайым акциялар түрінде олар- 

дың номиналдық бағасымен жарияланды 
Ескертү: Жаргыльік катітал акиионерлік когамнын 
(АҚ) жалпы жиналысында қабылданып жәнеуәкілет- 
ті органда тіркелген цурылтай кечісім шартының не- 
гізінде жарчяланады.

5110 5020

2. Сол сияқты, артықшылықты акциялар түріиде олардыц 
номиналдық бағасымен

5110 5010

3. Қарапайым акцияларды номиналдық бағасы бойынша 
жаңадан эмиссиялау кезінде жарғылық капиталдың өсуі 
Ескертг: АК жаргылык капитапынын кез келген өзге- 
рісі (өсуі немесе кемуі), қогам акционерлерінің жаппы 
жнналысында бекітітп жэне уәкічетті органда тір- 
келуге тиіс

5110 5020

4. Сол сиякты, артықшылықты акцияларды номиналдық 
бағасы бойынша жаңадан эмиссиялау кезінде

5110 5010

5. Қарапайым акцияларды (номиналдық бағасы бойын- 
ша) айналымнан алу кезінде жарғылық капиталдың 
кемуі

5020 5110

6. Сол сияқты, айналымнан артықшылықты акцияларды 
(номиналдық бағасы бойынша) алу кезінде

5010 5110

7. Артықшылыкты акцияларды қарапайым акцияларға 
ауыстыру (конвертация)

5020 5010

8. Серіктестіктің жарғылық капиталын құрылтай қүжат- 
тарына сәйкес корсету
Ескерту: Жаргыльж катітап серіктестік катысүшы- 
ларының (құрылтайшыларының) жалпы жчналысын- 
да қабылданып және уэкйіетті органда тіркелген құ- 
рылтай келісім шартының негізінде көрсетіледі.

5110 5030

9. Қүрылтай қүжаттарына енғізілген өзгерістерге сәйкес 
жарғылық капиталдың осуі
Ескерт\к Серіктестік жаргылык катіталынын кез 
келген өзгерісі (өсуі немесе камуі), қогам акңионерле- 
рінің жалны жиналысында бекітіпіп және уэкйіетті 
органда тіркелуге тиіс

5110 5030

10. Құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістерге сәйкес 
жарғылық капиталдың кемуі (мысалы, құрылтаіпиы- 
лардың бірі жаргьілық капиталдағы өз улесін алып. 
серіктестіктен шыгуы)

5030 5110
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(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 буйрығымен бвнітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
5100 «Төленбеген капитал» кіші бөлімі төленбеген капитал- 

ды есепке алуға арналған.
5110 -  «Төленбеген капитал» (АКТИВТІК шот), онда эмис- 

сиялық акцияларды төлеу, уйымдардың жарғылық капиталы- 
па салымдар (мүліктік жарналар) енгізу жөніндегі операцгалар, 
сондай-ақ жеке түлғалардың жэне үйымдардың эмиссиялық ак- 
цияларды төлеу жөніндегі берешегі жэне күрылтайшылардың 
ү.йымдардың жарғылық капиталына салымдарды (мүліктік жар- 
наларды) енгізу жөніндегі берешегі көрсетіледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
цы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бскітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
нроводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендсгі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Төленбеген капитал есебін жүргізу үшін қолданылатын 
шоттар корреспонденциясы (5110 шоты):

№
р/р

Операциялар мазмүны Шотгар коррес- 
понденңиясы

Дебег Кредит
1 2 3 4

1. Акцияларға (қарапайым және артықшылықты) кұ- 
рылтай қүжатында көрсетшген мөлшерде АҚ қүрыл- 
тайшыларьшың жасаган төлемі
Ескертг: Сгбъекті мемлекеттік тіркегден өткен күн- 
нен бастап, АҚ цұрылташлылары 30 күнніц ішінде 
жарияланган капиталга 100% төлем жасауга міндет- 
ті. Егер, төлелі аціиалай емес, өзге мүліктер түрінде 
жасалса, онда «Акцнонерлік цогамдар туралы» ҚР За- 
ңына сэйкес, сапым мөліиерінің сомасын лиңензиясы 
бар багалаушы аныцтайды 
Төлем жасалды:
- кассаға қолма-кол телеген ақша қаражатымен
- ағымдагы банктік шотқа ақша қаражатын аудару ар- 
кылы
- саудаға арналған қысқа мерзімді каржылық активтер- 
мен
- өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді қаржы инвес- 
тициялармен
- сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржы инвести- 
цияларымен
- өзге қысқа мерзімді қаржы инвестицияларымен

1010
1030

1120

1130

1140

1150

5110
5110

5110

5110

5110

5110
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- шикізат және материалдармен
- тауарлармен
- езге қорлармен
- өтеуге дейін ұсталатын ұзак мерзімді қаржы инвес- 
тициялармен
- сату үшін қолда бар үзақ мерзімді қаржы инвести- 
цияларымен
- өзге үзак мерзімді қаржы инвестицияларымен
- негізгі қүралдармен
- материалдық емес активтермен
- инвестициялық жылжымайтын мүлікпен
- биологиялық активтермен (өсімдіктермен)
- биологиялық активтермен (жануарлармен)

1310
1330
1350
2020

2030

2040
2410
2730
2310
2510
2520

5110
5110
5110
5110

5110

5110
5110
5110
5110
5110
5110

2. Серіктестік қатысушыларының (қүрылтайшьшары- 
ның) қүрылгай келісім шартында көрсетілген мөлшер- 
де жарналарды төлеуі
Ескерпп>: Субъектіні мемпекеттік тіркегден аткіюей 
тұрып, серіктестік қурылтаіііиылары жарияіанған 
жаргылық капиталдың 25% төлеуге міндетті, зрі ол 
сома заңнама бойыниил бекітілген көлемде, ягни 100 
АЕК кем болмауга тиіс.
Мысалы, ЖШС 2010 тіркеледі, жаргылық капиталы 
280 000 теңге. 25% -  70 000 теңгені қүрайды, ап 100 
АЕК 145 300 теңге (2010 жылгы АЕК=1453 теңге). 
Ягни қатысушычар тіркелгенге дейін 75 000 тг. емес, 
145 300 теңге тө.пеуге тиіс.
Егер, сачым ақишлай емес мүлік түрінде жасалса, 
оның қүнын қатысушылар келісе отырып анықтайдьі, 
ал қүны 20 000 АЕК асатын болса, онда оны лиңен- 
зиясы бар багалаушы анықтайды (КР АК 59 бал). 
Төлем жасалды:
- кассага қолма-қол твлеген акша қаражатымен 1010 5110
- агымдагы банктік шотқа ақша қаражатын аудару ар- 
қылы

1030 5110

- саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық акгивтер- 
мен

1120 5110

- өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді қаржы инвес- 
тициялармен

1130 5110

- сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржы инвести- 
цияларымен

1140 5110

- өзге қысқа мерзімді қаржы инвестицияларымен 1150 5110
- шикізат жэне материалдармен 1310 5110
- тауарлармен 1330 5110
- езге қорлармен 1350 5110
- өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді қаржы инвес- 
тициялармен

2020 5110

- сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвести- 
цияларымен

2030 5110
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- өзге ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларымен
- негізгі құралдармен
- материалдық емес активтермен
- инвестициялық жылжымайтын мулікпен
- биологиялық активтермен (өсімдіктермен)
- биологиялық активгермен (жануарлармен)

2040
2410
2730
2310
2510
2520

5110
5110
5110
5110
5110
5110

3. Серіктестік (өндірістік кооператив) қызметінен алын- 
ған, бөлінбеген таза табыстьщ (пайданың) бір бөлігі 
қаржы жылының соңында, субъекті жарғылык капи- 
талының тіркелгенге дейін төленбеген бөлегін төлеуге 
бағытталды.
Ескерту: Операикя серіктестік катысуиіылары (ку- 
рылтайіиылары) жачпы жиишіысының шешімі негі- 
зінде жүргізіледі.

5510 5110

4. Сол сияқты, резервтік капигалдан 5410 5110
5. Әрі қарай кайта бөлу (басца акционерлерге цайта са 

ту) үшін, сатып алу бағасы бойынша өз акцияларын 
сатып алу кезінде жасалған төлем:
- касадан қолма-қол ақшамен
- агымдағы банктік шоттан ақша қаражатын аудару ар- 
қьшы
- өзге ақша қаражатымен (вексельмен)
- шикізат пен матералдармен
- дайын өніммен
- тауарлармен
- озге қорлармен
- негізгі құралдармен
- материалдық емес активтермен
- инвестициялық жылжымайтын мүлікпен
- биологиялық аісгивтермен (өсімдіктермен)
- биологиялық активтермен (жануарлармен)

5110
5110

5110
5110
5110
5110
5110
5110
5110
5110
5110
5110

1010
1030

1060
1310
1320
1330
1350
2410
2730
2310
2510
2520

6. Сатып алынған ез акцияларын (акиияларды орналасты- 
ру үіиін сатып альтган накты күнымен) өзғе акционер- 
лердің арасында орналастыру кезінде жасалған төлем:
- касадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан ақша қаражатын аудару ар- 
қылы
- өзге ақша қаражатымен (вексельмен)
- шикізат пен матералдармен
- дайын өніммен
- тауарлармен
- озге қорлармен
- негізғі қуралдармен
- материалдық емес активтермен
- инвестициялык жылжымайтын мүлікпен
- биологиялық активтермен (өсімдіктермен)
- биологиялық активтермен (жануарлармен)

1010
1030

1060
1310
1320
1330
1350
2410
2730
2310
2510
2520

5110
5110

5110
5110
5110
5110
5110
5110
5110
5110
5110
5110
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7. Бұрын сатып алынған акцияларды номиналдық құ- 5110 5310
нынан жоғары бағамен қайта сатып, одан кейін жаңа
акционерлердің арасында орналастырган кезде, сома
аиырмасына мына проводка жасалады

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ІИҮЖ)» үзінді) 
5200 «Сатып алынған меншікті үлес күралдары» кіші бө- 

лімі сатып алынған меншікті үлес қүралдарын есепке алуға ар- 
налған.

5210 -  «Сатып алынған меншікті үлес қүралдары» (ПАССИВ- 
ТІК шот), онда өздерінің меншікті үлес қүралдарын сатып алу 
кезінде үйым келтірген шығындар ескеріледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Сатып алынған менш ікт і үлес қүралдары есебін жүргізу 
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы 

(5210 шоты):
№
р/р

Операциялар мазмұны Шотгар коррес- 
пондешдиясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Сатып алынған өздерінің карапайым акцияларын но- 

миналдық бағасы бойынша есептен шығару
5020 5210

2. Сатып алу бағасы номиналдық бағадан жоғары болса, 
акциялардың сатып алу және номиналдық бағасының 
айырмасын көрсету (айырма сомасына)

5610 5210

3. Сол сияқты, егер сатып алу бағасы номиналдық баға- 
дан аз болса

5210 5610

4. Акционерлерден сатып алу бағасы бойынша өздерінің 
карапайым акцияларын сатып алу кезінде (жаршлык 
катіталды азаГіту, ягни о.чарды кейіннен жою үшін) 
жасалған төлем:
- касадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан акша каражатын аудару ар- 
кылы
- өзге ақша қаражатымен (чек кітапшасымен)
- шикізат пен матералдармен

5210
5210

5210
5210

1010
1030

1060
1310
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- дайын өніммен
- тауарлармен
- өзге корлармен
- негізгі құралдармен
- материалдық емес активтермен
- инвестициялық жьшжымайтын мүлікпен
- биологиялық активтермен (өсімдіктермен)
- биологиялық активтермен (жануарлармен)
Ескертг: Акиионерлерден сатып алыняан карапайым 
акцияіардың сатып алу багасы олардың номинапдыц 
бавасынан көп немесе аз болса, онда айырмасы 5610 
шотында көрсетіледі

5210
5210
5210
5210
5210
5210
5210
5210

1320
1330
1350
2410
2730
2310
2510
2520

5. Акционерлерден сатып алу багасы бойынша өздерінің 
артышылықты акцияларын сатып алу кезінде (жар- 
ғылық капиталды азайту, ягни оларды кейіннен жою 
үшін) жасалған төлем:
- касадан қолма-қол ақшамен 5210 1010
- агымдагы банктік шоттан ақша каражатын аудару ар- 
кылы

5210 1030

- өзге акша қаражатымен (чек кітапшасымен) 5210 1060
- шикізат пен матералдармен 5210 1310
- даиын өніммен 5210 1320
- тауарлармен 5210 1330
- өзге қорлармен 5210 1350
- непзп қүралдармен 5210 2410
- материалдық емес активтермен 5210 2730
- инвестициялық жылжымаитын мүлікпен 5210 2310
- биологиялық активтермен (өсімдіктермен) 5210 2510
- биологиялық акгивтермен (жануарлармен)
Ескеріт: Акшюнерлерден сатып апынган карапайым 
акциянардың сатып алу багасы олардың номинапдыц 
багасынан көп немесе аз болса, онда айырмасы 5610 
шотында көрсетіпеді.

5210 2520

6. Сатып алынған өздерінің артықшылықты акцияларын 
номиналдык бағасы бойынша есептен піығару

5010 5210

7. Сатып алу бағасы номиналдық бағадан жоғары болса, 
акциялардыц сатып алу және номиналдық бағасының 
айырмасын көрсету (айырма сомасына)

5610 5210

8. Сол сиякты, егер сатып алу бағасы номиналдык баға- 
дан аз болса

5210 5610
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(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
5300 «Эмиссиялық кіріс» кіші бөлімі эмиссиялық кірісті 

есепке алуға арналған.
5310 -  «Эмиссиялық кіріс» (ПАССИВТІК шот), онда шыға- 

рылған акциялар бойынша эмиссиялық кіріс (жеке меншік үлес- 
тік күралдардың қүны мен оларды іске асыру кезіндегі олардың 
атаулы кұны арасындағы айырма) есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мсн ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Эмиссиялық кіріс есебін шүргізу үшін қолданылатын 
шоттар корреспонденциясы (5310 шоты):

№
р/р

Операцшшар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Бұрын сатып алынған акцияларды номиналдыіс құ- 

нынан жогары бағамен қайта сатып, одан кейін жаңа 
акциондшердің арасында орналастырған кезде, сома 
айырмасына мына проводка жасалады 
Ескерту: Егер бүрын сатът алынган өз акциялары 
олардың нолтнсшдык багасътан кем багамен орна- 
ластырылатын болса, онда 5110 иютында дебеттік 
салъдо паііда болады, ол акциялардың бір бөлігі төлен- 
бегенін көрсетеді, сондъщтан салъдоны таза лайда- 
ның (субъектінің қолында қалатың), немесе резервтің 
есебінен есетпен шығару, болмаса жарғылыц катітал- 
ды азайту туралы мәселе царастырылады

5110 5310

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007ж. № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
5400 «Резервтер» кіші бөлімі қаржылық есептілік стандарт- 

тарының талаптарына сәйкес, сондай-ақ қүрылтайшы қүжаттарға 
жэне үйымның есеп саясатына сэйкес капиталдың шоттарында 
көрсетілетін резервтерді есепке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
5410 -  «Құрылтайшы қүжаттармен белғіленген резервтік ка- 

питал» (ПАССИВТІК шот), онда Қазақстан Республикасының
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'іаңнамасына жэне кұрылтайшы қүжаттарға сэйкес белгіленген 
рсзервтік капитал көрсетіледі;

5420 -  «Негізгі құралдарды кайта бағалауға арналған резерв» 
(ІІАССИВТІК шот), онда негізгі қүралдарды қайта бағалау жө- 
піндегі операциялар көрс-етіледі;

5430 -  «Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арнал- 
і ан резерв» (ПАССИВТІК шот), онда материалдық емес актив- 
ісрді қайта бағалау жөніндегі операциялар көрсетіледі;

5440 -  «Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға ар- 
малған резерв» (ПАССИВТІК шот), онда сатуға арналған қар- 
жы активтерін қайта бағалау жөніндегі операциялар көрсетіледі;

5450 -  «Шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта 
есептеуге арналған резерв» (ПАССИВТІК іиог). онда монетар- 
лық бап бойынша туындаған бағамдық айырмалары көрсетіледі, 
ол мэні жағынан шетелдік уйымға уйымның таза инвестицияла- 
|)ының бір бөлігін қурайды жэне ұйымның қаржылық есептілігін- 
дс таза инвестиция қатардан шықканға дейін жеке капитал ретін- 
де жікгеледі, одан ісейін кіріс немесе шығыс ретінде танылады;

5460 -  «Өзге резервтер» (ПАССИВТІК шот), онда алдыңғы 
топтарда көрсетілмеғен өзге резервтер көрсетіледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
цы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бскітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
11 роводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсыньшады:

Резервтер есебін жүргізу үшін қолданылатын 
шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

Құрылтайшы кұжаттармен белгіленген резервтік капитал есебі 
бойынша операцияларды корсететін проводкалар (5410 шоты)

1. Құрылтай ісұжаттарымен белгіленген сомада резервтік 
капитал құру

5510 5410

2. Құрылтай ісұжаггарының негізінде құрылған резерв 
есебінен есепті жылдың залалып жабу

5410 5510

3. Сол сияқты, өткен жьшдардың залалын жабу 5410 5520
4. Құрылтай құжапарымен белгіленген резерв есебінен 

қатысушылардың дивидендтері мен табысын есептеу
5410 3030
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Негізгі күралдарды қайта бағалауга арналғаи резерв есебі бойышна 
операцияларды көрсететін проводкалар (5420 шоты)

1. Қайта бағалау кезінде негізгі күралдардың баланстық 
кұнының өсуі (әрбір негізгі цұрсш бойынша жеке-же- 
ке резерв қалыптастырылады)

2410 5420

2. Негізгі ісұралдар бағасының өсуіне сәйкес амортиза- 
ңияның өсу сомасы

5420 2420

3. 1 Іегізгі құралдар бойынша өткен жылдардагы кайта ба- 
галаудың нәтижесінде есептелген баланстык құнның, 
негізгі кұралдарды кайта багалау кезінде, қайта бага- 
лау резервінің көлемінде кемуі

5420 2410

4. Қайта бағалау резервінің көлемінде, құнсыздану сома- 
сына түзетілген (НҚ кайта багалау кезінде) амортиза- 
ция сомасының азаюы
(осы бөлтшенің № 3 проводкасында есептелген сома- 
га сәіікес)

2420 5420

5. Аталган негізгі құрал катардан шыкқан кезде, осы не- 
гізгі құрал бойынша өткен жылдардағы қайта баға- 
лаудың нәтнжесінде есептелген, негізгі кұралдарды 
қайта багалауга арналған резервтің қалдық сомасын 
ағымдагы жылдың пайдасы есебінен есептен шыгару

5420 5510

Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв есебі 
бойынша операцияларды корсететін проводкалар (5430 шоты)

1 Қайта багалау кезінде материалдық емес активтердің 
(МЕА) баланстық кұнының өсуі (эрбір материалдыц 
емес актив бойынша жеке-жеке резерв калыптасты- 
рылады)

2730 5430

2. Материалдық емес активтер бағасының өсуіне сэйкес 
амортизацияның өсу сомасы

5430 2740

3. Материалдық емес озге акгивтер бойынша өткен жыл- 
дардағы қайта бағаладаың нәтижесінде есептелген ба- 
ланстық кұнның, материалдық емес активтерді қайта 
багалау кезінде, қайта багалау резервінің көлемінде 
кемуі

5430 2730

4. Қайта бағалау резервінің көлемінде, кұнсыздану сома- 
сына тұзетілген (МЕА қайта бағалау кезінде) аморти- 
зация сомасының азаюы
(осы бөлімшенің № 3 проводкасында есептелген сома- 
ва сәйкес)

2740 5430

5. Аталган материалдык емес активтер қатардан шыққан 
кезде, осы материалдык емес өзге активтер бойын- 
ша өткен жылдардағы қайта бағалаудың нәтижесінде 
есептелген, материалдық емес активтерді қайта баға- 
лауға арналган резервтің қалдық сомасын агымдагы 
жылдың пайдасы есебінен есептен шығару

5430 5510



Сатуға ариалған каржы ак гивтерін қайта бағалауға ар 
ессбі бойынша операцияларды корсететін проводкала

налған резерв 
(5440 шоты)

1. Қайта бағалау кезінде сатуға арналған кысқа мерзімді 
каржы активтерінің баланстық құнының өсуі

1120 5440

2. Сол снякты, сатуға арналған қолда бар кыска мерзімді 
қаржылық инвестициялар

1140 5440

3. Сол сияқты, сатута арналған колда бар ұзақ мерзімді 
қаржылық инвестициялар

2030 5440

4. Сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді каржы- 
лық активтер бойынша откен жылдардағы қайта ба- 
ғалаудың нәтижесінде есептелген баланстык құнның, 
сатуға арналған қолда бар қыска мерзімді қаржылық 
активтерді қайта бағалау кезінде, қайта бағалау резер- 
вінін көлемінде кемуі

5440 1120

5. Сол сияқты, сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді 
қаржылық инвестициялар

5440 1140

6. Сол сияқты, сатуға арналған қолда бар ұзақ мерзімді 
каржылық инвестициялар

5440 2030

7. Аталған сатуға арналған қолда бар қаржылык инвес- 
тициялар катардан шыққан кезде, осы сатуға ариалған 
қолда бар қарисылық инвестициялар бойынша өткен 
жылдардағы қайта бағалаудың нәтижесінде есептелғен, 
сатуға арналган колда бар қаржьшық иивестициялар- 
ды қайта бағалауға арналған резервтің қалдык сомасын 
агывдағы жылдың пайдасы есебінен есептен шыгару

5440 5510

Шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуғе арналған 
резерв есебінің операцияларын корсететін проводкалар (5450 шоты)

1. Қысқа мерзімді таза-инвестицияларды шетелдік енші- 
лес ұйымдарға қайта бағалауцың нэтижесінде пайда 
болған бағамдьщ оң айырманы көрсету 
Ескерппк Таза-инвесгтшнялсю -  олар инвестиниялык 
жобаны нехіесе фчрмсты (кэсіпорынды) сатып алу ке- 
зінде салытан бастащы імвестиііия.
Біздіц мысалымызда бүл бсісшы үйымныц еншілес кәсі- 
порыиды тіркеу кезіндегі инвестициясы.

1220 5450

2. Сол сияқты, ұзақ мерзімді таза-инвестициялар 2120 5450
3. Қысқа мерзімді таза-инвестицияларды шетелдік кауым- 

дастырьшған жэне бірлескен ұйымдарға кайта бага- 
лаудың нәтижесінде пайда болған бағамдык он айыр- 
маны көрсету'

1230 5450

4. Сол сияқты, ұзақ мерзімді таза-инвестициялар 2130 5450
5. Үзақ мерзімді таза-инвестицияларды, үлестік катысу 

тәсілімен есептейтін, шетелдік инвестициялық жоба- 
ларта кайта есептеу кезінде пайда болған багамдық оң 
айырмаиы көрсету

2210 5450
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6. Қысқа мерзімді таза-ипвестицияларды шетелдік енші- 
лес ұйымдарға қайта бағалаудың нәтижесінде пайда 
болган бағамдық теріс айырманы көрсету

5450 1220

7. Сол сияқты, ұзақ мерзімді таза-инвестициялар 5450 2120
8. Қысқа мерзімді таза-инвестицияларды шетеддік қауым- 

дастырылған және бірлескен ұйымдарға қайта баға- 
лаудың нәтижесінде пайда болған бағамдық теріс айыр- 
маны көрсету

5450 1230

9. Сол сияқты, ұзақ мерзімді таза-инвестициялар 5450 2130
10. Ұзақ мерзімді таза-инвестицияларды, үлестік катысу 

тәсілімен есептейтін, шетелдік инвестициялық жоба- 
ларды қайта есептеу кезінде пайда болған бағамдық те- 
ріс айырманы көрсету

5450 2210

11. Шетелдік инвестжобаларға, еншілес, қауымдасқан жэ 
не бірлескен үйымдарга таза-инвестиция түрінде қайта 
бағалаудың нэтижесінде пайда болған бағамдық айырма 
сомасын, ол инвестициялардың аталған мекемелер қата- 
рынан шығарылуына байланысты, есепті жылдың пай- 
дасы есебінен есептен шығару

5440 5510

Өзге резервтер есебі бойынша операцияларды көрсететін проводкалар
(5460 шоты)

1 Қүрылтай қүжаттарында көрсетілген сомадан тыс резе- 
рвтік капитал құру

5510 5460

2. Есепті кезеңнің залалын кұрылтай кұжаттарында көрсе- 
тілген сомадан тыс мөлшерде құрылган резерв есебінен 
жабу

5460 5510

3. Сол сияқты, өткен жылдардың залалы 5460 5520
4. 1<ұрылтай ісұжаггарында көрсетілген сомадан тыс мөл- 

шерде құрылган резерв есебінен, қатысушыларға диви- 
дендтер мен табыс есептеу

5460 3030

5. Үлестік катысу тәсілімен есептелген, қауымдастырыл- 
ган және бірлескен ұйымдардың активтерін қайта баға- 
лау нэтижесінде инвестициялардың баланстық кұны- 
ның өсуі (осы итестицияларды қайта бағсілау үиіін 
резерв қүру)

2210 5460

6. Үлестік қатысу тәсілімен есептелген, қауымдастырыл- 
ган жэне бірлескен ұйымдардың акшвтерін қайта баға- 
лау нэтижесінде инвестициялардың баланстык құны- 
ның кайта багалау резервінің көлемінде кемуі

5460 2210
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(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
5500 «Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)» кіші бөлімі

іюлінбеген пайданы немесе жабылмаған залалды есепке алуға 
прналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
5510 -  «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған за- 

лалы)» (ПАССИВТІК шот), онда есепті жылдың бөлінбеген 
п;ііідасы (жабылмаған залалы) көрсетіледі;

5520 -  «Өткен жылдардьщ бөлінбеген пайдасы (жабылмаған 
іалалы)» (ПАССИВТІК шот), онда өткен жылдардың бөлінбе- 
і сн пайдасы (жабылмаған залалы) көрсетіледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
цы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы ісіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Бәлінбеген пайда (жабылмаған залал) есебін жүргізу  
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы (5510, 5520

шоттары):
№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар корреспон- 
денциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Есепті кезецде алынғап бөлінбеген паііданы (жа- 

былмағаен залалды) көрсету 
Ескертх: Егер бүл проводка бойынша сома «те- 
ріс» таңбалы болса, онда ол есепті жылда залал 
апынганын көрсетеді

5610 5510

2. Есепті жылдың жабылмаған залалын өткен жыл- 
дардың бөлінбеген пайдасы есебінен есептен 
шығару

5520 5510

3. Есепті кезецнің басында бөлінбеген пайданы 
(жабылмаған залалды) алдыңгы жылдың өткен 
жылдардағы бөлінбеген пайдасына (жабылмаған 
залалына) көшіру
Ескертг: 5510 иютының салъдосы жыл басында 
эрдайъш нөлге тең.

5510 5520
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4. Есеп саясаты өзгерген кезде (оның ішінде ХҚЕС 
стандаргтарына бірінші рет көшкенде) өткен 
жылдардың пайдасына (залалына) өзгертулер ен- 
гізіледі:
- активтер құнын азайіу арқылы 5520 Актив-

тердің
тиісті

шоттары
- активтер құнын көбейту арқылы Актив-

тердін
тиісті

шоттары

5520

- НҚ мен МЕА амортизациясының сомасын кө- 5520 2420,
бейту арқылы 2740
- НҚ мен МЕА амортизациясының сомасын 2420, 5520
азайту арқылы 2740
- корпоративтік табыс салығын өзгерту арқылы:

-  КТС сомасын кебейту 5520 3110
-  ІСТС сомасын азайту 1410 5520

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . N° 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» узінді) 
5600 «Қорытынды пайда (қорытынды залал)» кіші бөлімі 

есепті жылда ұйымның қорытынды пайдасын (қорытынды зала- 
лын) есепке алуға арналған.

5610 -  «Қорытынды пайда (қорытынды залал)» (ПАССИВ- 
ТІК шот), есепті жылда ұйымның корытынды пайдасын (қоры- 
тынды залалын) есепке алуға арналған, сондай-ақ есепті жылда 
түпкілікті қаржы нәтижесін қалыптастыру жөніндегі акпарат қо- 
рытындылады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:
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Қорытынды пайда (қорытынды залал) есебін жүргізу 
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы 

(5610 шоты):
№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар
корреспонденциясы
Дебет Кредит

1 2 3 4
1. Есепті кезеңдегі кірістің корытынды сомасын 

керсету
6-бөлімнің 
шоттары, 
6020 мен 

6030 шот- 
тарынан 
басқасы

5610

2. Есепті кезеңдегі шығыстың корытынды сома- 
сын көрсету

5610 7-бөлім 
мен 6020 

және 
6030 

шоттары
3. Есепті кезеңнің қаржьшық натижесін анықтау 

Ескеріт: Егер осы проводкат дейін 5610 ию 
ты бойынша дебеттік сальдо болса (яти шы- 
ғыстар сомасы кірістер сомасынан көп), онда 
проиодканың сомасы «минус» белгісшен көр- 
сетіледі, демек иіаруашылыц эрекеттерініц 
корытындысы боііынша есенті кезецде запал 
ачынтнын көрсетеді

5610 5510



6 -  бөлімнің шоттары 
«Кірістер»

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 бүйрығымен бекітілген
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді)
6 «Кірістер» бөлімінің шоттары кірістерді есепке алуға ар- 

налған.
6 «Кірістер» бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:
6000 -  «Өнімдерді сатудан жэне қызмет көрсетуден алынатын 

кіріс»;
6100 -  «Қаржыландырудан алынатын кірістер»;
6200 -  «Басқа да кірістер»;
6300 -  «Қыскартылатын қызметке байланысты кірістер»;
6400 -  «Үлестік катысу эдісі бойынша ескерілетін үйымдар 

пайдасының үлесі».
Есепті кезеңнің соңында осы бөлімнің шоттары 5610 -  «Қо- 

рытынды пайда (қорытынды залал)» тобының шоттарына жабы- 
лады.

6000 «Өнімді сагудан және қызметтерді үсьшудан түсетін 
кіріс» кіші бөлімі өнімді сатудан жэне қызметтерді үсынудан тү- 
сетін кірістерді есепке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
6010 -  «Өнімді сатудан жэне кызметтер көрсетуден түсетін 

кіріс» (ПАССИВТІК шот), онда өнімдерді сатудан жэне қыз- 
меттер көрсетуден түсетін кірістерді алумен байланысты опера- 
цнялар ескеріледі, жэне оларға үқсас операңиялар көрсетіледі;

6020 -  «Сатылған өнімді қайтару» (АКТИВТІК шот), онда са- 
тылған өнімді қайтарумен байланысты операциялар көрсетіледі;

6030 -  «Бағадан жэне сатудан түсетін жеңілдіктер» (АКТИВ- 
ТІК шот), онда бағадан немесе сатудан берілетін жеңілдікпен 
байланысты операциялар көрсетіледі.

«Бухғалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілғен «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:



Өнімді сатудан және қызметтерді үсынудан түсетін 
кіріс есебін жүргізу үшін қолданылатын шоттар 

корреспонденциясы
№ Операциялар мазмұны Шоттар коррес-
р/р понденщшсы

Дебет Кредит
1 2 3 4
Өнімді сатудан жэне қызметтер корсетуден тусетін кіріс есебі бойыішіа 

операцияларды көрсететін проводкалар (6010 шоты)
1. Дайын өнімді белшек сауаа аркылы сату (кассалық- 

тексеру аппараты аркылы):
- ҚҚС сомасы бағаеыпа қосылмагап
- ҚҚС сомасына

1010
1010

6010
3130

2, Дайын өнімді саіу, жұмыстарды орьщдап, қызмет корсету:
- сатып алушылар мен тапсырысшыларга әдеттегі жол-
мен ақы телеу арқылы
а) ҚҚС сату багасьша қосьшмаған 1210 6010
б) ҚҚС сомасына 1210 3130
- сатып алушылар мен тапсырысшыларға ақы телеу 
мерзімін бір жылдан астам уақытқа шегеру аркьшы 
а) ҚҚС сату бағасына қосылмаған 2110 6010
б) ҚҚС сомасына 2110 3130
- еншшес ұйымдарга эдеттегі жолмен ақы телеу арқылы
а) ҚҚС сату' бағасьша қосылмаған
б) ҚҚС сомасына

1220
1220

6010
3130

- еншілес ұйымдарға ақы телеу мерзімін бір жылдан
астам уақытқа шегеру арқьшы
а) ҚҚС сату бағасына қосылмаған
б) ҚҚС сомасына

2120
2120

6010
3130

- қауымдастырьшған және бірлескен ұйымдарға эдет-
тегі жолмен ақы төлеу арқылы 
а) ҚҚС сату бағасына қосылмаған 1230 6010
б) ҚҚС сомасына 1230 3130
- қауы.чщастырылған және бірлескен ұйымдарға акы те-
леу мерзімін бір жылдан астам уақытқа шегеру арқылы
а) ҚҚС сату бағасына қосылмаган
б) ҚҚС сомасына

2130
2130

6010
3130

- фплиалдар мен құрьшымдық бөлімшелерге әдетгегі
жолмен ақы төлеу арқылы
а) ҚҚС сату бағасына қосылмаған
б) ҚҚС сомасына

124«
1240

6010
3130

- филиалдар мен білескен құрьшымдық белімшелерте
ақы төлеу мерзімін бір жылдан астам уақытқа шегеру 
арқылы
а) ҚҚС сату бағасына косылмаган
б) ҚҚС сомасына

2140
214«

6010
3130
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3. Есепті кезең соңында өнімді сатудан жэне кызметгер- 
ді керсетуден түскен кірістерді керсету (шоттардың
жабылуы)

6010 5610

Сатылған өнімді кайтару есебі бойыпша операцпяларды корсететін 
проводкалар (6020 шогы)

Сатылып, кейін кайтарылған, бірақ ақысы теленбеген
тауарлар мен дайын енімдер (дебиторлық берешекті
кейін қайтарылған енімнің сомасына кеміту арқылы
корсетіледі):
- сатып алушылар мен тапсырысшыларга эдеттегі жол-
мен ақы төлеу арқылы
а) келісілген сомага сату 6020 1210
б) ҚҚС сомасына 3130 1210
в) үсынылган жеңілдік сомасына (егер огая рщсат 1210 6030
етічсе)
- сатып алушылар мен тапсырысшыларға ақы төлеу
мерзімін бір ясылдан астам уақытқа шегеру арқылы
а) келісшген сөмаға сату 6020 2110
б) ҚҚС сомасына 3130 2110
в) үсынылган жеңілдік сомасына (егер оган рүксат 1210 6030
етіпсе)
- еншілес үйывдарга әдеттегі жөлмен ақы төлеу арқылы
а) келісілген сөмага сату 6020 1220
б) ҚҚС сөмасына 3130 1220
в) үсынылган жеңілдік сөмасына (егер оган рүқсат 1210 6030
етілсе)
- еншшес үйымдарға ақы төлеу мерзімін бір жылдан
астам уақытқа шегеру арқылы
а) келісілген сөмага сату 6020 2120
б) ҚҚС сомасьша 3130 2120
в) ұсынылган жеңілдік сомасына (егер оган рүқсат 1210 6030
етілсе)
- қауымдастырылган жэне бірлескен ұйымдарга эдет-
тегі жөлмен ақы төлеу арқылы
а) келісілген сомаға сату 6020 1230
б) ҚҚС сомасьша 3130 1230
в) ұсьшылған жеңілдік сомасына (егер оган рүқсат 1210 6030
етілсе)
- қауымдастырьшған жэне бірлескен ұйьмдарга ақы тө-
леу мерзімін бір жылдан астам уақытқа шегеру арқылы
а) келісілген сомага сату 6020 2130
б) ҚҚС сомасына 3130 2130
в) үсынылган жецілдік сомасына (егер огсш рүқсат 1210 6030
етиісе)
- филиалдар мен қүрьшымдық бөлімшелерге эдеттегі
жолмен ақы төлеу арқылы
а) келісілген сөмаға сату 6020 1240
б) ҚҚС сөмасына 3130 1240
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в) ұсынылган жеңілдік сомасына (егер оган рұңсат 
етічсе)
- филиадцар мен білескен іодэьшьв-ідық бөлі\шіелерге аіфі 
төлеу мерзімін бір жьщдан астам уақытқа шегеру арід>шы
а) келісілген сомаға сату
б) ҚҚС сомасына
в) усынылған жеңіпдік сомасына (егер оган руңсат 
етиісе)

1210

6020
3130
1210

6030

2140
2140
6030

2. Сатылып, кейін қайтарылған, ақысы толық төленген 
тауарлар мен өнімдер. (Кейін қайтарылған өнімнің со- 
масы сатушының пайда болған кысқа мерзімді деби- 
торлық берешегі ретінде көрсетіледі):
- сатып алушылар мен тапсырысшылардан
а) келісілген сомаға сату
б) ҚҚС сомасына
в) усынылған жеңілдік сомасына (егер оган руқсат 
етілсе)
- еншілес уйымдардан
а) келісілген сомага сату
б) ҚҚС сомасына
в) ұсынылған жеңілдік сомасына (егер оган рүцсат 
етілсе)
- қауымдастырылған және бірлескен уйымдардан
а) келісілген сомаға сату
б) ҚҚС сомасына
в) ұсыньшған жеңілдік сомасына (егер оган рүқсат 
етілсе)
- филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерден
а) келісілген сомага сату
б) ҚҚС сомасына
в) ұсыньшған жеңілдік сомасына (егер оган рүқсат 
етілсе)
- өзге ұйымдар мен жеке тұлғалардан
а) келісілген сомаға сату
б) ҚҚС сомасына
в) ұсынылған жеңілдік сомасына (егер оган рүқсат 
етілсе)

6020
3130
1210

6020
3130
1220

6020
3130
1230

6020
3130
1240

6020
3130
1280

3310
3310
6030

3320
3320
6030

3330
3330
6030

3340
3340
6030

3390
3390
6030

3. Есепті кезең соңында сатылған өнімді қайтару бойын- 
ша шығыстарды көрсету (июттардыц жабыпуы)

6020 5610

Ьіігадан және сатудан түсетін жеңілдіктер есебі боііынша операцияларды 
кврсететін нроводкалар (6030 шо гы)

1. Багадан және сатудан берілген жеңілдіктер:
- сатып алушылар мен тапсырысшыларға эдеттегі жол- 
мен ақы төлеу арқьшы
а) ҚҚС сату багасына қосылмаған
б) ҚҚС сомасына
- сатып алушылар мен тапсырысшыларға ақы төлеу 
мерзімін бір жылдан астам уақытқа шегеру арқылы

6030
3130

1210
1210
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а) ҚҚС сату бағасына қосылмаған
б) ҚҚС сомасына
- еншілес үйымдарға эдеттегі жолмен ақы төлеу аркылы
а) ҚҚС сату бағасына қосьшмаған
б) ҚҚС сомасына
- еншілес ұйымдарға ақы төлеу мерзімін бір жылдан 
асі ам уақытка шеғеру арқылы
а) ҚҚС сату бағасына қосылмаған
б) ҚҚС сомасына
- қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға әдет- 
тегі жолмен ақы телеу арқьшы
а) ҚҚС сату багасына қосылмаған
б) ҚҚС сомасына
- қауьмдастырылған жэне бірлескен ұйымдарға ақы тө- 
леу мерзімін бір жылдан астам уақытқа шегеру арқылы
а) ҚҚС сату бағасьша қосылмаған
б) ҚҚС сомасына
- филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерғе эдеттегі 
жолмен ақы төлеу арқылы
а) ҚҚС сату бағасына қосылмаған
б) ҚҚС сомасына
- филиалдар мен бшескен құрылымдық бөлімшелерғе 
акы төлеу мерзімін бір жылдан астам уаісытқа шегеру 
арқылы
а) ҚҚС сату бағасына қосылмаған
б) ҚҚС сомасына

6030
3130

6030
3130

6030
3130

6030
3130

6030
3130

6030
3130

6030
3130

2110
2110

1220
1220

2120
2120

1230
1230

2130
2130

1240
1240

2140
2140

2. Есепті кезең соңында бағадан жэне сатудан түсетін же- 
ңілдіктер бойынша шығстарды көрсету (шопппардыц 
жабылуы)

6030 5610

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
6100 «Қаржыландырудан түсетін кіріс» кіші бөлімі каржы- 

ландырудан түсетін кірісті есепке алуға арналған.
Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
6110 -  «Сыйақылар бойынша кірістер» (ПАССИВТГК шот), 

онда қаржылық активтер бойынша кірістерді алумен байланысты 
операциялар көрсетіледі, мэселен депозиттер, берілген қарыздар;

6 1 2 0 - «Дивидендтер бойынша кірістер» (ПАССИВТІК шот), 
онда бағалы қағаздар бойынша алынған дивидендтер бойынша 
кірістерді алумен байланысты операциялар көрсетіледі;

6130 -  «Қаржылық жалдау бойынша кірістер» (ПАССИВТІК' 
шот), онда активтерге қаржылық жалдауға берілген кірістерді 
алумен байланысты операциялар көрсетіледі;



6140 -  «Инвестициялық жылжымайтын мүлік операциялары- 
иан алынатын кірістер» (ПАССИВТІК шот), онда капитал қүны- 
мың немесе сол жэне басқаның өсуінен жалдау төлемдері немесе 
ісірістерді алу мақсатында (жалдау шарты бойынша иеленуші не- 
мссе жалға алушының) иелігінде бар (жер, ғимарат, немесе олар- 
дың бөлігі) жылжымайтын мүліктен кірістерді алумен байланыс- 
ты оиерациялар көрсетіледі;

6150 -  «Қаржылық қүралдардың эділ қүнын өзгертуден түсе- 
тін кірістер» (ПАССИВТІК шот), онда қаржылық активтің эділ 
кү-нын өзгертуден кірістерді алумен багаанысты оиерациялар не- 
мссе кіріс ретінде оның өзгеруін тани отырып эділ і<үн бойынша 
Оағаланатын міндеттемелер көрсетіледі;

6160 -  «Қаржыландырудан түсетін басіса да кірістер», онда 
алдындағы топтарда көрсетілмеген қаржыландырудан түсстін кі- 
рістерді алумен байланысты операциялар көрсетіледі.

«Бухгалтерлік есеп пен каржылық есептілік туралы» ҚР 
Ъ ңы  мен ҚР Қаржы М инистрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүй- 
рығымен бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесінс» 
жэне үлгілік проводкаларга сэйкес, Ш ҮЖ осы кіші бөлімі 
бойынша төмендегі бухгалтерлік проводкалар тізімін қолда- 
ну үсынылады:

Қаржыландырудан түсетін кіріс есебін жүргізу 
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмүны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

Сыйақылар бойынша кірістер есебіиің операцияларын көрсететін 
проводкалар (6110 шоты)

Есептелген сыйақылар бойынша алынган кіріс:
- каржылық инвестициялар сатып алуға ұсынылған 
қысқа мерзімді қарыздар бойынша
- қаржылық инвестициялар сатып алуға үсыньшған 
ұзақ мерзімді қарыздар бойынша

1270

1270

6110

6110

2. Депозиттік және жинақ шоттағы ақша қаражатының 
пайыздық (сыйақылар) өсім сомасын көрсету'

1050 6110

.1 Есепті кезең соңында сыйақьшар бойынша кірістерді 
көрсету (шоттардың жабылуы)

6110 5610

Диішдендтер бойынша кірістер есебііііп операцияларыи кврсететін 
проводкалар (6120 шоты)
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1. Бағалау тэсілі бойынша есептелетін, сатып алын- 
ған акциялар (қатысу үлесі), соньғмен қатар инвести- 
циялар бойынша шіынған кіріс

1270 6120

2. Есепті кезең соңында дивидендтер бойынша кірістерді 
корсету (іиоттардыц жабылуы)

6120 5610

Қаржылық жалдау бойынша кірістер есебінің операцияларын 
корсететіи проводкалар (6130 шоты)

1. Қаржылық жалдауға берілген негізгі қорлар, матери- 
алдық емес аісгивтер, жануарлар бойынша есептелген 
кіріс

2170 6130

2. Есепті кезең соңында қаржылық жалдау бойынша кі- 
рістерді көрсегу (шоттардың жабылуы)

6120 5610

Инвсстициялык жылжымайтын мулік операцнялары 
кіріс есебінің онерацняларыіі корсеіеііи пронодісала

нан алынатын 
р (6140 шоты)

1. Қайта бағалау нәтижесінде инвестиңиялық жылжы- 
майтын мүліктің баланстық құнының өскенін көрсету

2310 6140

2. Инвестициялық жылжымайтын муліктщ баланстьпс 
құныньщ өсуіне байланысты амортизация сомасының 
өскенін көрсету

6140 2320

3. Есепті кезең сөңында инвестициялық жылжымайт- 
ын мүлік операцияларынан алынатын кірісті көрсету 
(шоттардың жабьтуы)

6140 5610

Қаржылық құралдардыц әділ куиі.ш озгертүден түсетін кірістер есебі 
бойыипіа онерацняларды корсететін проводкалар (6150 шоты)

1. Қысқа мерзімді қаржылық қүралдардың эділ бағасы- 
ның өсуінен түскен кіріс:
- етеуге дейін үсталатын инвестициялар
- өзге қаржылық ннвестициялар

1130
1150

6150
6150

2. Сол сияқты, үзақ мерзімді қаржычық күралдар:
- өтеуге дейін үсталатын инвестициялар
- өзге қаржылық инвестициялар

2020
2040

6150
6150

3. Саіуға арналған қолда бар үзақ мерзімді каржылық 
инвестицияны (баланстық қүнымен есептелген), сату- 
ға арналған қолда бар қысқа мерзімді қарлсылық ин- 
вестициялар қатарына ауыстыру (баланстық құныжн 
есетпелген):
а) егер инвестицияның баланстық құны эділ құнынан 
(нарықтык) төмен болса:
- баланстық кұнына
- әділ құнның (нарықтық) баланстық құннан жоғары 
сомасына

2030
2030

1140
6150
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4. Өзге қысқа мерзімді каржылык активтерді (баланстык 
құнымен есептежен), өзге ұзақ мерзімді қаржылықак- 
тивтер қатарына ауыстыру (баланстық құнъшен есеп- 
телген):
а) егер инвестицияның баланстық ісұны әділ қршнан 
(наръщтъщ) төмен болса:
- баланстык кұнына
- әділ кұнның (нарықтық) баланстык кұннан жоғары 
сомасына

2040
2040

1150
6150

5. Қауымдастырьшған және бірлескен ұйымдар активте- 
рін қайта бағалау нәтижесінде нвестнциялардың бала- 
нстық құнының (қатысушылар үлесінің сомасы) еске- 
нін көрсету

2210 6150

6. Есепті кезең соңында қаржылық құралдардың эділ құ- 
нын өзгертуден түсетін кірістерді көрсету (шоттар- 
дың жабылуы)

6150 5610

Қаржыландырудан түсетін баска да кірістер есебі бойыііша 
операцияларды көрсегетііі проводкалар (6160 шоіы)

1. Орналастырылған облигациялар құнының олардың 
номиналдық құнынан артык болуы

1150 6160

2. Есепті кезең соңында қаржыландырудан түсетін басқа 
да кірістерді көрсету (июттардың жабылуы)

6160 5610

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 бүйрыгымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
6200 -  «Басқа да кірістер» кіші бөлімі басқа да кірістерді 

есепке алуға арналған.
Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
6210 -  «Активтердің шығуынан алынатын кірістер» (ПАС- 

СИВТІК шот), онда мынадай активтерді, мәселен негізгі құрал- 
дарды, материалдық емес активтерді, қаржылық активтерді сату- 
дан түсетін кірістерді алумен байланысты операциялар көрсеті- 
лсді;

6220 -  «Өтеусіз алынған активтерден алынатын кірістер» 
(ІІАССИВТІК шот), онда өтеусіз алынған активтерге байланыс- 
ты операциялар көрсетіледі;

6230 -  «Мемлекеттііс субсидиялардан альшатын кірістер» 
(І1АССИВТІК шот), онда мемлекеттік субсидиялардан кірістер- 
ді алумен байланысты операцюшар көрсетіледі;

6240 -  «Қүнсызданудан залалды қалпына келтіруден алына- 
гын кірістер» (ПАССИВТІК шот), онда қаржылық есептілік 
стандарттарының талаптарына сэйкес пайда жэне залал туралы
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есепте кіріс ретінде танылатын активтердің кұнсьпдануынан за- 
лалды қалпына келтірумен байланысты операциялар көрсетіледі;

6250 -  «Бағамдьщ айырмадан түсетін кірістер» (ПАССИВТІК' 
шот), онда есептерде валюталардың эртүрлі айырбас бағамда- 
рын пайдалана отырып есептілік валютасында көрсетілген шс- 
телдік валюта бірліктерінің бірдей санын көрсетудің нәтижееіндс 
туындайтын бағамдық айырмадан кірістерді алумен байланысты 
операцияларды есепке алуға арналған.

6260 -  «Операциялық жалдаудан түсетін кірістер» (ПАССИВ- 
ТІК шот), онда активтерге операциялық жалдауға берілген кіріс- 
терді алумен байланысты операциялар көрсетіледі;

6270 — «Биологиялык активтердің эділ қүнын өзгертуден түсс- 
тін кірістер» (ПАССИВТІК шот), онда биологиялық активтер- 
дің эділ қүнын өзгертуден түсетін кірістерді алумен байланысты 
операциялар көрсетіледі;

6280 -  «Өзге кірістер» (ПАССИВТІК шот), онда өткен тон- 
тарда көрсетілмеген басқа да кірістерді алуға байланысты опера- 
циялар көрсетіледі:

шарттардың талаптарын бүзғаны үшін есептелген айыппүл- 
дардан, өсімақыдан, і үрақсыздык айыптарынан алынатын кіріс;

түгендеу кезінде анықталған материалдық қүндылықтардыц 
артығы;

келтірілген шығындарды өтеу;
қолданыстағы заңнамада белгіленген талап қоб мерзімі өткен 

кредиторлық берешекті есептен шығарудан түсетін кіріс; 
қалпына келтірілген бағалау міндеттемелерінің сомасы; 
қызметкерлерге сыйақылар бойынша актуарлық табыстар; 
сақтандыру жағдайлары; 
өзге кірістер.
«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 

ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымсн 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:
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Басқа да кірістер есебін жүргізу
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

N..
р/р

Опсрациялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит

1 2 3 4
Активтердің шыгуынан алынатын кірістер есебі бойынша 

операцияларды керсететін проводкалар (6210 шоты)
1. Лкшвтерді бөлшек сауда арқылы сату (кассалык-тек- 

серу аппараты арқьшы):
- ҚҚС сомасы бағасына қосылмаған
- ҚҚС сомасына

1010
1010

6210
3130

Өзге материалдык қорларды, негізгі қуралдарды, мате- 
риалдық емес активтерді, өсімдіктер мен жануарлар- 
ды, қаржылық және басқа актпвтерді сату
- сатып алушылар мен тапсырысшыларға әдетгегі жол- 
мен ақы твлеу арқьшы
а) ҚҚС сату бағасына қосылмаған
б) ҚҚС сомасына
- сатып алушылар мен тапсырысшыларға ақы төлеу 
мерзімін бір жылдан астам уақытқа шегеру арқылы
а) ҚҚС сату бағасына қосьшмаған
б) І<КС сомасына
- еншілес ұйывдарға әдеттеғі жолмен ақы толеу арқылы
а) ҚҚС сату бағасына қосьшмаған
б) ҚҚС сомасына
- еншілес ұйымдарға ақы төлеу мерзімін бір жылдан 
астам уақытқа шеғеру арқылы
а) ҚҚС сату бағасына косылмаған
б) ҚҚС сомасына
- қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдарға әдет- 
теғі жолмен ақы төлеу арқьшы
а) ҚҚС сату бағасьша қоеылмаған
б) ҚҚС сомасына
- қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға ақы тө- 
леу мерзімін бір жылдан астам уақытқа шеғеру арқьшы
а) ҚҚС сату бағаеына қосылмаған
б) ҚҚС сомасына
- филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге әдеттеғі 
жолмен ақы төлеу арқьшы
а) ҚҚС сату бағасына қосылмаған
б) ҚҚС сомасына
- филналдар мен білескен құрьшымдык белікшіелерге аБсы 
гелеу мерзімін бір жыдцан астам уақытқа шегеру арқылы
а) ҚҚС сату бағасына қосьшмаған
б) ҚҚС сомасына

1210
1210

2110
2110

1220
1220

2120
2120

1230
1230

2130
2130

1240
1240

2140
2140

6210
3130

6210
3130

6210
3130

6210
3130

6210
3130

6210
3130

6210
3130

6210
3130
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3. Есепті кезец соцында активтердің шығуынан алына- 
тын кірістерді көрсету (шоттардың жабылуы)

6210 5610

Өтеусіз алынған акіивтерден алынатыи кірістер есебі бойынша 
операцияларды корсететін проводкалар (6220 шоты)

1. Жеке және заңды түлғалардан өтеусіз алынған актив- 
терді керсету (эділ құны бойынша):
- колма-кол акша және валюта түрінде
- ағымдағы банктік шотқа аудару
- шикізат пен материалдар 
- тауарлар
- озге қорлар
- иегізгі кұралдар
- өсімдіктер 
- жануарлар
- материалдық емес активтер

1010
1030
1310
1330
1350
2410
2510
2520
2730

6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220

2. Есепті кезең соңында өтеусіз алынған активтерден 
алынатын кірістерді керсету (шоттардың жабылуы)

6220 5610

Мемлекеттік субсидиядан алыиатын кірістер есебі бойынша 
оиерацияларды корсетегін ироводкалар (6230 шоты)

1. Келіп түскен мемяекеттік субсидияларды керсет}':
- ағымдағы банісгік шоті<;а
- депозитгік шотқа
- мемлекеттік субсидиялардың арнайы шотына (есе- 
бін жүргізу үиіін косымша субіиот ашылады, мысалы 
1062 шоты)

1030
1050
1062

6230
6230
6230

2. Есепті кезең соңында мемлекетгік субсидиядан алына- 
тын кірістерді көрсету (шоттардың жабыпуы)

6230 5610

Құнсыздапудан болған залалды қалпына келтір>яен алмнатын кірістер 
есебі бойынша операцияларды корсететін проводкалар (6240 шоты)

1. Қаржылық акгивтердің кұнсыздану себебінен (залалдан) 
бұрын есептен шьгғарьшган соманьг, кайта багалау кезін- 
де олардьщ кұнының есуіне байланьгстьг қалпына келтіру:
- берілген қьгсқа мерзімді қарьгздар
- өтеуге дейін ұсталатьш, қьгска мерзімдіт иггвестициялар
- сатуга арналған ұзақ мерзімді актггвтер
- сатуға арналган істен шьгғатьгн топтар

1110
1130
1510
1520

6240
6240
6240
6240

2. Есепті кезең соңьгнда күнсьгзданудан болган залал- 
дьг қалпына келтіруден алынатьгн кірістерді көрсету 
(шоттардың жабылуы)

6240 5610

Багамдық айырмадан түсетін кірістер есебі бойынша операцияларды 
корсететін проводкалар (6250 шоты)

1. Валютаның нарьгқтьщ айырбас бағамыныц өзгеруінен 
туындаған оң бағамдық нәтижені көрсету:
- валюталық касса қалдығын қайта бағалау кезінде
- ағымдагы банктік шотгагы валюта қалдығын қайта 
багалау кезінде

1010
1030

6250
6250
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2. Валюта айырбастауцьщ нарықтық бағамының өзгеру 
нэтижесінде вашоталык дебиторлык берешектің өсуі:
- сатып алушылар мен тапсырысшылардың қыска мер- 
зімді берешегі
- сатып алушылар мен тапсырысшылардың ұзак мер- 
зімді берешегі
- еншілес ұйымдардың қыска мерзімді берешегі
- еншілес ұйымдардын ұзақ мерзімді берешегі
- қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардьщ қыс- 
қа мерзімді берешегі
-кауымдастырылган және бірлескен ұйымдардың ұзақ 
мерзімді берешегі
- филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердін кысқа 
мерзімді берешегі
- филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің ұзақ 
мерзімді берешегі
- валюта тұрінде берілген қысқа мерзімді аванстар
- валюта түрінде берілген ұзак мерзімді аванстар

1210

2110

1220
2120
1230

2130

1240

2140

1610
2910

6250

6250

6250
6250
6250

6250

6250

6250

6250
6250

3. Валютаның нарықтық айырбас багамьшың өзгеруіне 
сәйкес, валюталық қаржьшық активтердің бағамдық 
оң нәтижесін көрсету:
- берілген қысқа мерзімді қарыздар 1110 6250
- сатуга арналған қысқа мерзімді қаржылық активтер 1120 6250
- өтеуге дейін ұсталатын, қысқа мерзімді қаржылық 1130 6250
инвестициялар
- сатуға арналған кыска мерзімді қаржылық инвести- 1140 6250
циялар
- басқа да қыска мерзімді қаржылық инвестициялар 1150 6250

4. Валютаның айьфбас багамының өзгеруіне сэйкес, қыс- 
қа мерзімді валюталык қарыздың азаюы:
- банктерден алынған қысқа мерзімді қарыздар 3010 6250
- банктерден алынған ұзак мерзімді қарыздар 4010 6250
- уэкшетті органның жэне (немесе) Үлтгық Банктің 3020 6250
лицензиясыз банктік операцияларды атқаратын ұйьм- 
дардан алынған қысқа мерзімді карыздар 
- уэкшетті органның және (немесе) ¥лттық Банктің 4020 6250
лицензиясыз банктік операңияларды атқаратын үйым- 
дардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар 
- сатып алушылар мен тапсырысшылардың қыска мер- 3310 6250
зімді берешегі
- сатып алушылар мен тапсырысшыдардың ұзак мер- 4110 6250
зімді берешегі
- еншілес ұйымдардың кысқа мерзімді берешегі 3320 6250
- еншілес ұйымдардың ұ:?ақ мерзімді берешегі 4120 6250
- қауымдастырылған лсэне бірлескен ұйымдардың қыс- 3330 6250
ка мерзімді берешегі
-кауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың ұзақ 4130 6250
мерзімді берешегі
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- филиалдар мен кңэылЫмдық бөлімшелердің қысқа 
мерзімді берешегі
- филиалдар мен кұрьшымдық бөлімшелердіц ұзақ 
мерзімді берешегі
- валюта түрінде алынған қысқа мерзімді аванстар
- валюта түрінде алынган ұзак мерзімді аванстар

3340

4140

3510
4410

6250

6250

6250
6250

5. Есепті кезең соцында бағамдық айырмадан түскен кі- 
рістерді керсету (шоттардың жабылуы)

6250 5610

Оііераңиялық жалда}дан түсетін кірістер есебі бойынша операцияларды 
корсететін проводкалар (6260 шоты)

1. Активтерді операциялык жалдау бойынша есептелген 
жалдау төлемакысын көрсету

1260 6260

2. Есепті кезең соңында операциялык жалдаудан түскен 
кірістерді корсету (июттардың жабылуы)

6260 5610

Биологиялык активтердіц әділ күнып ол еріу існ түсетін кірістер есебі 
бойынша операцияларды корсететін ііроводкалар (6270 шоты)

1. Қайта бағалау нәтижесінде биологиялық активтердін 
эділ кұнының өскенін көрсету:
- өсімдіктер
- жануарлар

2510
2520

6270
6270

2. Есепті кезең соңында биологиялык аісгивтердің эдш 
құнын өзгертуден түскен кірістерді корсету (шоттар- 
дың жабылуы)

6270 5610

Өіі е кірістер есебі бойынша операцияларды корсететін проводкалар
(6280 шоты)

1. Түгендеу кезінде аныкталған ұйымның артык шыккан 
қорлары мен активтерін кіріске алу:
- кассадағы ақша
- шикізат пен материалдар
- дайын өнім 
- тауарлар
- өзге қорлар
- негізгі кұралдар

1010
1310
1320
1330
1350
2410

6280
6280
6280
6280
6280
6280

2. Бұрын шыгысқа шығарылып, кейіннен дебиторлар тө- 
леген күмәнді карыздар сомасы:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шотқа аудару арқылы

1010
1030

6280
62802



3. Талап қою мерзімі өтуіне байланысты талап етілмеген 
кредиторлық берешекті есептен шығару:

3010 6280- банктерден алынган қысқа мерзімді қарыздар
- банктерден алынған ұзақ мерзімді қарыздар 4010 6280
- уәкілетті органның жэне (немесе) Үлттык Банктін. 
лицензиясыз банктік операцияларды атқаратын үйым- 
дардан алынған қысқа мерзімді қарыздар

3020 6280

- уэкшетті органның жэне (немесе) ¥лттык Банктің 
лицензиясыз банктік опеіэацняларды атқаратын ұйым- 
дардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар

4020 6280

- сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мер- 
зімді берешеғі

3310 6280

- сатып алушылар мен тапсырысшылардың ұзақ мер- 
зімді берешегі

4110 6280

- еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді берешегі 3320 6280
- еншілес ұйымдардың ұзак мерзімді берешегі 4120 6280
- қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың қыс- 
қа мерзімді берешегі

3330 6280

-қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың ұзақ 
мерзімді берешегі

4130 6280

- филиалдар мен кұрылымдық бөлімшелердің қысқа 
мерзімді берешегі

3340 6280

- филиалдар мен құрыльгмдық бөлімшелердің ұзақ 
мерзімді берешегі

4140 6280

- валюта тұрінде алынган қысқа мерзівді аванстар 3510 6280
- валюта тұрінде алынған ұзақ мерзімді аванстар 4410 6280
- басқа да қысқа мерзімді берешектер 3390 6280
- басқа да ұзақ мерзімді берешекетр 4170 6280

4. Есепті кезең соңында өзге кірістерден тұскен табысты 
көрсету (шоттардың жабылуы)

6280 5610

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
6300 -  «Қысқартылатын қызметпен байланысты кіріс- 

тер» кіші бөлімі кыскартылатын қызметке байланысты ісірістер- 
ді есепке алуға арналған.

6310 -  «Қысқартылатын кызметпен байланысты кірістер» 
(ПАССИВТІК шот), онда міндеттемелер бойынша сатылған ак- 
тивтер немесе есеп айырысулардан алынатын кірістерге байла- 
нысты операциялар көрсетіледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
цы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрыгымен 
бскітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
ироводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін колдану үсынылады:
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Қысқартылатын қызметпен байланысты нірістер есебін 
жургізу үшін қолданылатын шоттар норреспонденциясы

(6310 шоты):
№
р/р

Операциялар мазмүны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Қысқартылатын қызметпен байланысты активтерді са- 

тудан түскен кірістер:
- сатып алушылар мен тансырысшыларга сатылған
- еишілес үііымдарга сатылған
- қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдарға са- 
тылған
- филиалдар мен күрылымдық бөлімшелерғе сатылған
- өзғе үйымдар мен жеке тұлгаларға сатылған

1210
1220
1230

1240
1280

6310
6310
6310

6310
6310

2. Есепті кезең соңында қысқартылатын қызметпен бай- 
ланысты кірісті көрсету (иіопппардың жабылуы)

6310 5610

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
6400 «Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар 

пайдасының үлесі» кіші бөлімі үлестік қатыеу әдісімен ескері- 
летін үйымдар пайдасының үлесін ееепке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
6410 -  «Қауымдастырылған үйымдардын пайда үлесі» (ПАС- 

СИВТІК шот), онда үлестік қатысу эдісімен ескерілген қауым- 
дастырылған үйымдардағы пайданың үлесі ескеріледі;

6420 -  «Бірлескен үйымдардың пайда үлесі» (ПАССИВТІК 
шот), онда үлестік қатысу эдіеімен еекерілген бірлескен үйым- 
дардың пайда үлесі ескеріледі.

«Бухғалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:
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тшгшшл
Үлестін қатысу әдісі бойынша ескерілетін уйымдар пайдасының улесі 

есебін жүргізу үшін қолданылатын шоттар норреспонденциясы 
(6410, 6420 иіоттары):

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

1. Үлестік қатысу эдісімен ескерілген, инвестордың таза 
табыстағы үлесінің көбеюіне байланысты, инвести- 
цияның баланстык кұнының есуі:
- қауымдастырылған ұйымдарда
- бірлескен ұйымдарда

2210
2210

6410
6420

2. Есепті кезең соңында қа}т.імдастырьшған ұйымдар 
пайдасының көбейген үлесін керсету (шоттардыц 
жабылуы)

6410 5610

3. Есепті кезең соңында бірлескен ұйымдар пайдасының 
кебейгеи үлесін керсету (шоттардың жабылуы)

6420 5610
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7 -  бөлімнің шоттары 
«Шығыстар»

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007ж. № 185 буйрығымен бекітілген
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді)
7 «Шығыстар» бөлімінің шоттары шығыстарды есепке алу- 

ға арналған.
7 «Шығыстар» бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:
7000 -  «Сатылған өнімнің жэне көрсетілғен қызметтердің 

езіндік кұны»;
7100 -  «Өнімді сату жэне қызметтер көрсету бойынша шы- 

ғыстар»;
7200 -  «Әкімшілік шығыстар»;
7300 -  «Қаржыландыруға арналған шығыстар»;
7400 -  «Басқа да шығыстар»;
7 5 0 0 -  «Қысқартылатын кызметпен байланысты шығыстар»;
7600 -  «Үлестік қатысу эдісімен ескерілетін уйымдардың за- 

лалдағы үлесі»;
7700 — «Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар».
Есепті кезеңнің соңында осы бөлімнін шоттары 5610 -  «Қо- 

рытынды пайда (қорытынды залал)» тобының шоттарына жабы- 
лады.

7000 «Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің 
өзіндік қүны» кіші бөлімі сатылған өнімнің жэне көрсетілген 
қызметтердің өзіндік қүнын есепке алуға арналған.

7010 -  «Сатылған өнімнің жэне көрсетілген қызметтердің 
өзіндік қүны» (АКТИВТІК шот), онда сатылған өнімнің жэне 
көрсетілген қызметтердің өзіндік күны ескеріледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерліқ проводкалар тізімін қолдану үсынылады:
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Сатылған өнімнің ж зне  көрсвтілген қызметтердің әзіндік 
қүны есебін жургізу үшін қолданылатын шоттар 

норреспонденциясы (7010 шоты):
№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Сатылган дайын өнімнің өзіндік кұны (нақты шы- 

гындары бойынша)
7010 1320

2. Сатып алушылар кейін кайтарған дайын өнімнің 
өзіндік кұнын еторналау (теріс проводка тәсілі)

1320 7010

3. Сатылган тауарлардың өзіндік кұны (нақты шығын- 
дары бойынша)

7010 1330

4. Сатып алушылар кейін қайтарған тауарлардың өзін- 
дік құнын сторналау (теріс проводка тәсілі)

1330 7010

5. Көмекші ондірістің сатылған онімдері мен қызмет- 
терінің өзіндік құны

7010 8310

6. Сатьшған жартылай фабрикаттардың өзіндік құны 
Ескегят: Сатып алушылаодын станысына ие жэ 
не сатушыга пайда әкелетін өздері өндірген жар- 
тылай фабрикаттарды сатудан бүрын, оларды 
төмендегі проводка арцылы «тауарлар» бөліміне 
көшірм үсынылады:

Дт 1332 Кт 8210 
Аналитикалыц бақылау жасауга мүмкіндік туғызу 
үиіін, 1330 «Тауарлар» іиоты бойынша екі субіиот 
ашуға болады: 1331 -  «Тау^арлар» және 1332 — «Са- 
туға арналғаи жартылай фабрикаттар»

7010 1332 
неме- 

се 8210, 
егер жар- 

тылаіі 
фабри- 
катгар 

тауарлар 
қатары- 
на коші- 
рілмесе

7. Ескергт: Егер үйым дайыи өиім өндіт>мен емес. 
басца қызмет көрсету түрімен айналысьт, әрі ол 
оның негізгі қызмет түрі. болып саналса, онда олар- 
дың өзіндік қүнын 8110 шоты арқылы калъкуля- 
циялауга болады. Мысалы: 8111 -  «А түріндегі дай- 
ын өні.мді өндіру»; 8112 — «Б түріндегі өнім өндіру»; 
8113 -  «қызмет көрсету» жэне т.т.
Жоғарыда көрсетілғен жағдайларга байланысты, са- 
тылған онім мен қызметтің өзіндік құнын төмендегі 
проводкалар арқылы көрсетуге болады:
- сатылған А түріндегі дайын өнімнің өзіндік құны
- сатылған Б түріндегі дайын өнімнің өзіндік кұны
- көрсетілген қызметтің өзіндік кұны

7010
7010
7010

8111
8112
8113

8. Есепті кезең соңында сатылған өнімнің өзіндік кұны 
бойынша шығыстар қаржылық корытындыға жат- 
қызылады (шоттардың жабылуы)

5610 7010
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(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 бүйрығымвн бенітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
7100 -  «Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойыншп 

шығыстар» кіші бөлімі өнімдерді сату жэне қызметтер көрсету 
бойынша шығыстарды есепке алуға арналған.

7110 -  «Өнімдерді сату жэне қызметтер көрсету бойынша шы- 
ғыстар» (АКТИВТІК шот), онда өнімдерді сатумен жэне қыз- 
меттер көрсетумен байланысты шығыстар есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ны мен ҚР Қаржы Министрінін 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымсп 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша 
шығыстар есебін жүргізу үшін қолданылатын шоттар 

корреспонденциясы (7110 шоты):
№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Өнімдерді сату және қызметтер көрсету кезінде жұм- 

салган шикізат пен материалдарды есептен шығару
7110 1310

2. Өнімдерді сату жэне кызметтер көрсеіу кезінде жұм- 
салган өзге қорларды есептен шығару

7110 1350

3. Өнімдерді сату жэне қызметгер көрсету кезінде ке- 
мекші өндіріске жұмсалған шьн-ындарды есептен шы- 
ғару (көмекші өндіріс цехтары иіывариан будыц, суык 
судың, ыстык судың кұны және т.т.)

7110 8310

4. Өнімдерді сату жэне кызметтер көрсету үшін жұм- 
салған сыртқы ұйымдар көрсеткен қызметтер құнын 
есептен шығару (электр цуаты, жылу, ыстъщ және 
суьщ су, газ, көлік қытеттері және т.т):
- сатыгг алушылар мен тапсырысшылар көрсеткен
- еншілес ұйымдар көрсеткен
- қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдар көрсет- 
кен
- өзге ұйымдар мен жеке тұлғалар керсеткен

7110
7110
7110

7110

3310
3320
3330

3390
5. Өнімдерді сату жэне қызметтер көрсетумен айналыса- 

тын кызметкерлерге есептелғен еңбекақы
7110 3350

6. Өнімдерді сату және қызметтер көрсетумен айналыса- 
тын қызметкерлердің табысына есептелген элеуметтік 
салық

7110 3150
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7. Сол сияқты, әлеуметтік аударымдар 7110 3220
8. Өнімдерді сату және қызметтер көрсетуге қатысты 

жүкқұжат шығындарын есептен шығару
7110 8410

9. Өнімдерді сату жэне қызметгер көрсету процесінде 
қолданылатын негізгі құралдар бойынша есептелген 
амортизация

7110 2420

10. Өнімдерді сату жэне қызметгер көрсетумен айналыса- 
тын қызметкерлердің еңбек демалысына арналған тө- 
левдер бойынша есептелген резерв

7110 3430

II. Есепті кезеңнің (жылдың) соңында еңбек демалысы 
үшін артық жасалған резерв калпына келтірілді 
Ескерту: Бүл операиияны екі тәсілмен жуогізуге бо- 
лады: «цызыл сторно іпәсіпімен» (теріс санмен), «те- 
ріс проводка тәсілтен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тэсілімен

7110
3430

3430
7110

12. Кепілдік міндеттемелер бойынша есептелген резерв:
- кысқа мерзімді
- үзақ мерзімді

7110
7110

3410
4210

13. Қысқа мерзімді кепілдік міндеттемедер бойынша пай- 
даланылмаған резерв қалпына келтірілді 
Ескерту: Бул опетиияны екі тәсішен жүргізүге бо- 
лады: «қызыл сторно тәсічшен» (теріс санмен), «те- 
ріс проводка тәсіпімен».
- қызыл сторно тэсшімен
- теріс проводка тэсілімен

7110
3410

3410
7110

14. ¥зақ мерзімді кепілдік міндеттемелер бойынша паи- 
даланылмаган резерв қалпына келтірілді 
Ескергт: Бұл операшіяны екі тәсілмен жургізмге бо- 
лады: «қызыл сторно тәсіпімен» (теріс санмен), «те- 
ріс проводка тәсілімен».
- қызыл сторно тэсілімен
- теріс проводка тәсілімен

7110
4210

4210
7110

15. Сақтау кезінде табиғи норма және нормадан тыс мөл- 
шерде орыи алған шығынды көрсету, егер кінэлі тұл- 
ғалар анықталмаған болса:
- дайын онім бойынша
- тауарлар бойынша

7110
7110

1320
1330

16. Жарнаманың міндетті төлемдері бойынша есептелген 
міндеттемелер

7110 3230

17. Есепті кезеңнің соңында өнімдерді сату және кызмет- 
тер корсету бойынша шығыстар каржылық қорытын- 
дыға жаткызылады (шоттардыц жабылуы)

5610 7110
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(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ')» үзінді) 
7200 «Әкімшілік шығыстар» кіші бөлімі экімшілік шығыс- 

тарды есепке алуға арналған.
7210 -  «Әкімшілік шығыстар» (Активтік шот), онда өндіріс- 

тік процеспен байланысты емес басқару жэне шаруашылық шы- 
гыстары ескеріледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР 3;і 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 буйрығымсн 
бекітілғен «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін колдану үсынылады:

Әкімшілік шығыстар есебін жүргізу үшін қолданылатын 
шоттар корреспонденциясы (7210 іиоты):

№
р/р

Операциялар мазмүны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Жалпы жэне әкімшілік-басқару мақсатгары үшін жүм- 

салған шикізат пен материалдарды есептен шығару 
(зерттеу, зертханалыц сараптама, сынакріар лсәне 
т.т. жүргізу үшін)

7210 1310

Сол сиякты, дайын өнімдер 7210 1310
Сол сияқты, тауарлар 7210 1310
Сол сияқты, жартылай фабрикаттар 7210 1310

2. Сол сиякты, өзге қорлар 7210 1350
3. Жалпы жэне әкімшілік-басқару мақсаттары үшін жүм- 

салған көмекші өндірістің шығындарын есептен шы- 
ғару (көмекші өндіріс цехтары шыгарган будың, суық 
судың, ыстық судың қүны және т.т.)

7210 8310

4. Жалпы және әкімшілік-басқару мақсаттары үшін жүм- 
салған сыртқы үйымдар көрсеткен қызметгер қүнын 
есептен шығару (электр г#’аты, ж.ылу, ыстық және 
суық су, газ, көлік қызметтері, аудиторлық қызмет- 
тер, ақпараттық қызметтер, консультациялық қыз- 
меттер және т.т):
- сатып алушылар мен тапсырысшылар көрсеткен
- еншілес үйымдар көрсеткен
- қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдар көрсет- 
кен
- өзге ұйымдар мен жеке трғалар  көрсеткен

7210
7210
7210

7210

3310
3320
3330

3390
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5. Әкімшілік-басқару жэне шаруашылықпен айналыса- 
тын қызметкерлерге есептелген еңбекақы

7210 3350

6. Әкімшшік-басқару және шаруашылыкпен айналыса- 
тын қызметкерлердің табысына есептелген элеуметтік 
салық

7210 3150

7. Сол сияқты, әлеуметтік аударымдар 7210 3220
8. Әкімшілік-шаруашылық мақсатгары үшін қолданыла- 

тын материалдық емес актнвтер бойынша есептелген 
амортизация

7210 2740

9. Әкімшілік-шаруашылық мақсаттары ушін қолданы- 
латын негізгі қүралдар бойынша есептелген аморти- 
зация

7210 2420

10. Әкімшілік-баскару жэне шаруашылықпен айналыса- 
тын қызметкерлердің еңбек демалысына арналған тө- 
лемдер бойынша есептелген резерв

7210 3430

11. Есепті кезеңнің (жылдың) соңында еңбек демалысы 
үшін артык жасалған резерв қалпына келтірілді 
Ескерш: Бүл оперещияны екі тәсілмен жүргізүге бо- 
лады: «кызыл сторно тәсілшен» (теріс санмен), «те- 
ріс проводка тәсыімен».
- қызыл сторно тэсшімен
- геріс проводка тәсілімен

7210
3430

3430
7120

12. Жалпы және әкімшілік-басқару мақсаттары үшін қол- 
данылатын негізгі қүралдарды жөндеу үшін есептел- 
ген резерв

7210 3440

13. Жалпы жэне әкімшілік-басқару мақсаттары үшін қол- 
данылатын негізгі құралдарды жөндеу бойынша пай- 
даланылмаған резерв қалпына 
келтірілді
Ест ят: Б ул опетиияны екі тәсілмен жгргізуге бо- 
лады: «кызыл сторно тәсілімен» (піеріс санмен), «те- 
ріс проводка тәсілічен».
- кызыл сторно тэсілімен
- теріс проводка тәсілімен

7110
3410

3410
7110

14. Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті тө- 
лемдерді есептеу:
- жер салығы
- колік құралы салығы
- мүлік салығы
- өзге салықтар
- басқа міндетгі төлемдер

7210
7210
7210
7210
7210

3160
3170
3180
3190
3230

15. Банк қызметіне жасалған төлем (банктік шотты жүр- 
гізу, төлем ісүжаттарын өткізу жэне т.т.)

7210 1030

16. Әкімшшік-басқару жэне шаруашылык аппаратының 
іссапарға жүмсаған шыгындар сомасы

7210 1251
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17. Өкілеттік шығыидарды көрсету:
- жауапты түлгалар арқылы жұмсалған
- сатып алушыдар мен тапсырысшылардан сатып алу, 
орындалған жүмыстар, көрсетшген ідазмеггер бойьшша
- езге ұйымдар мен жеке түлғалардан сатып алу, орын- 
далған жұмыстар, көрсетшген қызметтер бойынша

7210
7210

7210

1251
3310

3390

18. Акционерлік қоғамныи акцияларын ұстаушылар ті- 
зілімін калыптастыру жүргізу жэне сақтау жөніндегі 
орталық депозитарий немесе тәуелсіз тіркеуші қызме- 
тінің телемдері

7210 3390

19. Есепті кезеңнің соңыпда экімшілік шығыстар қаржы- 
лық қорытындыға жатқызылады (шотшардың жабы- 
луы)

5610 7210

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
7300 -  «Қаржыландыруға арналған шығыстар» кіші бөлі- 

мі қаржыландыруға арналған шығыстарды есепке алуға арнал- 
ған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
7310 -  «Сыйақылар бойынша шығыстар» (АКТИВТІК шот), 

онда қаржылық міндеттемелер бойынша шығыстар, мысалы, 
алынған қарыздар бойынша пайыздарды төлеуғе арналған шы- 
ғыстар көрсетіледі;

7320 -  «Қаржылық жалдау бойынша пайыздарды төлеуге ар- 
налған шығыстар» (АКТИВТІК шот), онда активтерге қаржы- 
лық жалдау алынған шығыстар көрсетіледі, мәселен негізгі қү- 
ралдарға;

7330 -  «Қаржылық құралдардың эділ кунын өзгертуден алы- 
натын шығыстар» (АКТИВТІК шот), онда эділ кұн бойынша 
бағаланатын қаржылық актив немесе міндеттеменің эділ құнын 
өзгертуден түсетін шығыстар көрсетіледі;

7340 -  «Қаржыландыруға арналған басқа да шығыстар» (АК- 
ТИВТІК шот), онда алдындағы топтарда көрсетілмеген қаржы- 
ландыруға арналған басқа да шығыстар көрсетіледі.

«Бухгалтерлік есеп пен каржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымсн 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» және үлгілік 
проводкаларға сәйкес, Ш ҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін колдану үсыньшады:
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Қаржыландыруға арналған шығыстор есебін жүргізу
үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операщилар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит

1 2 3 4
Сыйақылар бойыпша шығыстар есебініц опсрацияларьш көрсететін 

пронодкалар (7310 шоты)
1. Төлеу үшін есептелген қысқа мерзімді сыйакыларды 

көрсету (кысқа мерзімді қарыздар, сенімді бсісцару ке- 
лісім шарттары, берілген векс&пъдер жэне т.б. боііын- 
ша)

7310 3380

2. Келісім шартқа сәйкес, сыйақы есептелетін, алынған 
ұзак мерзімді қарыздар, эмитацияланған бағалы кагаз- 
дар және басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша 
төленуге тиіс сыйақыларды көрсету

7310 4160

3. Есепті кезецніц соңында сыйақылар бойынша шыгыс- 
тар қаржылық корытындыға жатқызылады (июттар- 
дыц жабылуы)

5610 7310

Қаржылық жалдау бойынша пайыздарды толеуге арналған шыгмст ар 
есебінің онсрацииларын көрсететш нроводкалар (7320 шоты)

1. Қаржылық жалдау бойынша төленетін пайыздык міі-і- 
деттемелер

7320 4160

2. Есепті кезеңніц соңында қаржьшык жалдау бойынша 
пайыздарды төлеуге арналган шығыстар қаржылық қо- 
рытыпдыға жаткызылады (иіоттардың жабылуы)

5610 7320

Қаржмлмк кұралдардьщ әділ кұнын озгертуден алыиагын шығыстар 
есебі бойынша онерацииларды корсететін проиодкалар (7330 шоты)

1. Саудаға арналған кысқа мерзімді каржылық активтерді 
кайта бағалаудың нәтижесінде кеміген құнын, баганыц 
өсуі кезінде резервтен тыс есептелген көлемде көрсету 
(қатардан шығу)

7330 1120

2. Сол сияқты, сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді 
қаржылық инвестициялар

7330 1140

3. Сол сияқты, сатуға арналған қолда бар ұзақ мерзімді 
қаржылық инвестнциялар

7330 2030

4. Қаржьшық есептілікті жасау күніне жасалған қайта ба- 
ғалау кезінде, өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді 
инвестнциялардың бастапқы бағасының кемуін көрсе- 
ту(немесе шығысқа жіберу)

7330 1130

5. Сол сняқты, әзге кысқа мерзімді қаржьшык инвести- 
циялар

7330 1150

6. Сол сиякты, өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді кар- 
жьшық инвестициялар

7330 2020
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7. Сол сияқты, өзге ұзак мерзімді қаржылық инвести- 
циялар

7330 2040

8. Орналастырылған қысқа мерзімді облигациялардың 
номинацдық құнының, олардың орналастыру құнынан 
асып түсуі

7330 3050

9. Сол сияқты, үзақ мерзімді облигациялар 7330 4030
10. Есепті кезең соңында қаржылық күралдардың аділ кү- 

нының өзгеру шығыстары қаржьшық қорытындыға 
жатқызьшады (шоттардың жабылуы)

5610 7330

Қаржылаіщыруға арналған баска да шығыстар есебі бойынша 
операцияларды көрсететін проводкалар (7340 шоты)

1. Алдыңғы топтар бойынша көрсетілмеген қаржыланды- 
ру шығыстарын көрсету:
- қысқа мерзімді
- ұзақ мерзімді

7340
7340

3050
4030

2. Есепті кезең соңында каржьшандыруға арналған басқа 
да шығыстар қаржылық қорытындыға жатқызылады 
(шоттардың жабылуы)

5610 7340

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
7400 «Басқа да шығыстар» кіші бөлімі басқа да өндірістік 

емес шығыстарды есепке алуға арналған, ол әдеттегі қызмет про- 
цесіне карамастан туындайды.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
7410 -  «Активтерді катардан шығару жөніндегі шығыстар» 

(АКТИВТІК шот), онда активтерді сату, өтеусіз беру жэне есеп- 
тен шығару жөніндегі шығыстар, мысалы негізгі ісұралдарды, 
материалдық емес активтерді, қаржылық активтерді сату, өтеусіз 
беру және есептен шығару жөніндегі шығыстар, бөлшектеу жө- 
ніндегі шығыстар ескеріледі;

7420 -  «Активтердің құнс-ыздануынан түсетін шығыстар» 
(АКТИВТІК ііі от), онда активтердің құнсыздануынан түсетін 
шығыстар ескеріледі;

7430 -  «Бағамдық айырма бойынша шығыстар» (АКТИВТІК 
шот), онда шетелдік қызметке бағамдық айырма бойынша шы- 
ғыстарды қоспағанда ағымдағы кезеңде олар бастапқы танылған 
немесе алдыңғы қаржылық есептерде берілгендермен салыстыр- 
ғандағы бағамдар бойынша үйымдардың есептілікте монетарлық 
баптарды өтеу кезінде немесе монетарлық баптарды беру кезінде 
туындайтын бағамдық айырмалар бойынша шығыстар ескеріледі;
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7440 -  «Резервті құру жэне үмітсіз талаптарды есептен шыға- 
ру бойынша шығыстар» (АКТИВТІК шот), онда резервті гсұру 
жэне үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар ес- 
керіледі;

7450 -  «Операциялық жалдау бойынша шығыстар» (АКТИВ- 
ТІК шот), онда операциялық жалдау бойынша шығыстар еске- 
ріледі;

7460 -  «Биологиялық активтердің әділ құнын өзгертуден түсе- 
гін шығыстар» (АКТИВТІК шот), онда биологиялық активтер- 
дің эділ кұнын өзгертуден түсетін шығыстар ескеріледі;

7470 -  «Басқа да кірістер» (АКТИВТІК шот), онда өткен топ- 
тарда көрсетілмеген басқа да шыгыстар ескеріледі;

шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімақы- 
лар, тұрақсыздық айыптары;

түгендеу кезінде анықталған материалдық кұндылықтардың 
жетіспеуі;

келтірілген шығындарды өтеу;
сот шығындарын жэне төрелік алымдарды өтеуге арналған 

шығыс;
ғылыми-зерттеу жэне тэжірибе-конструкторлық жұмыстарға 

арналған шығыстар;
бағалауға жэне барлауға арналған, капиталдандыруға жат- 

иайтын шығыстар;
қызметкерлерге сыйақылар бойынша аістуарлы шығындар; 
сақтандыру жағдайлар бойынша шығындар; 
өзге де шығыстар.
«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 

ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану ұсынылады:
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Басқа да шығыстар есебін жүргізу үшін қолданылатын
шоттар иорреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4

Активтерді кагардаи шыгару жөніндегі шығыстар есебі бойынша 
операцияларды көрсетстіи проводкалар (7410 шоты)

1. Қатардан шыққан активтердің баланстық құнын 
есептен шығару:
- саудаға арналған қысқа мерзімді актнвтерді
- өтеуге дейін усталынтын қысқа мерзімді активтерді
- сату үшін қолда бар қыска мерзімді активтерді
- өзге қысқа мерзімді қаржылық инвестицияларды
- сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді
- сатуға арналған істен шығатын топтарды
- өтеуге дейін ұсталынатын ұзақ мерзімді активтерді
- сату үшін колда бар ұзақ мерзімді активтерді
- өзғе ұзақ мерзімді инвестицияларды
- инвестициялық жылжымайтын мүлік объектілерін
- негізгі құралдарды
- өсімдіктерді
- жануарларды
- өзге материалдық емес активтерді
- аяқгалмаган құрылыс объектілерін

7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410

1120
1130
1140
1150
1510
1520
2020
2030
2040
2310
2410
2510
2520
2730
2930

2. Активтердің қатардан шығуына қатысты сыртқы 
ұйымдар мен жеке тұлғалардың қызметгері бойын- 
ша есептен шығарьшатын шығыстар (көліктік, дел- 
далдык, кұқықтық және т.б. қызметтер):
- қызмет берушілер көрсеткен
- жеке тұлгалар мен өзге ұйымдар көрсеткен

7410
7410

3310
3390

3. Негізгі құралдар мен инвестициялык жылжымайтын 
мүліктердің қатардан шығуына байланысты объек- 
тілерді бөлшектеу бойынша шығыстарды есептен 
шығару:
- өзге қорлардыц шығыстары
- бөлшектеумен айналысатын қызметкерлердің еңбе- 
кақы шығындары
- болшектеумен айналысатын қызметкерлердің са- 
лық салынатын табыстарына есептелген әлеуметтік 
салық шығындары
- НҚ белшектеумен айналысатын қызметкерлердің 
табысы бойынша есептелген элеуметтік аударымдар 
шығысы
- НҚ белшектеуге катысатын машиналар мен жаб- 
дықтар бойынша амортизация шығыстары

7410
7410

7410

7410

7410

1350
3350

3150

3210

2420
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- жоғарыда көрсетілмеген, бірак активтердің қатар- 
дан шыгуына қатысты басқа да шығыстар

7410 Осы шы- 
гыстар 
корсе- 
тілетін 
баптар

4. Шикізат пен материалдарды сыртқа сатуға катысты 
шығыстарды есептен шығару (баланстық құны бой- 
ынша)

7410 1310

5. Сол сияқты, езге қорларды 7410 1350
6. Өтеусіз берілген активтер кұиын кезең шығыстары- 

на есептен шығару (баланстъщ цұны бойынша):
- кассадан қолма-қол ақша қаражатымен
- банктегі есеп шоттан аудару
- шикізат пен материалдарды
- дайын өнімдерді
- тауарларды
- өздері ендірген жартьшай фабрикаттарды
- өзге қорларды
- негізгі құралдарды
- материалдық емес активтерді
- барлау және бағалау активтерін
- есіадіктерді
- жануарларды

7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410

1010
1030
1310
1320
1330
1340
1350
2410
2730
2610
2510
2520

7. Қатардан шыққан үлестік қатысу әдісімен еспке алы- 
натын инвестициялардың баланстык күнын есептен 
шығару

7410 2210

8. Есепті кезең соңында активтерді қатардан шыгару- 
ға байланысты шығыстарды көрсету (шоттарды 
жабу)

5610 7410

Активтердін құнсыздануынан түсетін ніығыстар есебі бойышиа 
операциялардм көрсететін проводкалар (7420 шоты)

1. Еншілес, қауымдастырылған және бірлескен үйым- 
дарға салынған өзге ү:зақ мерзімді қаржылық инвес- 
тициялардың құнсызданганын сомасын көрсету

7420 2040

2. Қауымдастырылған лоне бірлескен үйымдардың ак- 
тивтерін кайта бағалау нәтижесінде, үлестік катысу 
әдісімен есепке алынатын инвестициялардың бала- 
нстық кұныньщ оларды қайта бағалау резервінен 
тыс мөлшерде кемуі

7420 2210

3. Қорлардың бағасын таза сату құнына дейін арзанда- 
татын резерв қүру

7420 1360

4. Қайта бағалаудың нәтижесінде негізгі құралдардың 
баланстық құнының бұрын есептелген резерв сома- 
сынан тыс мелшерде кемуі

7420 2430



Қайта бағалаудың нәтижесінде негізгі кұралдардың 
баланстық құнының өсуіне байланысты есептелген 
амортизацияға түзету енгізу_____________________
Есепті кезең соңында активтердің құнсыздануынан 
түсетін шығыстарды көрсету (шоттардың жабы- 
луы)

2420

5610

7420

7420

Баі амдык айырма бойынша шығыстар есебі операцияларын корсететін 
________________ проводкалар (7430 і і і о т ы )

Валютан нарықтық бағамының теріс өзгерісі нэти- 
жесінде, валюта түріндегі активтер мен міндеттеме- 
лер бойынша шығыстарды көрсету (есепті кезең со- 
ңында және (немесе) июттардагы козгапыс кезінде)
- валюталық кассадағы ақша каражаты калдыгын 
қайта бағалау кезінде
- банктегі валюталық шоттағы ақша қаражаты қал- 
дығын қайта бағалау кезінде
- берілген къісқа мерзімді валюталық карыздар сома- 
сы кеміген кезінде
- сол сиякты, үзақ мерзімді валюталық қарыздарды
- сатуға арналған қысқа мерзімді валюталық актив- 
терді
- өтеуге дейін ұсталынатын қысқа мерзімді валюта- 
лық инвестиңияларды
- өтеуге дейін ұсталынатын ұзақ мерзімді валюталық 
инвестиңияларды
- сатута арналған қолда бар қысқа мерзімді валюта- 
лық инвестицияларды
- сатуға арналған қолда бар ұзақ мерзімді валюталық 
инвестицияларды
- басқа ү?ақ мерзімді қаржылық инвестицияларды
- сатып алушьшар мен тапсырысшыяардың қысқа 
мерзімді валюталық дебиторлык берешектері кемі- 
ген кезде
- сатып алушылар мен тапсырысшылардың үзақ 
мерзімді валюталық дебиторлық берешектері кемі- 
ген кезде
- енщілес ұйымдардың қысқа мерзімді валюталық 
дебиторлық берешектері кеміген кезде
- еншшес ұйымдардың ұзақ мерзімді валюталык де- 
биторлық берешектері кеміген кезде
- қауымдастырылган жэне бірлескен ұйымдардың 
қысқа мерзімді валюталық дебиторлық берешектері 
кеміген кезде
- қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдардың 
ұзақ мерзімді валюталық дебиторлык берешектері 
кеміғен кезде

7430

7430

7430

7430
7430

7430

7430

7430

7430

7430
7430

7430

7430

7430

7430

7430

1010

1030

1110

2010
1120

1130

2020

1140

2030

1150
2140

1210

1220

2120

1230

2130
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- филиалдар мен құрылымдьщ бөлімшелердің кыска 
мерзімді валюталық дебиторлық берешектері кемі- 
ген кезде
- филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің үзақ 
мерзімді валюталық дебиторлық берешектері кемі- 
ген кезде
- берілген кыска мерзімді валюталық аванстар кемі- 
ген кезде
- берілген ұзақ мерзімді валюталық аваистар кеміген 
кезде
- банктерден алынған №ісқа мерзімді вашоталық қа- 
рыздар бойынша міндеттемелер көбейген кезде
- банктерден алынган ұзақ мерзімді валюталық қа- 
рыздар бойынша міндеттемелер көбейген кезде
- уэкілеті орган жэне (немесе) Үлттық Банктің ли- 
цензиясыз кызмет атқаратын ұйымдардан альшған 
қысқа мерзімді валюталық қарыздар бойынша мін- 
деттемелер көбейген кезде
- берушілер мен тапсырысшьшар алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық берешектер кебейген кезде
- берушілер мен тапсырысшылар алдындагы ұзақ 
мерзімді кредиторлық берешектер көбейген кезде
- еншілес ұйымдар алдындағы қысқа мерзімді кре- 
диторлық берешектер кебейген кезде
- еншілес ұйымдар алдындағы ұзақ мерзімді креди- 
торлық берешектер көбейген кезде
- қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдар ал- 
дындагы кыска мерзімді кредиторлык берешектер 
көбейген кезде
- қауымдастырылған және бірлескен ұйымдар ал- 
дындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешекгер кө- 
бейген кезде
- дербес баланстағы филиалдар мен құрылымдық 
бөлімшелер алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық 
берешектер көбейген кезде
- дербес баланстағы филиалдар мен құрылымдық 
болімшелер алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық 
берешектер көбейген кезде
- басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешектер 
кобейген кезде
- басқа да ұзақ мерзімді кредиторлық берешектер кө- 
бейген кезде

7430

7430

7430

7430

7430

7430

7430

7430

7430

7430

7430

7430

7430

7430

7430

7430

7430

1240

2140

1610

2910

3010

4010

3020

3310

4110

3320

4120

3330

4130

3340

4140

3390

4170

2. Есепті кезең соңында бағам айырмасы бойынша шы- 
ғыстарды корсету (шоттардың жабылуы)

5610 7430

Резерв ісуру және үмітсіз талаптарды есептен оіыгару бойынша 
шығыстар есебі операцияларын көрсететіи проводкалар (7440 шоты)

1. Күмэнді талаптар бойьшша резерв қүру 7440 1290
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2. Қалыптастырьшған күмэнді резерв көлемінің кемуі 
нәтижесінде түзетулер жасау (кстыптастырыман 
есепті кезеңніц ішінде)

1290 7440

3. Күмэнді талаптар бойынша резерв қүрылмаған бол- 
са, занды талап ету мерзімі өткен жағдайда есептен 
шығарылған дебиторлық берешектер (үмітсіз талап- 
тарды) шығысының сомасын көрсету:
- сатып алушылар мен тапсырысшылардың қыска 
мерзімді берешектері бойынша

7440 1210

- сатып алушьшар мен тапсырысшылардың үзақ 
мерзімді берешектері бойынша

7440 2110

- еншілес үйымдардың кысқа мерзімді берешектері 
бойынша

7440 1220

- еншілес үйымдардын үзақ мерзімді берешектері 
бойынша

7440 2120

- қауымдастырылған және бірлескен үйымдардың 
қысқа мерзімді берешектері бойынша

7440 1230

- қауымдастырылған және бірлескен үйымдардың 
үзақ мерзімді берешектері бойынша

7440 2130

- дербес баланстағы филиалдар мен қүрылымдық бө- 
лімшедердің кыска мерзімді берешектері бойынша

7440 1240

- дербес баланстағы филиалдар мен қүрылымдық 
бөлімшелердің үзақ мерзімді берешектері бойынша

7440 2140

- басқа да қыска мерзімді дебиторлық берешектер 
бойынша

7440 1280

- басқа да үзақ мерзімді дебиторлық берешектер бой- 
ынша

7440 2180

4. Есепті кезең соңында резервті қүру және үмітсіз та- 
лаптарды есептен шығару бойынша шығыстарды 
көрсету

5610 7440

Операциялық жалдау бойынша шығыстар есебініц операцияларын 
көрсететін проводкалар (7450 шоты)

1. Операциялық жалдауға берщген активтер бойьшша, 
пайдаланьшған жылу ғаз, электроқуаты, жүмсалған 
су және т.б. қызметтер төлемдері жөнінде берушілер 
талап еткен шыгыстарды көрсету

7450 3310

2. Операциялық жалдауға берілген активтер қажетті- 
лігі үшін жүмсалған, көмекші өндірістің қызметтері 
мен өнімдері бойынша шығыстар күнын кабылдау

7450 8310

3. Операциялық жалдауга берілген активтер қажеттілі- 
гі үшін жүмсалған, жеке түлғалар мен өзге үйымдар- 
дын кызметтері мен өнімдері бойынша шығыстар 
күнын қабылдау

7450 3390

4. Операциялық жалдау бойынша пайдаланылган ин- 
вестициялык жылжымайтын мүлікке есептелген 
амортизация

7450 2320
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5. Операциялық жалда>та берілген негізгі қүралдар 
бойынша есептелген амортизация

7450 2420

6. Операциялық жалдауға бершгеи барлау және баға- 
лау активтері бойынша есептелгеи амортизация

7450 2620

7. Операциялық жалдауга берілген басқа да материал- 
дық емес активтер бойынша есептелтеи амортизация

7450 2740

8. Есеиті кезец соңыида оиерациялық жалдау бойынша 
шыгыстарды керсету (гиоттардың жабылуы)

5610 7450

Биологиялык активтердің әділ куиын ол ертуден түсетін шыгыстар 
есебі бойынша оиерацияларды корсететін проводкалар (7460 шоты)

1. Тестшер жүргізу кезіиде қүисызданған өсімдіктер- 
дің аділ құныныц кеміген сомасы шығысқа жатқы- 
зылды

7460 2510

2. Тестшер жүргізу кезінде қүнсызданған жануарлар- 
дың әділ қүнының кеміген сомасы шығысқа жатқы- 
зылды

7460 2520

3. Есепті кезең соңында биологиялық активтердің эдіч 
ііүнын өзгерту бойынша шығыстарды көрсету (иют- 
тардың жабылуы)

5610 7460

Басқа да шығыстар есебі бойынша операцияларды көрсс 
проводкалар (7470 шоты)

гетін

1. Кінәлілер анықталмаған уақытта, түгендеу кезіиде 
анықталған жетіспейтіи қүпдылықтарды есептен 
шығару:
- кассадағы қолма-қол ақпіа
- шикізат пеп материалдар
- дайын өнімдер
- тауарлар
- өздері өндірген жартылай фабрикаттар
- өзге қорлар
- негізгі қүралдар объекгілері
- инвестициялық жьшжымайтын мүлік объектілері
- барлау жэие бағалау активтері
- өзге материалдық емес акгивтер
Ескерту: Егер мүліктер сактандырылған болса, он 
да жогарыдагы проводкалар актив цұныяың өтел- 
меген бөлігі боііынша жасалады

7470
7470
7470
7470
7470
7470
7470
7470
7470
7470

1010
1030
1320
іззо  !
1340 ! 
1350 
2410 
2310 
2610 
2730

2. Есепті кезең соңыпда басқа да шығыстарды көрсету 
(шоттардыц жабылуы)

5610 7470
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(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . N° 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
7500 «Қысқартылатын қызметпен байланысты шығыс- 

тар» кіші бөлімі қыскартылатын қызметпен байланысты шығыс- 
тарды есепке алуға арналған.

7510 -  «Қысқартылатын қызметпен байланысты шығыстар» 
(АКТИВТІК шот), онда қысқартылатын қызметпен байланысты 
міндеттемелер бойынша сатылған активтер немесе есеп айыры- 
сулар бойынша шығыстар ескеріледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылык ееептілік туралы» ҚР За 
ңы мсн ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 буйрығымсн 
бскітілгсн «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін колдану үсынылады:

Қысқартылатын қызмвтпен байланысты шығыстар есебін 
жүргізу үшін қолданылатын шоттар корреспонденциясы

(7510 шоты):
№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Қыскартьшатьш кызметпен байланысты есентен шыға- 

рылатын активтер:
- сатылмаған шикізат иен материалдарға
- өзге де сатылғмаан активтерге 
-аяқталмаған өндіріс қалдығына
- барлау жэне бағалау активтерінің қалдық ісұнына
- аяқталмаған кұрылысқа
- сатьшмаған негізгі құралдарға
- сатылмаған материалдық емес активтерғе

7510
7510
7510
7510
7510
7510
7510

1310
1350
1340
2610
2930
2410
2730

2. Есепті кезең соңында кысқартылатын қызметпен бай- 
ланысты шығыстарды көрсету (шоттардың жабылуы)

5610 7510

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
7600 «Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін үйымдардың за- 

лалындағы үлес» кіші бөлімі үлестік қатысу әдісімен ескеріле- 
тін үйымдардың залалына үлесті көрсетуге арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:
7610 -  «Қауымдастырылған үйымдардың залалындағы 

үлес» АКТИВТІК шот), онда үлестік қатысу әдісімен еекері-
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летін қауымдастырылған ұйымдардың залалындағы үлесі ес- 
ксріледі;

7620 -  «Бірлескен үйымдардың залалыңдағы үлес» (АКТИВ- 
ТІК шот), онда үлестік катысу эдісімен ескерілетін бірлескен 
үйымдардың залалындағы үлесі ескеріледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылык есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бскітілғен «Бухғалтерлік есепті жүрғізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады;

Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін уйымдардың 
залалындағы улес есебін жургізу үшін қолданылатын 
шоттар корреспонденциясы (7610, 7620 иіоттары):

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденңиясы

Дебет Кредиг
1 2 3 4
1. Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдардың за- 

лалындағы ннвестор үлесіиің кемуіне байланысты, ии- 
вестиңия баланстық кұнының кемуі:
- қауымдастырылған үйымдарда
- бірлескен үйымдарда

7610
7610

2210
2210

2. Есепті кезең соңында қауымдастырылған үйымдардың 
залалындағы үлес шығыстарын көрсету (шоттардың 
жабылуы)

5610 7610

3. Есепті кезең соңында бірлескен үйымдардың залалын- 
дағы үлес шығыстарын көрсету (ічоттардың жабы-
луы)

5610 7620

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГА/1ТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІКЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
7700 -  «Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс- 

тар» кіші бөлімі корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс- 
тарды есепке алуға арналған.

7710 -  «Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар» 
(АКТИВТІК шот), онда корпоративтік табыс салығы бойынша 
шығыстар ескеріледі.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жұргізу ережесіне» жэне үлгілік
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проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану усынылады:

Корпоративтік табыс салығы всебін жүргізу үшін 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы (7710 шоты):

№
р/р

Операциялар маімүны ІІІоттар коррес- 
понденңиясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Корпоративтік табыс салығын (КТС) есептеу 7710 3110
2. Салық салынатын уақыттагы айырмаға байланысты бо- 

лашақ кезеңдерде төлеуге жататын КТС сомасы
7710 4310

3. Залал гіайда болған кезеңде таза табыстың есебіне кіре- 
тін, КТС сомасының кемуі

2810 7710

4. Есенті кезең соңында корпоратнвтік табыс салығы 
бойынша шыгыстарды көрсету (шоттардың жабы- 
луы)

5610 7710
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8 -  бөлімнің шоттары 
«Өндірістік есепке алу шоттары»

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 буйрыгымвн бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді)
8 «Өндірістік есепке алу шоттары» бөлімінің шоттары 

ұйымдардың өнімді өндіругс жэне қызметтер көрсетуге арналған 
шығындарын есепке алуға арналған. Осы бөлімнің шоттарында 
олардың пайда болу орындары және басқа да белгілері бойын- 
ша шығындарды топтау, сондай-ақ дайын өнімнің өзіндік құнын 
калькуляцнялау жүзеге асырылады.

8 «Өндірістік есепке алу шоттары» бөлімі мынадай кіші бө- 
лімдерді қамтиды:

8100 -  «Негізгі өндіріс»;
8200 -  «Жеке меншік өндірістің жартылай фабрикаттары»;
8300 -  «Көмекші өндірістер»;
8400 -  «Жүккұжат шығыстары».
8100 «Негізгі өндіріс» кіші бөлімі негізгі өндірістсгі шығын- 

дарды есепке алуға арналған.
8110 -  «Негізгі өндіріс» (АКТИВТІК шот), онда нсгізгі өн- 

діріске арналған шығындар, оның ішінде шикізат пен материал- 
дардың шығыс, тікелей негізгі өндірісте айналысатын қызметкср- 
лердің еңбекақысы жэне еңбекақысының сомасынан шсгсрімдср, 
негізгі өндіріске жатқызылған үстеме шығыстар есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Негізгі өндіріс есебін жүргізу үшін қолданылатын 
шоттар корреспонденциясы (8110 иіоты):

№
р/р

Операциялар мазмүны Шотгар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
і. Есепті кезеңнің басына аяқталмаған өндіріс бойынша 

шығындар көшіріледі (негіэгі өндіріс бонытиа)
8110 1340

2. Негізгі өндіріс кажетіне жүмсалған шикізат пен мате- 
риалдарды есептен шығару

8110 1310

3. Негізғі өндіріс қажетіне жүмсалған өзге қорларды есеп- 
тен шығару

8110 1350
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4. Негізгі өндіріс кажетіне жүмсалған көмекші өндіріс 
шығындарын есептен шыгару (көмекші өндіріс цехта- 
ры өндірген будың, ыстық, суьщсудың және т.б. құны)

8110 8310

5. Негізгі өндіріс қажетіне жумсалгаи өздері өндірген 
жартылай фабрикаттардың кұнын есептен шығару

8110 8210

6. Негізгі өндірісте технологшиык мақсаггарға жатқы- 
зьшған сыртқы үйымдар қызметінің қүны (электроқу- 
аты, жылу, ыстық және суық су, газ. көлік қызметі 
жэне т.б. қызметтер):
- жеткізушілер мен талсырысшылар бойынша
- еншілес үйымдар бойынша
- қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдар бойынша
- өзге үйымдар мен жеке тұлғалар бойынша

8110
8110
8110
8110

3310
3320
3330
3390

7. Негізғі өндіріс қызметерлеріне еңбекакы есептеу 8110 3350
8. Негізгі еидіріс қызметкерлерінің табысына есептелген 

әлеуметтік салык
8110 3150

9. Сол сияқгы, әлеуметтік аударымдар 8110 3220
10. Негізгі өндіріске катысты жүккұжат шығындарын есеп- 

тен шығару
8110 8410

11. Негізгі өндіріс қызметкерлерінің еңбек демалысына 
есептелгеи резерв

8110 3430

12. Есепті кезең (жьш) сонында, еңбек демалысы үшін ар- 
тық құрьшган резервті қалпына келтіру:
Ескерту: Бұл стераиияны екі тәсілмен жүргізмге бола- 
ды: «цызыл сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- кызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

8110
3430

3430
8110

13. Дайын өнімді кірістеу 1320 8110
14. Есепті кезең соңында аяьсгалмаған өндіріс қалдығын 

есептен шығару
1340 8110

15. Қолдануға жарамды негізгі өндіріс қалдықтарын гіай- 
далануга болатын бағамен кіріске алу

1350 8110

16. Өнімді мал мен күш көлігі ретіндегі жас малдардың 
есебін көрсету

2520 8110

17. Аякталмаган өндірістің төтенше апатка байланысгы 
пайда болған шығындары

7470 8110

18. Аяқталмаган өндірістің кемшін шыкқан шыгындарын 
көрсету:
- материалдық шығынды кінәлі түлгаға жатқызу (өз ке- 
лісіиі немесе соттың шешімі боііынша)
- егер кінәлі анықталмаса немесе шығынды өндіру 
мүмкін болмаса

1250

7470

8110

8110

19. Аяқталмаған өндіріс қызметінің кысқартылуына байла- 
нысты шығындар

7510 8110
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(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 буйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ’)» үзінді) 
8210 «Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар», онда жар- 

тылай фабрикаттарды өндіруге арналған шығындар ескеріледі;
8210 -  «Жеке өндірістегі жартьшай фабрикаттар» (АКТИВ- 

ГІК шот), онда жартылай фабрикаттарды өндіруге арналған шы- 
гыстар есепке алынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
цы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бскітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
і іроводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Жвке өндірістегі жартылай фабрикаттар есебін жургізу ушін 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы (8210 илоты):

№
р/р

Операциялар мазмұны ІИоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Есепті кезеңнің басына аяқталмаған өндіріс бойынша 

шығындар көшіріледі (жеке өндірістегі жартылай 
фабріікаттар бойынша)

8210 1340

2 Жеке өндіріс жартылай фабрнкаттарын шығару үшін 
жүмсалған шикізат пен материалдарды есептен шы- 
ғару

8210 1310

3. Жеке өндіріс жартьшай фабршсаттарын шығару үшін 
жүмсалған өзге қорларды есептен шыгару

8210 1350

4. Жеке өндіріс жартылай фабрикаттарын шығару үшін 
жүмсалған көмекші өндіріс шығындарын есептен шы- 
ғару (көмекші өндіріс цехтары өндірген будың, ыстъщ, 
суык судың және т.б. кұны)

8210 8310

5. Жеке өндіріс жартылай фабрикаттарын шығару үшін 
технологиялық мақсаттарға жатқызылған сыртқы 
үйымдар қызметінің қүны
(электроқуаты, жылу, ыстық және суык су, газ, көлік 
қызметі жэне т.б. қызметтер):
- жеткізушілер мен тапсырысшылар бойынша
- еншілес үйымдар бойынша
- кауымдастырылған және бірлескен ұйымдар бойын- 
ша
- өзге үйымдар мен жеке тулғалар бойыніла

8210
8210
8210

8210

3310
3320
3330

3390
6. Жеке өндіріс жартылай фабрикаттарын шығарушы 

қызметерлерге еңбекақы есептеу
8210 3350
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7. Жеке өмдіріс жартылай фабрикаттарын шыгарушы қыз- 
меткерлердің табысыиа есептелген әлеуметтік сальгқ

8210 3150

8. Сол сияқты, әлеуметтік аударымдар 8210 3220
9. Жеке өндіріс жартылай фабрикатгарьгн шығаруга қа- 

тыстьг жүккұжат шығындарын есептен шығару
8210 8410

10. Жеке ендіріс жартылай фабрикатгарын шьгғарушы 
қызметкерлердің еңбек демальгсьгна есептелген резерв

8210 3430

11. Есепті кезең (жыл) соңында, жеке ендіріс жартылай 
фабрикаттарьш шығарушы қызметкерлердің еңбек де- 
малысьг үшін артьгқ қүрылған 
резервті қалпына келтіру:
Ескетят: Бүл операішяны екі тәсілмен жүргітге бола- 
ды: «кызыл сторно тәсічімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қьгзыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

8210
3430

3430
8210

12. Жеке ендіріс жартьглай фабрикаттарьш иақтьг езіндік 
құнымен сыртка сату

7010 8210

13. Жеке ендіріс жартылай фабрикаттарьгн негізгі ендіріс- 
тік мақсаттарға беру

8210 8210

14. Сол сияқты, кемекші ендіріске 8310 8210
15. Есепті кезең соңында аяқталмаған ендіріс бойьгнша 

жеке ендіріс жартылай фабрикаттар қалдьггын есептен 
шьгғару

1340 8210

16. Қолдануға жарамдьг жеке өндіріс жартьглай фабрикат- 
тарының калдыктарын пайдалануга болатьгн бағамен 
кіріске алу

1350 8210

17. Жеке ендіріс жартылай фабрикаттарын бір ңехтан 
екінші ңехқа беру

8210 8210

18. Есепті кезең соңында жеке ендіріс жартылай фабри- 
каттарьгньгң қалдығы аяқталмаған ендіріске жатқы- 
зылдьг

1340 8210

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж. № 185 бүйрығымен бекітілген 
«БУХГАЛТЕРЛІИ ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді) 
8300 «Көмекші өндірістер» кіші бөлімі көмекші өндіріс шы- 

ғындарын есепке алуға арналған.
8310 «Көмекші өндірістер» (АКТИВТІК шот), онда ұйымның 

негізгі өндірісіне қатысты көмекші болып табылатын өндірістер- 
дің шығындары есепке алынады. 

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы менҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымсн 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік
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проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады: 

Иөмеиші әндірістер есебін жургізу үшін қолданылатын
шоттар корреспонденциясы (8310 шоты):

№
р/р

Операщгалар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит

1 2 3 4
1. Ееепті кезеңнің басына аяқталмаған өндіріс бойынша 

шығындар көшіріледі (көмекші өндірістер бойыниш)
8310 1340

2 Көмекші өндіріс қажеті үшін жұмсалған шіжізат пен 
материалдарды есептен шығару

8310 1310

3. Көмекші өндіріс қажеті үшін жұмсалған өзге қорларды 
есептен шығару

8310 1350

4. Көмекші өндіріс қажеті үшін жұмсалған, өзғе көмекші 
өндіріс цехтарының шығындарын есептен шығару (кө- 
мекіиі өндіріс цехтары әндірген будыц, ыстың, суық 
судың жэне т.б. цүны)

8310 8310

5. Көмекші өндіріс қажеті үшін технолоғиялық мақсат- 
тарға жатқызьшған сыртқы ұйымдар қызметінің қүпы 
(электроқуаты, жылу, ыстық және суық су, гсіз, кө.чік 
қызметі жэне т.б. қызметтер):
- жеткізушілер мен тапсырысшылар бойынша
- еншілес үйымдар бойынша
- қауымдастырылған және бірлескен ұйымдар бойын- 
ша
- өзғе ұйымдар мен жеке тұлғалар бойынша

8310
8310
8310

8310

331»
3320
3330

3390
6. Көмекші өндіріс қызметкерлеріне еңбекақы есептеу 8310 3350
7. Комекші өндіріс қызметкерлерінің табысына есептел- 

ген әлеуметтік салық
8310 3150

8. Сол сияқты, әлеуметтік аударымдар 8310 3220
9. Көмекші өндіріс қажетіне қатысты жүкқұжат шығын- 

дарын есептен шығару
8310 8410

10. Көмекші өндіріс қызметкерлерінің еңбек демалысына 
есептелген резерв

8310 3430

11. Есепті кезең (жыл) соңында, көмекші өндіріс қызмет- 
керлерінің еңбек демалысы үшін аргық құрылған резе- 
рвті қалпына келтіру:
Ес-кертү: Бұл операнияны екі тәсілмен жургізуге бола- 
ды: «қызыл сторно тәсічі.шн» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

8310
3430

3430
8310
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12. Соңынан шикізат пен материал есебінде пайдаланыла- 
тын көмекші өндіріс өнімдері кірістелді

1310 8310

13. Сол сияқты, өзге қорлар есебінде 1350 8310
14. Сол сияқты, дайын өнім есебінде 1320 8310
15. Есепті кезең соңында аяқталмаған ендіріс калдықта- 

рын есептен шыгару (көмекиіі өндіріс бойышиа)
1340 8310

16. Қолдануга жарамды көмекші өндіріс қалдыктарын 
пайдаланзта болатын бағамен кіріске алу

1350 8310

17. Көлік цехы және басқа да қызмет көрсететін цехтардың 
шыгыидарын есегітен шығару:
- экімшілік бойынша
- маркетинг және сату болімі бойынша
- негізгі өндіріс цехтары бойынша
- негізгі жэне көмекші өндіріске қызмет керсету цехта- 
ры бойынша
- шаруашылық есеппен жүргізілетін құрылыс қажетте- 
рі бойынша
- негізгі қүралдардың қатардан шыгуына қатысты
- төтенше апатты жоюға қатысты
- сырткы ұйымдарга қатысты (сату)

7210
7110
8110
8410

2930

7410
7470
7010

8310
8310
8310
8310

8310

8310
8310
8310

(ҚР Қаржы Министрлінің 23.05.2007 ж . № 185 буйрығымен бекітілген
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫНАН (ШҮЖ)» үзінді)
8400 «Жүкқркат шығыстары» кіші бөлімі жүккұжат шы- 

ғыстарын есепке алуға арналған.
8410 -  «Жүккүжат шығыстары» (А К ТИ В ТІК  шот), онда 

негізгі жэне қосымша өндірістер, сондай-ақ жеке өндірілген 
жартылай фабрикаттар бойынша жүкқүжат шығыстары көрсе- 
тіледі.

Жүккүжат шығындары дегеніміз -  өндірісті баскарып, күтуге 
қатысты шығындар, олардың қатарына төмендегілер жатады:

- өндірісті шикізатпен, материалдармен, отынмен, электроқу- 
атымен, қүрал-жабдықтармен жэне басқа да еңбек күралдарымен 
қамтамасыз етуге жүмсалған шығындар (тасымалдау-дайындау 
мен қойма шығыстары, өндірістік і<үралдар мен жабдықтарды 
жалдау жөніндегі шығыстар);

- негізгі өндірістік қорларды жүмысқа қабілетті қалыпта үс- 
тау, яғни, амортизадия шығындары; күту жэне техникалық бай- 
қау шығындары; әртүрлі жөндеуге қажетті шығындар, оның іші- 
не күрделі жөндеуде кіреді;

- көмекші өндіріс қызметкерлерінің еңбекақысы жэне оған 
есептелген аударымдар бойынша шығындар;
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- техникалық пайдалану ережелерінде көрсетілген, өртке қар- 
сы және күзету мен өзге де арнайы талаптарды қамтамасыз ету 
шығындары;

- өндірістік санитарияны қамтамасыз ету жөніндегі шығын- 
дар;

- өндірістік кұралдарды жалдау жөніндегі шығындар;
- өндірістік қымметтерге қатысты іссапар шығындары;
- өндірілген және сатылған өнімдерді кепілдік жөндеу жөнін- 

дегі шығындар;
- жаңа өнімдер мен өндіріс түрлерін игеру жөніндегі шығын- 

дар;
- жүмыссыз түру мен жарамсыз өнімдер шығару, сонымен қа- 

тар өзге де өндірістік шығыстар бойынша шығындар.
Өндірісті үйымдастыру мен технолоғиялық ерекшеліктеріне, 

өндірістік салалардың түрлеріне байланысты, жүкқүжат шығыс- 
тарына жоғарыда көрсетілмеген басқа да шығындардың қосылуы 
мүмкін. Жүкқүжат шығыстары өндірілген өнімнің өзіндік қүны- 
на тікелей жатқызылмайды. Оларды өндіріс ерекшеліктсрін сс- 
кере отырып есептеу арқылы бөледі. Бөлу тәсілі үйымның сссп 
саясатында жазылып көрсетілуге тиіс.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР За 
ңы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бүйрығымсн 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сэйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Жүкқужат шығыстарының есебін жүргізу үшін қолданыла- 
тын шоттар корреспонденциясы (8410 шоты):

№
р/р

Операциялар мазмұны ІНоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Неғвгі жзне көмекші өндіріске қызмет көрсету үшін 

жұмсалған шикізат пен материалдардардың кушы есеп- 
тен шығарылды

8410 1310
1350

2. Негізгі және кәмекші өндіріске қызмет көрсету үшін 
үшінші тараптар орындаған жұмыстар мен көрсетілген 
қызметгердің құны жүккұжат шыгыстарына есептен 
шығарылды

8410 3310
3390

3. Негізғі жэне көмекші өндіріс қызметкерлеріне еңбека- 
кы есентеу

8410 3350



4. ІІегізгі жэне көмекші өндіріс қызметкерлерінің еңбека- 
қысына есептелген әлеуметтік салық

8410 3150

5. Сол сияқты, элеуметтік аударыадар 8410 3210
б. Өндірістік құралдарды жалдау төлемінің сомасы жүк- 

күжат шығыстарьша есептен шығарылды
8410 3360

7. Сол сияқты, өндірістік жайлар бойынша 8410 3360
8. Негізгі және көмекші өндіріс қызметкерлерінің еңбек 

демалысына есептелген резерв
8410 3430

9. Есепті кезең (жыл) соңьгнда қызметкерлердің еңбек 
демалысы үшін артық қүрылган резервті калпына 
келтіру:
Ескерппк Бұл операиияны екі. тәсілмен жүргізуге бола- 
ды: «ңызыл сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- кызыл сторио тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

8410
3430

3430
8410

10. Өндірістік қымметтерге қатысты іссапар шыгындары 
жүкқүжат шығыстарына жатқызылды

8410 1251

11. Өндірісте қолданылатын негізгі құралдар бойынша 
амортизация есептелді

8410 2420

12. Сол сияқты, материалдық емес активтер 8410 2740
13. Негізгі құралдарды жөндеу үшін құрылған резерв 8418 3440
14. Есепті кезең (жьш) соңында негізгі құралдарды жен- 

деу үшін артык құрылған резервті қалпына келтіру: 
Ескерппк Б ул  опеоаиияны екі тәсілмен жүргізуге бола- 
ды: «цызыл сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсічімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

8410
3440

3440
8410

15. Кепшдік жөндеу үшін кұрылған резерв 8410 3410
16. Есепті кезең (жыл) соңында кепілдік жендеу үшін ар- 

тық құрылған резервті қалпьша келтіру:
Ескерппк Бул операиияны екі. тәсілмен жүргізуге бола- 
ды: «кызыл сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілімен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тәсілімен

8410
3440

3440
8410

17. Заңды талаптар үшін кұрылған резерв 8410 3420
18. Есепті кезең (жыл) соңында заңды талаптар үшін ар- 

тық құрьмған резервті қалпьша келтіру:
Ескергтк Бұл операішяны екі тәсілмен жүргізуге бола- 
ды: '«цызыл сторно тәсілімен» (теріс санмен), «теріс 
проводка тәсілшен».
- қызыл сторно тәсілімен
- теріс проводка тэсілімен

8410
3440

3440
8410
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19. Негізгі және көмекші өндіріс цехтарына сыртқы ұйым- 
дар көрсеткен коммуналдық қызметтер кұны жүккұжат 
шыгыстарына жатқьгзылды

8410 3310

20. Негізгі және көмекші өндіріс цехтарына ұйымныц өз 
цехтары көрсеткен коммуналдық қызметтер күны жүк- 
күжат шыгыстарына жатқызылды

8410 8310

21. Есепті айга жататын (есеп бойынша), жаңа өнімдерді 
(технологиялық процестерді) істеруге жұмсалған шы- 
ғындардың бір бөлігі, жүккүжат шыгыстарына жатқы- 
зылды

8410 1620

22. Ағымдық айда күрылған резервтің есебінен жабылмай 
қалған шыгындар жүккұжат шығысына есептен шыға- 
рылды (еңбек демалысының төлемдері, негізгі күрал- 
дарды жөндеу, кепілдік қызмет көрсету төлемдері)

8410 1620

23. Есепті кезең соңында (жыл) резервтің жетпей қалған 
сомасын толықтыру

1620 3410
3420
3430
3440

24. Ай соңында негізгі өндіріске жататын жүкқүжат шы- 
ғыстары есептен шығарылды

N110 N410

25. Сол спяқты, көмекші өндіріс бойынша 8310 N410
Жарамсыз өнімдер бойынша шығындарды корссту

1. Жарамсыз өнімдерді қалпьша келтіруге жұмсалғап ма- 
териалдарды есептен піыТару

8410 1310
1350

2. Жарамсыз өнімдерді қалпына келтіруге үшінші тарап- 
тың орындаған жүмыстары мен қызметтерінің құнын 
жүкқұжат шьвгыстарына есептен шығару

8410 3310
3390

3. Жарамсыз өнімдерді қалпына келтірумен айналыскан 
қызметкерлерге есептелген еңбекакы

8410 3350

4. Жарамсыз өнімдерді қалпына келтірумен айналысқан 
қызметкерлердің еңбекақысьша есептелген әлеуметгік 
салық

8410 3150

5. Жарамсыз онімдерді қалпьша келтірумен айналысқан 
қызметкерлердің еңбекақысына есептелген міндетті 
әлеуметтік аударымдар

8410 3210

6. Сатып алушының жарамсыз тауарды (өнімді) кейін 
қайтаруға жұмсаған тасымалдау шығысының акцеп- 
телген шоты

8410 3390

7. Жарамсыз өнімнен алынған, эрі қарай қолдануға жа- 
рамды қалдықгарды кірістеу

1350 8410

8. Егер жарамсыз өнім жеткізушінің сапасыз шпкізат эке- 
луіне байланысты орын алып, ол оны мойындап, шы- 
ғынды жабуға келісетін болса, онда жеткізущіге қой- 
ылган талап мына проводка аркылы керсетіледі

1280 8410
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ЖЕКЕ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІН 
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТЕ КӨРСЕТЕТІН 

ҚЫСҚАША СЫЗБАЛАР
1. Тауарайналымы операцияларының есебі

Кэсіпкерлікпен айналысатын субъектілер арасында тауарайна- 
лымдық операцияларын (бартер) қолдану тәжірибесі жиі кезде- 
седі. Қызметін жаңа бастаған бухгалтерлер үшін мүндай кызмст 
түрлерін көрсету қиындық туғызатындықтан, бартерлік опера- 
цняларды бухгалтерлік есеп бойынша көрсетудің жалпыга бірдсй 
нүсқасын үсынамыз.

«Бартерлік мэміле» деген сөзді қалай түсінуге болады?
Бүл екі, немесе одан да көп тараптардың арасында дайын 

өнімдерді, тауарларды, орындалған жүмыс пен қызметтерді қар- 
жылық төлемсіз өзара айырбастау туралы мәміле. Яғни бүл мэ- 
мілелерге ақша қаражатьшен есептесу операциялары катысты- 
рылмайды (қолма- қол ақша, қолма-қол ақшасыз, жэне оларға 
тенестірілген өзғе де ақша күралдары). Алайда, бартер бойынша 
келісімшарт (контракт) жасалған кезде, Қазақстан Республикасы 
Азаматтық Кодексінің 406-444 баптарымен реттелетін алып-сату 
келісімшарттарына койылатын талаптар басшылыққа алынады. 
ҚР АК былай деп көрсетілген:

«Алып-сату келісімиіарты бойынша бір тарап (сатуиіы), мү- 
лікті (тауарды) екітиі тараптыц (сатып ачуіиыныц) меншігіне, 
ишруашылыцты жүргізуге жэне оперативтік басцаруга беруге 
міндеттенеді, ал сатып алуиіы ол мүлікті (тауарды) кабылдап 
және оган тиісті мөлшерде каржылыц соманы (багасын) тө- 
леуді міндетіне алады».

Бартерлік айналым бойынша өнім (тауарлар, орындалған жү- 
мыс пен қызмет) иесі айырбастаушы тарап, САТУШЫ, ал мү- 
лікті кабылдап алушы тарап, САТЫП АЛУШЫ болып табылады. 
Айырбастаудың сандық жэне сапалық шарттары келісімшартта 
көрсетіледі, келісіледі. Келісім шартта міндетті түрде мыналар 
көрсетіледі:

- дайын өнімнің немесе тауардың (орындалған жүмыс немесе 
көрсетілген қызмет түрінің) саны;

- айырбас қүны жэне келісім шарт бағасы болып табылатын 
бартерлік сома;
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- жеткізу шарты мен мерзімі.
Алып-сату кезіндегі сияқты, САТУШЫ шот-фактуралар мен 

кслісімшартта келісілген барлық құжаттарды, қосымша ретінде 
САТЫП АЛУШЫҒА үеынады.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылык есептілік туралы» ҚР За 
цы мен ҚР Қаржы Министрінің 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесіне» жэне үлгілік 
проводкаларға сәйкес, ШҮЖ осы кіші бөлімі бойынша төмендегі 
бухгалтерлік проводкалар тізімін қолдану үсынылады:

Ж үкқужат шығыстарының есебін жүргізу үшін 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№ Операциялар мазмұны Шоттар коррес-
р/р понденциясы

Дебет Кредит

1 2 3 4
1. САТУШЫ тарабы бойынша-

Бартермеи берілген шикізат пен материалдар, өзге 
қорлар, дайын өнім, тауарлар, орындалған жұмыс,
көрсетіпген қызмет, негізгі құралдар жэне т.б. төлемі 
бойынша дебиторлық берешектерді көрсету:
- ҚҚС сомасынсыз 1210 6010
- ҚКС сомасына 1210 3130

2. САТУШЫ тарабы бойынша-
Бартермен берілгендердің өзіндік құнын көрсету:
- шикізат пен материалдар
- өзге қорлар
- дайын өнім

7410
7410
7010

1310
1350
1320

- тауарлар 7010 1330
- негізгі өндіріс бойынша орындалған жұмыс пен көр- 7010 8110
сетшген қызметтер
- көмекші өндіріс бойынша орындалган жұмыс пен 7010 8310
керсетшген қызметтер 
- баланстық кұпы бойынша негізгі кұралдар 7420 2410
- олармен бірге жинақталган амортизация сомасы 2420 2410
есептен шығарылады

3. Бартерлік операцияларды жүргізуге катысты шыгыс- 
тарды көрсету (сату шыгындары)

7110 Бартер 
бойын- 
ша бері- 
лстін ак- 
тнв-тер 
есебіиіц 

шоттары
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4. САТУШЫ тарабы бойынша-
Бартермен берілген төмендегі мүліктер бойынша жа- 
былатын дебиторлық берешектерді көрсету':
- шикі.чат пен материалдар ҚҚС косылмаған
- өзге қорлар ҚҚС қосылмаған
- дайын өнім ҚҚС косылмаған
- тауарлар ҚҚС қосылмаған
- орындалған лсұмыстар мен көрсетілген шзметгер 
ҚҚС қосьшмаған
- негізгі қорлар баланстык құны бойынша ҚҚС қосыл- 
маған
- ҚҚС сомасы

1310
1350
1320
1330
3310

2410

1420

1210
1210
1210
1210
1210

1210

1210
5. САТЫН АЛУІІІЫ тарабы бойынша-

Бартер бойынша қабылданғандардың өзіндік қүнын
көрсету:
- шикізат пен материалдар ҚҚС қосылмаған 1310 3310
- өзге қорлар ҚҚС косылмаған 1350 3310
- дайын өнім ҚҚС қосылмаған 1320 3310
- тауарлар ҚҚС қосылмаган 1330 3310
- негізгі өндіріс бойынша орындалған жұмыстар мен 8110 3310
керсетілген қызметтер ҚҚС қосылмаған 
- көмекші өндіріс бойынша орындалған жұмыстар 8310 3310
мен көрсетілген қызметтер ҚҚС қосылмаған 
- негізгі қорлар баланстық кұны бойынша ҚҚС қосьш- 2410 3310
маған
- ҚҚС сомасы 1420 3310

6. САТЫП АЛУШЫ тарабы бойынша-
Бартермен берілген томендегі мүліктер бойынша жа-
былатын кредиторлық берешектерді көрсету:
- шикізат пен материалдар ҚҚС қосьшмаған 3310 1310
- өзге қорлар ҚҚС косылмаған 3310 1350
- дайын өнім ҚҚС косылмаған 3310 1320
- тауарлар ҚҚС қосылмаған 3310 1330
- негізгі өндіріс бойынша орындалған жұмыстар мен 3310 8110
көрсетілген қызметтер ҚҚС қосылмаған 
- көмекші ендіріс бойынша орындалған жұмыстар 3310 8310
мен көрсетілген қызметтер ҚҚС қосылмаған 
- негізгі қорлар баланстық құны бойынша ҚҚС қосыл- 3310 2410
маған
- онымен бірге жинақталған амортизация есептен шы- 2420 2410
ғарылады 
- ҚҚС сомасы 3310 3130
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2. Өкілеттік шығындардың есебі

Субъектінің жарғылық қызметімен байланысты шығындар 
өкілеттік шығындар болып саналады — олардың қатарына іскер- 
лік байланыстар орнатуға келген өзге ұйымдардың (шетелдіктер- 
ді қоса алғанда) өкілдерін кабылдап, күтуге қатысты, семинарлар 
мен курстарды үйымдастыруға жэне субъектінің Жарғылық қыз- 
метімен тікелей байланысты өзге де шараларға қатысты шығын- 
дар кіреді.

ҚР заңнамаларында өкілеттік шығындарды есептеу мен ре- 
сімдеудің тэртібі бекітілмегендіктен, өкілеттілік шығындарды 
үйымдастыру мен заңдастыруға қатысты күжаттарды субектінің 
өзі жасап, Есеп саясатына қосымша ретінде бекітуге тиіс.

Өкілеттік шығындарға төмендегі шығындар жатады:
- таңертеңгілік, түстік жэне кешкілік ресми қонақасылар (Таң- 

ғы, түскі жэне кешкі ресми ас беру кезінде айтылатын эңгімелер- 
дің тақырыбы мен мақсаты болуға тиіс, ол сметада арнайы көрсс- 
тіліп, оған қатысатын адамдардың саны белгіленеді. Әрі екі жақ- 
ган да қатысатын адамдардың саны тең болады).

- іс-шара өткізу кезінде буфеттік (фуршеттік) қызмет көрссту;
- мәдени қызмет көрсету (театрларға, мүражайларға, көрме- 

лерге жэне т.т. апару);
- автокөлік қызметі;
- аудармашылардың қызметіне ақы төлеу;
- іс-шаралар өтетін жайға төленетін жалдау ақысы;
- музыкалық қолдау;
- қонақ үйлердің ақысы;
- кәдесыйлар мен сыйлықтар сатып алу;
- арнайы іс-шараларға тікелей қатысты жэне қүжаттар арқылы 

расталған өзге де шығындар.
Жалпы шығындардың мөлшерін қабылдаушы жэне шақырыл- 

ған тараптардан қатысушылардың санын тең етіп есептейді.
Әрбір іс-шараға қатысты өкілеттік шығындардың қүрамы, 

оны ойдағыдай өткізілуін қамтамасыз етуге жеткілікті болып, қа- 
жетсіз артық шығындар жасауға жол берілмейді.
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ӨКІЛЕТТІК ШЫҒЫНДАРДЫҢ НОРМАСЫ

Шығындардың аталуы АЕК бойынша норма 
(айлық есептік көр- 

сеткіш)
1. Тұлғаларды ресми кабылдаудың шығындары (кү- 
ніне 1 адамға)

8,0-ге дейін

2. Келіссөз кезінде буфеттік (фуршеттік)
қызмет көрсету (күніне 1 адамға, аудармашылар мен
еріп жүрген адамдарды коса алғанда)

1,5-ге дейін

3. Делеғация кабылдаушының штагында түрмайтын 
аудармашы қызмегінің ақысы (сағатына)

1,0-ге дейін

4. Көліктік кызмет (сағатына) 1,0-ге дейін

Өкілеттік шығындарды ресімдеу үшін төмендегі қүжаттарды 
дайындау кажет:

1. Қонақтарды (қонақты) қабылдауды үйымдастыру туралы 
үйым бірінші басшысының бүйрығы. Бүйрықта мыналар атап 
көрсетіледі: кімнің, қайдан келетіні; олардың қатысуымен қандай 
шаралар жасалатыны (ол шараларды өткізу бағдарламасы); көр- 
сетілген шараларды өткізуге қажетті шығындар тізімі; шараны 
өткізу Бағдарламасы мен Сметалық шығынын жасауга жауапты 
түлғаларды тағайындау.

2. Шара өткізудің бағдарламасы, бағдарламаның өтетін уақы- 
ты мен орыны жэне онда талқыланатын сүрақтар (таңертеңгі, 
түскі, кешкі ресми астар берілген кезде қатысатын адамдардың 
аты жөні көрсетілген тізім).

3. Бірінші басшы бекіткен сметалық шығындар, онда эр бап 
бойынша жүмсалатын соманың мөлшері, сметаның жалпы сома- 
сы, қатысушылардың саны жэне резервтік соманың мөлшері ар- 
найы көрсетіледі.

4. Шараны өткізу Бағдарламасын бекіту, шараны еткізуге 
жауапты комиссияның қүрамы жэне шараны өткізу үшін қарас- 
тырылған сметаның жалпы шығынын бекіту туралы бүйрық.

5. Сметаның орындалысы туралы акт, смета жоспарының нақ- 
ты түрде орындалысын көрсететін қүжат, шараларды орындауға 
алынған соманы жауапты түлғаның есебінен шығаруға негіз бо- 
лып табылады.

6. Шығындарды растайтын бастапқы күжаттар (аванстық 
есеп, шығыс жэне кіріс ордерлері, чектер, сатып алу актілері, ба- 
ғалар туралы анықтамалар, калькуляңия, шоттар, билеттер, жал-



дау туралы келісім шарттар, қызмет көрсету жөніндегі шоттар 
жэне т.б.)

Қонақтарды қарсы алу және комиссияны тағайындау туралы 
бұйрықка қол қойылғаннан соң, бухгалтерия смета бойынша бе- 
кітілген соманы жауапты тулғаның қолына береді.

Іс шаралар аяқталғаннан кейін 3 күннің ішінде жауапты түлга 
бухгалтерияға мына құжаттарды өткізеді:

- аванстық есеп;
- шығындарды растайтын бастапқы кұжаттар;
- сметаның орындалысы туралы акт, оған комиссия қол қояды, 

бухгалтерия текееріп, басшы бекітеді.
Пайдаланылмаған сома кассаға қайтарылады. Ал құжаттар 

бойынша расталған артық жұмсалған сома жауапты тұлғаға шы- 
ғыс ордерімен қайтарылып беріледі. Арифметикалық тексеруден 
өткен жэне бекітілген сметаға шақ жасалған аванстық есеп қа- 
былданып алынады. Аванстық есеп пен сметаның орындалысы 
туралы акті бекітілгеннен кейін, қабылданған сома жауапты тұл- 
ғаның есебінен шығарылып, есепті кезеңнің шығындарына ко- 
сылады.

Басшының бұйрығымен бекітілген мерзімде алынған сома 
қайтарылмаса, бухгалтер ол соманы жауапты тұлғаның жалақы- 
сынан ұстап қалуға немесе жеке тұлғаның табысына қосуға құ- 
қылы.

Өкілеттік іс-шаралар жөніндегі шаруашылық операцияларын 
қарастырған кезде мына жайларды ескеру қажет:

- ҚР СК 102 бабына сәйкес, корпоративтік салық салынатын 
өкілеттік шығындардың сомасын анықтау кезінде, ҚР СК 163 ба- 
бына сай еңбек ақы қоры сомасының 1 пайызы көлеміндегі сома 
еске алынады;

- заңды ресімделген кұжаттары бар нормадан тыс шығындар, 
жеке -  жауапты тұлғаның табысына жатқызылады жэне оның та- 
бысы (жалақы сияқты) ретінде салық салынады;

- егер шығынды растайтын заңды құжаттар болмаса нсме- 
се шығынды толық растай алмаса, ондай сомалар жауапты 
тұлғаның табысына жатқызылып, салық ұсталады (жалақы 
сияқты);

- егер тексеру кезінде (сыртқы тексеру) жауапты тұлғадан заң- 
ды құжатсыз ееептен шығарылған сома анықталса, ол сомаға 
салық салынып, бірінші басшыға жэне заңды тұлғаға әкімиіілік 
айыппұлы салынады;
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- өкілеттік шараларға жұмсалған шығындар жауапты т_ұлг;і 
ның жеке табысына төмендегі жағдайларға байланысты жатқы 
зылуы мүмкін:

- бекітілген смета болмағанда;
- і<;ос тараптан мэжіліске қатысушы түлғалардың тізімі болм;і 

ғанда;
- есеп ісұжаттары болмағанда.
Өкілеттік шығындардың бухгалтерлік есебі жауапты түлға- 

лардың есебі жүргізілетін шоттар топтамасында жүргізіледі.
Қызметкерлердің карызы №  1251 «Жауапты түлғалардыц 

қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» шоттар топтамасында 
жүргізіледі.

Өкілеттік шығындар есебі бойынша қолданылатын шоттар 
корреспонденциясы (1251 іиоты):

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар кор- 
респонденциясы
Дебет Кредит

1. Кассадан жауапты тулғаға берілген сома 1251 1010
2. ГІайдаланылмаган соманы кассаға қайтару 1010 1251
3. Жауапты тұлғалар сатып алған артүрлі ТМҚ 1310,

1350
1251

4. Жеткізуші алдындағы қарыз жауапты тұлға арқылы 
өтелді (қызметтер, бнлеттер және т.б.)

3310,
3390

1251

5. Түрлі қонақасы кезінде ұйым қызметкерлері дайында- 
ған қолданылған азық-түліктерді есептен шығару

7210 1350

6. Қонақтарды қарсы алып, күту кезінде жұмсалған ө.зге 
де ТМҚ есептен шығару

7210 1310
1350

7. Аудармашылар қызметі, қонақтардың жол қаражаты 
(билеттер) және басқа да төленген қызметтердің шы- 
ғындары

7210 3310
3390

8. Қонақтардың қызметтік максаттағы көлік шығында- 
рына жұмсалған жағармайдың құнын есептен шыгару 
(қонақтарды қарсы алу бағдарламасы бойынша)

7210 1350

Қонақтарды қарсы алып, күту кезінде басқа да шығындарды 
есептен шығару қажет болса, бухгалтерлік есеп бойынша пайда- 
ланылған шоттар топтамасын, жоғарыда көрсетілген кестедегі 
шығындарды есептен шығару сияқты КРЕДИ ТТЕУ  және шы- 
гындар шотының топтамасын (7210 шоты) Д Е БЕ ТТЕУ  қажет.

Төменде өкілеттік шығындардың күжаттарын қалай толты- 
рып, ресімдеу мысалдары көрсетілген:
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«ААА» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
Б Ү Й Р Ы Қ

Алматық. №112 21 маусым 2008ж.

«Новосибирск қ. (Ресей) және Астана қ. ынтымақтастық 
туралы келіссөздер жүргізуге келетін делегацияларды  
қабылдау туралы»

«ААА» ЖШС өнімдерін сыртқа шығарып сатуды үлғайту бағы- 
тында жүмыстар жүргізуце. Маркетингтік зерттеулер жүргізу бары- 
сында Новосибирск қаласындағы «ВВВ» АҚ жэне Астана қаласы- 
ның «ССС» ЖШС өнімдерімізге қызығушылық танытқаны анық- 
талды. Өнімізбен лсете таныстыру мақсатьшда жоғарьща аталған 
ұйымдардың делегациялары Алматы қаласына шақырылды.

Шақыруымыз бойынша ынтымақтастық туралы келіссөздер 
жүргізу үшін, қүрамында «ВВВ» АҚ Президенті жэне оған еріп 
келген түлғалар бар Новосибирск қаласының (Ресей) және қүра- 
мында «ССС» ЖШС Бас директоры жэне оған еріп келген түлға- 
лар бар Астана қаласының делегацияларын қарсы алуды үйым- 
дасқан түрде өткізіп, жүмсалатын ақша қаражатының шығында- 
рын бақылау мақсатында,

Б ¥ Й Ы Р А М Ы Н
1. Төмендегі қүрамда комиссия қүрылсын:
- тераға -  КУЛИЕВ Казбек Асылханович -сату жөніндегі аға 

менеджер
- комиссия мүшесі -  Светова Ксения Ивановна -  бухгалтер
- комиссия мүшесі -  Переверзева Светлана Игоревна -  эісімші
2. Қонактарды қарсы алу жэне келіссөз жүргізудің Бағдарла- 

масы бекітілсін.
3. Өкілеттік шығындардың Сметалық шығыны бекітілсін.
4. Бухгалтерия күрамында заңды түрде хатталганы расталған 

төмендегі күжаттарды ғана есепке алсын:
- бағдарламалар;
- шығындар сметасы;
- өкілеттік шығындар сметасының орындалысы туралы акті;
- бастапқы күжаттар.
5. Бүйрықтың орындалысын бақылау комиссия төрағасы К.А. 

Кулиевке жүктелсін.
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Қосымшалар:
1. 4-8 шілде 2008 ж. қонақтарды қарсы алып жэне келіссөз 

жүргізудің бағдарламасы. 1 дана, 1 бет.
2. 4-8 шілде 2008 ж. қонақтарды қарсы алып жэне келіссөз 

жүргізудің сметалық шығыны. 1 дана, 1 бет.

«ААА» ЖШС Директоры

Бүйрықпен таныстырылды: 
Кулиев К .А .______________
Светова К.И. 
Переверзева С.И.

АИТЖАНОВ С.А.

_» маусым 2008 ж.
«__» маусым 2008 ж.

____  «__» маусым 2008 ж.

«БЕКІТЕШН»
«ААА» ЖШС Директоры 

С.А.АЙТЖАНОВ
«21» ш і л д е 2008 ж.

2008 жылы 4-8 шілде күндері қонақтарды 
қарсы алып келіссөз жүргізу 

Б А Ғ  Д А Р Л А М А С Ы

№
р/р

Іс-шаралардың атауы Уақыты Жауапты
түлга

Ескерту

1. Қонақтарды әуежайда карсы 
алу

04.07.08 ж. Кулиев К.А. 1 шағын ав- 
тобус қатыс- 
тырылады

2. Қонақтарды «Қазақстан» қо- 
нақ үйіне орналастыру

04.07.08 ж. ГІереверзева
С.И.

Келуіне
орай

3. Ынтымақтастық жөніндегі 
1-келіссоз

05.07.08 ж. 
саг 11.00- 
ден 15.00- 
ге дейін

Кулиев К.А. Кеңсенің 
мәжіліс за 
лы. Үзіліс- 
те-фуршет

4. Ынтымақтастық жөніндегі 
2-келіссөз

05.07.08 ж. 
саг 11.00- 
ден 15.00- 
ге дейін

Кулиев К.А. Кеңсенің 
мәжіліс за 
лы. Үзіліс- 
те-фуршет

5. Ынтымақтастық жөніндегі 
3-келіссөз

05.07.08 ж. 
саг 11.00- 
ден 15.00- 
ге дейін

Кулиев К.А. Кеңсенің 
мажіліс за 
лы. Үзіліс- 
те-фуршет
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6. Мүдделілік іуралы келісім- 
шартіса қол қою мақсатында 
компания басшыларьша ресми 
түрде кешкілік қонақасы беру

06.07.08 ж. 
сағ. 17.00- 
ден 20.00- 
ге дейін

Переверзева
С.И.

«Тропикан- 
ка» мейрам- 
ханасы

7. Алматы қаласымен таныс- 
тыру

5-7.07.08ж. Переверзева
С.И.

1 щағын 
автобус пен 
1 жеңіл ма- 
шина катыс- 
тырылады

8. Қонақтардың қайтуы. Әуежай- 
ға лсеткізу.

08.07.08 ж. Кулиев К.А. Қайтулары- 
на қарай

Сату жөніндегі аға менеджер К.А.Кулиев

«БЕКІТЕМІН»
«ААА»ЖШС Директоры
________ С.А.АЙТЖАНОВ

«21» ш і л д е 2008 ж.

ӨКІЛЕТТІК ШЫҒЫНДАРДЫҢ СМЕТАСЫ 
(Новосибирск (Ресей) және Астана қаласынан келетін 

делегацияны қабылдау)

№
р/р

Іс-шаралар атауы Өтетін
уақыты

Өтетін
орны

Сме-
талық

сомасы
(теңге)

Іс-шараларды 
өткіззте лсұмса- 
латын шыгын- 
дардың қысқа- 

ша тізімі
1. ЬІнтымақтасты қ 

жөніндегі 1-ке- 
ліссөз

05.07.08 ж. 
саг 11.00- 
ден 15.00- 

ге дейін

Кеңсе мә- 
жіліс залы

12000 Фуршет үшін 
азық-түлік са- 
тып алу, ыдыс- 
аяқ жалдау

2. Ынтымактастық 
жөніндегі 2-ке-
ліссез

05.07.08 ж. 
сағ 11.00- 
ден 15.00- 

ге дейін

Кеңсе мэ- 
жіліс залы

12000 Фуршег үшін 
азық-түлік са- 
тып алу, ыдыс- 
аяқ жалдау

3. Ынтымақтастық 
жөніндегі 3-ке- 
ліссөз

05.07.08 ж. 
саг 11.00- 
ден 15.00- 

ге дейін

Кеңсе мэ- 
жіліс залы

12000 Фуршет үшін 
азық-түлік са- 
тып алу, ыдыс- 
аяқ жалдау
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4. Мудцелілік тура- 
лы келісімшартқа 
қол кою мақса- 
тында компания 
басшыларына рес- 
ми түрде кешкілік 
қонакасы беру

06.07.08 ж. 
сағ. 17.00- 
ден 20.00- 
ге дейін

«Тропикан- 
ка» мей- 
рамханасы

54500

5. Кездесудің мәде- 
ни багдарламасы 
(қаламен жэне 
қаладан тыс жер- 
лермен таныс- 
тыру)

5.07-7.07.08 
ж. сағ.

16.00-ден
20.00-ге 

дейін

30000 Автокөлік пен
жолсерікгер
шыгыны

б. Қонақтардың сый 
кэделері

116000 Делегация бас- 
шыларына

7. Қонақ үй толемі «Қазақ-
стан»

150000

8. Үшақ билеттері- 
нің төлемі

580000 Алматыга 
үшып келіп, 
қайта ұшу би- 
леггерінің кұ- 
нын кайтару

Бас бухгалтер К.И.Светова

«БЕКІТЕМІН»
«ААА» ЖШС Директоры

__________С.ААЙТЖАНОВ
« 2 1 » ш і л д е  2008 ж.

Новосибирск қ. (Ресей) жәие Астана қ. келген делегация- 
ларды қабылдау ЖӨНІНДЕГІ ӨКІЛЕТТІК ШЫҒЫНДАР 

СМЕТАСЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ АКТІСІ

Қурамында Кулиев К.Д. (төраға) жэне комиссия мүшелері -  
Светова К.И. мен Переверзева С.И. бар, 21.06.2008 ж. № 112 
буйрықтың негізінде эрекет ететін комиссия, осы акті бойынша 
4-8 шілде 2008 ж. Жарғылық қызметке қатысты «ААА» ЖШС 
экімшілік ғимаратында ынтымақтастық жөнінде келіссөз жүргізу 
үшін шақырылған Новосибирскіден (Ресей) келген «ВВВ» АҚ 
мен Астанадан келген «ССС» ЖШС делегацияларын қарсы алуга 
жүмсалған 958 690 теңге соманы өкілеттік шығындарға жатқызу- 
ға болатынын растайды.
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Делегациялар Алматы қаласында болған уақытта темендегі іс- 
шаралар өткізілді:

- «ААА»ЖШС директоры Айтжанов С.А. 06.07.08 ж. «Тропи- 
кана» мейманханасында «ВВВ» АҚ Президенті Р.Н. Кежеғалиев- 
пен жэне «ССС» ЖШС Бас директоры С.С. Айтиевпен ресми 
кешкі ас уақытында іскерлік кездесу өткізді. 3 тұлғаға дайындал- 
ған ресми қонакасының құны 52490 теңге болды.

- 5 -  7 шілде 2008 ж. «ААА» ЖШС мен «ВВВ» АҚ жэне 
«ССС» ЖШС қызметкерлерінің қатысуымен іскерлік кездесулер 
өткізілді, (3 келіссөз, күніне 1 келіссөзден), үзіліе кездерінде жал- 
пы саны 15 адам (эр тараптан 5 адамнан) болатын қатысушыларға 
фуршеттік қызмет көрсетілді. Фуршеттік дастарханға қойылған 
азық-түліктің кұны 33400 теңге.

- «ВВВ»АҚ мен «ССС» ЖШС-ң делегациялары Алматы қа- 
ласында болған кезде мәдени, ойын-сауық бағдарламасын өткізу 
үшін қызметтік автокөлік пен шағын автобус пайдаланылды. Қо- 
нақтарды «ААА»ЖШС-ң директоры Айтжанов С.А. ертіп жүр- 
ді. Алматының көрікті жерлеріне, таудағы Медеу мұз айдынына 
жолбасшының көмегімен серуендер ұйымдастырылды. Қызмет- 
тік автокөлік пен шағын автобус жүргізушілерінің еңбекақысы 
мен жағармай шығынына 12500 теңге, жолбасшының қызметіне 
15000 теңге жұмсалды.

- «ВВВ» АҚ Президенті Р.Н. Кенжеғалиевтің иығына сыйлық 
ретінде ұлттық шапан жабалды. Қүны 65000 теңге.

- «ССС» ЖШС Бас директоры С.С. Айтиевке бағасы 50 800 
теңгелік кәдесый ұсынылды.

- Қонақтардың мейманханаға төлеген ақысы 149700 теңге.
- Делегация мүшелерінің Новосибирск мен Астана қаласына 

дейін ұшаққа жұмсаған жолакысы 579800 теңгені кұрады, ол со 
ма «ААА» ЖШС-ң кассасынан делеғация мүшелеріне төленді.

Акті 958 690 (тогыз жүз елу сегіз мың алты жүз тоқсан) 
теңге соманы «ААА» ЖШС-ң 2008 ж. шілде айындағы шығыны- 
на жатқызылып, осы қаржы мен ТМҚ жауапты тұлғалар:

-  729 500 теңге соманы К.А.Кулиевтің
-  229 190 теңге соманы С.И.Переверзеваның
есебінен шығару үшін жасалды.

Актіні жасағандар:_____________Кулиев К.А.
_____________Светова К.И.
_____________Переверзева С.И.
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3. Жалдау жөніндегі операциялар есебі

Жалдау жөніндегі мэмілелер қаржылық-шаруашылық эрс- 
кеттерін атқарудағы ең көп тараған процестердің бірі. Тараптар 
арасында жасалатын жалдау келісімшарты Қазақстан Республп- 
касы Азаматтық Кодексінің 29 тарауындағы 540-600 баптардыц 
талаптарына сэйкес келуғе тиіс. Жеке жэне заңды тұлғалар кс- 
лісімшарт тараптары бола алады. Жеке тұлғалардың арасындағы 
келісімшарт бір жылдан астам мерзімге міндетті түрде жазба- 
ша жасалады , ал тараптардың бірі заңды түлға болса, мерзімгс 
шск қойылмайды. Жалға берілген мүлік жазбаша түрде жасалған 
алым-берім актісі бойынша хатталады.

ҚР Азаматтық Кодексі жалға беру ережесін төмендегі түрде 
анықтайды:

«Мүлікті жалга беру (жалдау) келісімшарты бойынша жалга 
беруіиі мүлікті ацылы түрде жалга алушыгы уакытша паііда- 
ланып және баскаруга беруге міндеттенеді. Аталган Кодексте 
көрсетілген жагдайлсір мен тәртіпке сэйкес, жалга алушы жал- 
га ачгст мүлікті қолдануга күцылы.

Мүлікті жалга беру (жалдау) келісімшартына сонымен кл- 
тар лизіінг, прокатка беру және баска да мүлікті акылы түрде 
уакытша пайдалануга цатысты келісмшарттар жаткызы- 
лады. Кез келген кәсіпорын жэне басқа да мүліктік кешендер, 
жер учаскелері, гимараттар, қүрычымдар, жабдыцтар, көлік 
цүралдары жане баска да пайдалану кезінде іиынайы түрін жо- 
галтпайтын затттар мүліктік жалдауга берілуі мүмкін. Заң- 
намалыц актілер бойынша басцаша царалмаган бо.чса, жерді 
псшдалану цүцыгы, жер цойнауын пайдалану цүцыгы жэне бас- 
ка да мүліктік цүісыцтар мүліктік жалга беру объектілері бола 
алады».

ҚР Азаматтық Кодексінде жалдаудың (мүліктік жалдаудың) 
жалпы ережелері жэне мүліктердің жеке түрін жалдау келісім- 
шарттарының ережелері қарастырылған. Олардың қатарында ли- 
зинг, кәсіпорынды жалдау, ғимараттар мен қүрылымдарды жал- 
дау, көлік қүралдарын жалдау, мүлікті прокатқа беру түрлері бар.

Жалдау қатынастарын каржылық есептілікте көрсету ХҚЕС 
17 «Жалдау» тәртібімен реттеледі. ХҚЕС 17 бойынша, «Жалдау
-  бүл жалга берушінің келісілген мерзім. ігиінде активтердің псш- 
далану цүісыгын жачдау ацысын төлеген жалга алушыга беру 
туралы жасаган келісімшартьі».
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Жалдаудың қаржылық жэне операциялық деп аталатын екі тү 
рі бар.

ХҚЕС 17 аныктауы бойынша, қаржылық жалдау — активтерді 
пайдалану шарты бойынша барлық тэуекелдік пен алынатын пай- 
даға меншіктік кукықтың түбегейлі өзгеруіне мүмкіндік беретін 
жалдау түрі. Жалдау мерзімі аяқталғаннан кейін меншік қүқығы 
жалға алушыға берілуі де, берілмеуі де мүмкін. Қаржылық жалдау 
(лизинг) «Қаржылық лизинг туралы» ҚР Заңымен реттеледі, онда 
қаржылық жалдаудың төмендегі негізгі шарттары анықталған:

1) лизингке берліген дүниені лизингке алушының (жалға алу- 
шының) меншігіне жэне (немесе) лизингке берілген дүниені бекі- 
тілген баға бойынша сатып алу құқығын лизингке алушыға беру 
күқығы, лизинг келісімшарты бойынша анықталады;

2) лизингке беру мерзімі лизингке берілген дүниенің пайдалы 
қызмет ету мерзімінің 75% кем болмауға тиіс;

3) лизингтік төлемдердің ағымдағы (дисконттік) қүны лизинг- 
ке берілетін дүниенің лизингке берілген уақыт ішіндегі 90% кө- 
лемінен асуға тиіс.

Қаржылық жалдау шарттарына жатпайтын жалдау түрі, опера- 
ңиялық жалдаудың қатарына қосылады.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖАЛДАУ

а) автокөлікті жалдау
Жалдаудың ең көп тараған түрі көлік күралдарын жалдау ке- 

лісімшарттары болып табылады. Әдетте -  ол үйымда жүмыс іс- 
тейтін жэне жүмыс істемейтін жеке түлғалармен жасалатын келі- 
сімшарттар.

ҚР АК автокөлік қүралдарын жалдау жөніндегі екі түрлі келі- 
сімшартты реттейді:

1. Көлік қүралын жүргізушімен қоса жалдау келісімшарты 
(585-594 баптар).

Ескерту: Мүндай келісімшарттарды жассіу кезіиде, автокө- 
лікті баскаратын жүргізуші немесе жүргізуитер, жалга беру- 
іиімен еңбек цатынастарына кіріседі (ҚР АК 588 бабы), ол ца- 
тынас көлік цүралын жалдаудың барлыцуацытында сацталады. 
Автокөлік цүралдарын пайдалану, техникалык жагдайын карау 
(оныц ішінде агымдыц жзне күрделі жөндеу де бар), техника- 
лык жарамдылыгын цамтамасыз ету міндеттерін жалга беру- 
ий атцарады (ҚР АК 587 бабы).
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2. Көлік кұралын жүргізушісіз жалдау келісімшарты (540-56-'І 
баптар).

Ескерту: Бұл келісімшарт бойынша автокөлік күралдарын 
пайдалану, технпкалық қызмет көрсету шыгындарыныц бір бо- 
лігі, ягни, техникалык баіщау, ЯОКМ бойышиа шыгындар, тех- 
никалык бақылау төлемдерінің шыгындары және т.б, жалга 
алушының есебінен жүргізічеді. Агымдагы және күрделі жөндеу 
шыгындарын кімнің есебінен жүргізілетіні келісімшартта атап 
көрсетілуге тиіс. Ол иіыгындар келісімшартта көрсетілген 
іиарттарга сэйкес бухгалтерлік есепте көрсетіледі.

Жоғарыда аталған екі шарт бойынша да автокөлік құралы 
жалға берушінің балансында есепте түрады жэне оған амортиза- 
ция сомасы есептеледі.

Көлік құралдарын жүргізуш імен қоса жалдау есебі бойынша 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы 

Дебет Кредит
ЖАЛҒА БЕРУШІ корсететін бухгалтерлік проводкалар

1. Жалга берілген автокөлік жүргізушілеріне есептелген 
еңбекақы

8310 3350

2. Еңбекақы бойынша табысқа есептелген элеуметтік са-
ЛЬІҚ

8310 3150

3. Сол сияқты, әлеуметтік сакгандыру бойынша элеумеі'- 
тік аударымдар

8310 3210

4. Жалга берілген автокөлікті пайдалану шыгындары- 
ның бір бөлігі жүкқұжат шыгысына жаткызылды

8310 8410

5. Жалға берілген автокөлік қүралын техникалық бай- 
қауга, жағар-жанармайга, қосалкы бөлшектерге жүм- 
саған шыгыстарды есептен шьп-ару

8310 1350

б. Жалға берілген автокөлікті пайдалануга байланысты 
шыгындар мердігерлер қызметтеріне жаткызылды:
- ҚҚС сомасынсыз

- ҚҚС сомасьша

8310

1420

3310
3390
3310
3390

7. Жалға алушыға есепті айдагы жалдау толемінің шот- 
фактурасы берілді:
- келісімшарт қүнына ҚҚС қосылмаган
- ҚҚС сомасына
Ескертү: Кірістер мен шығыстардын осы түр- 
лері бойынша экономикалық сараптау жургізуге

1210
1210

6260
3130
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мүмкіндік жасау үиіін, цосымша субиюттар аигу ке- 
рек, мысалы: 6261 -  «Операцнялык жачга берілген 
жайлардан түскен кіріс»; 6262 -  «Жүргізушшен цоса 
операциячык жалга берілген автокөліктен түскен кі- 
ріс»; 6263 -  «Жүргізушісіз операциялыц жапга беріп- 
ген автокөліктен түскен кіріс»

8. Жалға берілген автоколік құралдары бойынша нақты 
шығыңдар есептен шығарылды
Ескепгт: Кірістер мен іиыгыстардың осы түтері 
бойыниіа экономикалык сараптау жүргізуге мүмкін- 
дік жасау үіиін, цосымша субшоттар ашу керек, мы- 
сачы: 7011 -  «Дайын өнімдерді сату»; 7012 -  «Жүргі- 
зушімен цоса жалга берілген автокөлік цызметін са 
ту»; 7013 -  «Жүргізушісіз жалга берічген автокөлік 
цызметін сату»;

7010 8310

9. Жүргізушісімен қоса жалга берілген автокөлік бойын- 
ша жалға берушіге міндетті төлем жасалды:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағымдагы банктік іиотқа аудару арқылы

1010
1030

1210
1210

10. Есепті кезең соңында операциялық жалдаудан түскен 
кірісті көрсету (шоттардың жабылуы)

6260
5610

11. Автокөлік қүралдарын операциялық жалдау жөнінде- 
гі сатылған қызмеггер бойынша шығыстарды көрсету 
Ескеюгт: 5610 шотынын салъдосы жалда\’дын кап- 
эісылыц нәтижесін көрсетеді. Егер шоттың Дебет 
бойынша салъдосы болса, онда стынган запстды көр- 
сетеді; егер іиоттың Кредит бойынша салъдосы бол- 
са, онда алынган пайданы көрсетеді.

5610 7010

ЖАЛҒА АЛУШЫ көрсететін бухгалтерлік нроводкалар
1. Жүргізушісімен коса жалға берілген автокөлік бойын- 

ша жалға берушінің жалдау төлемінің шот-фактурасы 
акцептелді:
- келісімшарт құнына ҚҚС қосылмаған
- ҚҚС сомасына

7450
1420

3310
3310

2. Жүргізушісімен қоса жалға берілген автокөлік кұрал- 
дары бойынша шығындар жатқызылды:
- негізгі жэне көмекші өндіріске қызмет көрсету бой- 
ынша жүккұжат шығысына
- сатылған дайын өнім, тауарлар, жұмыс пен қызмет- 
тер шығысына
- жалпы жэне әкімшілік-басқару шығыстарына 
Ескерпп>: О.чсюды 7450 шотына тимей. осы 1 бөлімде 
көрсетілген проводкачар арцылы тікелей көрсепіуге 
болады, ягни:

Дт 8410 Кт 3310 
Дт 7110 Кт 3310 
Дт 7210 Кт 3310

8410

7110

7210

7450

7450

7450
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3. Жүргізушісімен қоса жалга берілген автокөлік құрал- 
дары бойынша жалга беруші алдындағы кредитолр- 
лык берешекті жабу:
- кассадан қолма-қол ақшамен 3310 1010
- ағымдағы банктік шоттан ауцару арқылы 3310 1030

Көлін құралдарын жургізушісіз жалдау есебі бойынша 
қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шотгар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
ЖАЛҒА БЕРУШІ көрсететін бухгалтерлік нроводкала р

1. Жалға алушыға есепті айдагы жалдау төлемшің шот- 
фактурасы берілді:
- келісімшарт күнына ҚҚС сомасынсыз
- ҚҚС сомасына
Ескерппк Кірістер мен иіыяыстардын осы түрлері 
бойыниш экономикачъщ саратпау жүргізуге мүмкін- 
дік жасау үшін, цосыміиа субшоттар ашу керек, мы- 
салы: 6261 -  «Операцияльщ жаляа берілген жайлар- 
дан түскен кіріс»; 6262 -  «Жүргізушімен цоса опера- 
циялыц жалг.а берілген автокөліктен түскен кіріс»; 
6263 -  «Жүргізушісіз операциялық жалга берілген 
автокөліктен түскен кіріс»

1210
1210

6260
3130

2. Жалға берілген автокөлікке есептелген амортизация 8410 2420
3. Жалга берілген автокөлік құралдары бойынша нақты 

шығындар есептен шығарылды 
Ескеріт: Кірістер мен шыгыстардын осы түрлері 
бойынша экономикалыц сараптау жүргізуге мүмкін- 
дік жасау үшін, цосымша субшоттар аиіу керек, мы- 
салы: 7011 -  «Дайын өншдерді сату»; 7012 -  «Жүргі- 
зушімен қоса жапға берілген автокөлік цызметін са 
ту»; 7013 -  «Жүргізушісіз жалга беріпген автокөлік 
кызметін сату»;

7010 8410

4. Жүргізушісімен қоса жалга берілген автокөлік бой- 
ынша жалға берушіге міндетті телем жасалды:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шотқа аудару арқылы

1010
1030

1210
1210

5. Автокөліктің баланстық ісүнын өсіретін, автокөлікті 
күрделі жөндеу бойынша жалға берушінің шығынын 
жабу төлемінің шот-фактурасы акцептелді:
- ҚҚС сомасынсыз
- ҚҚС сомасына

2410
1420

3390
3390
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6. Жалға алушының жалдау төлемі бойынша міндет- 
темесін азайтуға кететін, автокөлік кұралын күрделі 
жөндеуге жұмсаған шығындар сомасын көрсету:
- ҚҚС сомасьшсыз
- ҚҚС сомасына

2410
1420

1210
1210

7. Есепті кезең соңында операңиялык жалдаудан түскен 
кірісті көрсету (шоттардың жабылуы)

6260
5610

8. Автокөлік күралдарын операцияльщ жалдау жөнінде- 
гі сатылған кызметтер бойынша шығыстарды көрсету 
(шоттардың жабылуы)
Ескертү: 5610 шотынын сстъдосы жалдтдын кар- 
жылык нәтижесін көрсетеді. Егер шоттың Дебеті 
бойынша салъдосы болса, онда алынган зачалды көр- 
сетеді; егер шоттыц Кредиті бойынша салъдосы 
болса, онда ачынган пайданы көрсетеді.

5610 7010

ЖАЛҒА АЛУШЫ корсететін бухгалтерлік проводкалар
1. Жалға алынған автокөлік күралын техникалық бай- 

қауға, жағар-жанармайға, қосалқы бөлшектерге жұм- 
саған шығыстарды есептен шыгару

7450 1350

2. Жалға алынған автокөлікті пайдалануға байланысты 
шығындар мердіғерлер қызметтеріне жатқызылды:
- ҚҚС сомасынсыз

- ҚҚС сомасына

7450

1420

3310
3390
3310
3390

3. Жүргізушісіз жалға берілген автокөлік бойынша жалға 
берушінің жалдау төлемінің шот-фактуізасы акцептелді:
- келісімшарт құны ҚҚС сомасынсыз
- КҚС сомасына

7450
1420

3310
3310

4. Жалға берілген автокөлік бойынша келісім шартта 
жалға алушының төлемақысына кірмейтін, мердігер- 
лер жасаған жөндеу жұмыстары төлемінің шот-фак- 
турасы акцептелді:
- келісімшарт құны ҚҚС сомасынсыз

- ҚҚС сомасына

7450

1420

3310,
3390
3310,
3390

5. Сол сияқты, егер ол шьп-ындар жалдау төлемақысы- 
ның есебіне кіргізілген болса, ҚҚС қосылған 
Ескергтк Бүл жагдайда ККС жапга берпиінін есебіне 
апынуга тиіс, себебщызмет іс жүзінде жалва беруші 
ушін жасачган, ал жачга ачушы делдалдың ңызметін 
апщарган. Жалга алуіиы соманы жалга берушіге ба- 
гыттайды (шоттың көіиірмесіи жэне шоттың негі- 
зінде жазылган өз иіотын жібереді)

3310
(жалга
бсруші

ал-
Д Ы І І -

дагы
бере-
шек)

3310, 
3390 
(жөн- 

деу щ -  
мысыіі 

жүр- 
іізген 

мердігер 
алдын- 

дағы бе- 
решек)

219



6. Кейіннен жалга берілген автокөліктің баланстық кұ- 
нын көбейтуге жатқызьшатын, мердігерлердің күші- 
мен жасалган күрделі жөндеу бойынша шығыстар, 
жалға берушінің алдындағы кредиторлық берешееті 
жабуға есепке алынды, сомасына ҚКС қосылған 
Ескерпп” Егер күрделі жөнде\’ жапға апушынын кү- 
шімен жасалған болса, онда жалга берілген автокө- 
лік бойыніиа күрделі жөндеу қызметініц шот-факту- 
расы жалға берушіге ұсынылады:
- ҚҚС қосылмаған сомага Дт 1210 Кт 6280
- ҚҚС сомасына Дт 1210 КтЗІЗО

3310
(жалға
беруші

ал-
дын-
дағы
бере-
шек)

3310,
3390

(күрделі
ЖОИДС) 
жұмы- 

сым 
жүр- 
гізгеи 

мердігер 
алдын- 

дағы бе- 
решек)

7. Жүргізушісіз жалға берілген автокөлік қүралдары 
бойынша шыгындар жатқызылды:
- негізгі жэне көмекші өндіріске қызмет көрсету бой- 
ынша жүкқүжат шығысына
- сатылган дайын өнім, тауарлар, жүмыс пен қызмет- 
тер шыгысына
- жалпы және әкімшілік-басқару шығыстарына 
Ескерту: Оларды 7450 іиотына тнмей. осы 5 бөлімде 
көрсетіпген проводкаіар арцылы тікелей көрсетуге 
бшады, ягни:

Дт 8410 Кт 3310 
Дт 7110 Кт 3310 
Дт 7210 Кт 3310

8410

7110

7210

7450

7450

7450

8. Жүргізушісімен қоса жалға берілген автоколік қүрал- 
дары бойынша жалға беруші алдындағы кредитолр- 
лық берешекті жабу:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- агымдағы банктік шоттан аудару арқылы

3310
3310

1010
1030

9. Егер жалдау келісімшарты бойынша автокөлік қүра- 
лын ағымдагы жөндеуден өткізу шығындарын жалга 
берушінің есебінен жасау көзделсе, жалға беруші оны 
өз күшімен атқаратын болса, онда келесі проводкалар 
жасалады:

9.1 Жалға берілген автокелікті жөндеумен айналысатын- 
дарға есептелген еңбекақы

7450 3350

9.2 Еңбекақы бойынша табысқа есептелген элеумеггік 
салық

7450 3150

9.3 Сол сиякты, әлеуметтік сактандыру бойынша әлеу- 
меттік аударымдар

7450 3210

9.4 Жалга берілген автоколік күралын жөндеуге, қосалқы 
белшектерге жэне басқа да материалдарға жүмсалған 
шығыстарды есептен шығару

7450 1350
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Қос тарап та заңды тұлға болған ісездегі көлік құралдарын 
жалдау бойынша кірістер мен шығыстар есебінің бухгалтерлік 
ііроводкаларын жасау нускалары жоғарыда қарастырылды. Егер 
)І(АЛҒА БЕРУШІ жеке тұлға болып санадып, эрі ол дара кэсіпкер 
болса, жоғарыда көрсетілген проводкалар жасалады, себебі алын- 
ган табыстан салық төлеу міндеті дара кәсіпкердің өз мойнында.

Егер ЖАЛҒА БЕРУШІ жеке тұлға болып саналса, онда жалға 
бсрушінің жалдау төлемі табысының есебінен жеке табыс салы- 
і і>ін төлеу міндеті туындайды.

Көлік қуралдарын жекв түлғадан жүргізушісіз жалдау есебі 
бойынша қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоті ар коррес- 
понденцнясы

Дебет Кредит
ЖАЛҒА АЛУШЫ көрсететіи бухгалтерлік нроводкалар

1. Жеке тұлғадан автокөлік құралын жалға алғаны үшін 
жалдау төлемакысы есептелді

7450 3390

2. Жалға берушінің табыс көзінен жеке табыс салығы 
ұсталды
(егер жеке түлга дара кэсіпкер ретінде тіркелмеген 
болса).
Ескерту: Егео жеке тулга ПК болып табылса. онда 
бұл проводка жасалмайды және жачдау төлемі бой- 
ынша ЖТС жалга беруиііден ұсталмайды

3390 3120

3. Егер жалға беруші жалға алушының кызметкері бол- 
са, онда есептелген жалдау төлемакысы бойынша 
сыйақылар шығысы мына проводкамен көрсетіледі 
(ач кейіннен 3350 «Еңбексщы төлеу бойыниш цысқа 
мерзімді берешек» шоты бойынша салық сачу есебі 
жүргізіледі)

3390 3350

4. Жалдау толемақысының сомасы кассадан қолма-қол 
ақшамен берілді

3390 1010

5. Жалға берілген автокөлік құралын техникалык бай- 
қауға, жағар-жанармайға, қосалқы бөлшектерге жүм- 
саған шығыстарды есептен шығару

7450 1350

6. Жалға берілген автокөлікті пайдалануга байланысты 
шығындар мердігерлер қызметтеріне жатқызылды:
- ҚҚС сомасынсыз
- ҚҚС сомасына

7450
1420

3310.3390
3310.3390
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7. Жалға берілген автокөлікті ағымдағы және күрделі 
жөндеуден өткізу шыгындары жалға беруші үшін ақы- 
сыз орындалған жұмыс ретінде есепке алынса, табыс 
көзіне ЖТС салынуға тиісті

7470 Қабыл- 
да-ган 
міндет- 
тер мен 
жұмсал- 
ған шы- 
гындар 
есебін 

көрсете- 
тін шот- 

тар
8. Автомобильді жөндеу жұмыстарын жүргізуге жасал- 

ған сомаға есептелген ЖТС, жалға берілғен автокөлік- 
тің жалдау телемакысын шегеру үшін есепке алынды

3390 3120

б) Жайды жалдау (ғимаратты)
Операциялық жалдау келісімшарттарының ішінде келесі кең 

тараған түрі жайларды (өндірістік, қызметтік жэне т.б.) жалға бс 
ру. Мүндай келісім- шарттарды жеке де, заңды түлғалар да жасай 
алады.

Аталған келісімшарттың ережелерін қарастыру кезінде, жалға 
беруші мен жалға алушының коммуналдық қызметке ақы төлеу 
тәртібіне баса назар аударылуға тиіс. Еғер, коммуналдық қызмет 
қүнын жалға беруші жалдау төлемақысына қосатын болса, онда 
ол сома толығымен жалға берушінің жалдаудан алатын кірісіне 
қосылады, бүл экономикалық түрғыдан тиімсіз жэне шындап 
келғенде дұрыс емес. ¥Қ ЕС  № 2 былай деп көрсетеді:

179 бап. Кірісті есептеу
«413. Субъект кірісті өндірілген, алынган немесе алынатын 

здіп бага бойынша есептеуге тиісті. Өндірілген, алынган немесе 
алынатын эділ баганың күнынан субъектіге берілген кез келген 
сауда және көтерме сауда жецілдіктерінің сомасы алынып тас- 
талады.

414. Субъект тек цана өз атынан алган эісәне алынатын 
экономикалыц тиімділікті гсша жалпы кірістің цүрамына цо 
са алады. Үшіниіі тараптардыц пайдасына алынган акциз, 
қосылгаи ңүн салыгы сияңты сомалар кірістен алынып тас- 
талады. Субъект агенттік келісімдер бойышиа жүмыс жаса- 
ган кезде комиссиялык сыйацыларды гана кіріске цосуга тиіс. 
Пинщталдың атынан алынган сома, субъектінің кірісі болып 
саналмайды ».
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Сол сияқты, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік ту- 
ралы» ҚР Заңының 13 бабына сэйкес, «есепті. кезең ііигнде ак- 
тивтердіц түсімі немесе өсімі немесе міндеттемелердің азаюы 
нысанында экономикалыц пайданың үлгаюы, олар капиталт ка- 
тысушы түлгалардың жарнасымен батанысты үлғсіюдан өз- 
геиіе капиталдың үлгаюына зкеп согуы» -  кірістер, ал «есепті 
кезең ішінде активтердің цолдан кетуі немесе азаюы немесе мін- 
деттемеяердің пайда болуы нысанында экономикалыц псшданыц 
азаюы, олсір кститалга қатысушы тұлгапарга бөлумен байпа- 
нысты азаюдан өзгеше капиталдың азаюына әкеп согуы» — шы- 
ғыстар болып танылады.

Қызмет көрсетушілерден жалға берушіге келіп түсісен комму- 
налдық қызмет көрсету шоттарын қарастыру кезінде, жалға бс- 
руші қызметті толық көлемде немесе бір бөлігін қолданбайтьш 
болса, оны жалға берушінің шығысы деп тануға болмайды, сс- 
бебі жалға алған алаң бойынша коммуналдық қызметті пайдала- 
нушы жалға алушы болып табылады; және жалга алушылардың 
ол шығындарға төлемақы жасауын кіріс деп тануға болмайды, 
себебі олар кіріс деп тану сыйпатына сай келмейді. Сондықтан 
жалға беруші коммуналдық қызметтер бойынша шығындарды, 
жалға алушылар мен өзара иелік етіп отырған алаң көлеміне про- 
порңионалды түрде бөлуғе құқылы жэне ол қызметтердің төле- 
мақысын төлету үшін жалға алушыларға шот-фактуралар үсына 
алады. ҚҚС сомасы пайдаланушылар бойынша неғізғі коммунал- 
дық қызмет сомасының төлемақысына пропорңионалды түрде 
бөлінеді.

Жеке тулғалардан жайды (ғимаратты) жалдау есебі 
бойынша қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар корреспон- 
денциясы

Дебет Кредит
ЖАЛҒА АЛУШЫ корсететіп бухгалтерлік проводкалар
1. Жеке түлғадан жайды (ғимаратты) жалға алғаны 

үшін жалдау төлемақысы есептелді
7450 3390

2. Жалга берушінің табыс көзінен жеке табыс салы- 
ғы ұсталды (егер жеке түлга дара кәсіпкер ретінде 
тіркелмеген болса).
Ескерту: Егер жеке тулга ПК болып табылса, он 
да бұл проводка жасалмайды және жалдау төл&мі 
бойынша ЖТС жалга беруіиіден үсталыайды

3390 3120
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3. Егер жалға беруші жалға алушының қызметкері болса, 
онда есепгелген жалцау төлемақысы бойынша сыйақы- 
лар шыіысы мьша проводкамен көрсегіледі (ал кейіннен 
3350 «Еңбекақы төлеу бойынша цысқа мерзімді бере- 
шек» шоты бойытна сачьщ сат> есебі жүргізіледі)

3390 3350

4. Жалдау төлемақысьшың сомасы кассадан қолма-қол 
ақшамен берілді

3390
1010

5. Жалдау келісімшартында ағымдагы жөндеу жұ- 
мыстары жалга алушының есебінен жасалады деп 
керсетілген болса, жалға алған жайды (ғимаратты) 
ағымдагы жөндеу бойынша шығындар жалға алу- 
шының есебінен есептен шығарылады:
- жұмсалған шикізат пен материалдар құны
- жұмсалган өзге қорлардың кұны
-жөндеу жұмыстарымен айналысатын қызмепсер- 
лерге есептелген еңбекақы
- жөндеу жұмыстарьшен айналысатын қызметкер- 
лерге есептелген еңбекақыға есептелген элеумегтік 
салық (жалға алган жайды (гимаратгы) жөндеуғе ті- 
келей катысты бөлігі)
- сол сияқты, элеуметтік қамсыздандырудьщ міндет- 
ті аударымдары
- жалға алған жайды (ғимаратты) ағымдағы жөндеу- 
ден өткізу жұмыстарын орындаған мердігерлердің 
шоты бойынша шығысгар
- жалга алған жайды (ғимаратты) жөндеу бойынша 
жоғарыда керсетшмеғен басқа да шығыстар

7450
7450
7450

7450

7450

7450

7450

1310
1350
3350

3150

3210

3310,3390

Өндіріс
Ш Ы Ғ Ы І І -

дары көр- 
сетілетін 
шоттар

6. Жалға берілген жайды (ғимаратты) пайдалануға 
байланысты шығындар мердігерлер қызметтеріне 
жатқызылды:
- ҚҚС сомасынсыз
- ҚҚС сомасьша

7450
1420

3310.3390
3310.3390

7. Жалға берілген жайды (ғимаратты) ағымдағы жэне 
кұрделі жондеуден откізу шығыігдары жалға беру- 
ші үшін ақысыз орындалған жұмыс ретінде есепке 
алынса, табыс кезіне ЖТС салынута тиісті

7470 Қ абы лда- 
ғаи мін- 

деггер мен 
жүмсллі ;ш 

ш ы ғы н- 
дар есебін 
көрсетеіін 

ш оттар
8. Жалға берілген жайга (ғимаратқа) күрделі жөндеу 

жұмыстарын жүргізуге жұмсалған сомаға есептел- 
ген ЖТС, жалдау төлемақысын кеміту үшін есепке 
алынды

3390,
33 1 0

3120
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Заңды тұлғалардан жайды (ғимаратты) жалдау есебі 
бойынша қолданылатын шоттар корреспонденциясы:

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
ЖАЛҒА АЛУШЫ корсстетін бухгалтерлік проводкалар

1. Жалға берілген ғимарат (кұрылым, жай, алаң) бой- 
ыиша жалға берушінің жалдау төлемінің шот-фак- 
турасы акцептелді:
- келісімшарт құнына ҚҚС қосылмаған
- ҚҚС сомасына

7450
1420

3310
3310

2. Жалға берілген ғимарат (ісұрылым, жай, алаң) бой- 
ыиша шыгындар жаткызылды:
- негізгі жэне көмекші өндіріске кызмет көрсету 
бойынша жүкқұжат шығысына
- сатылған дайын өнім, тауарлар, жүмыс гіен қыз- 
метгер шығысына
- жалпы және әкімшілік-басқару шыгысына 
Ескетт: Олаиды 7450 шотына тимей, осы 1 бө- 
лімде көрсетілген проводкапар арцылы тікелеи көр- 
сетуге болады, ягни:

Дт 8410 Кт 3310 
Дт 7110 Кт 3310 
Дт 7210 Кт 3310

8410

7110

7210

7450

7450

7450

3. Жалға берілген ғимарат (кұрылым, жай, алаң) бой- 
ынша жалға берушінің коммуналдык шыгындар 
жөніндегі төлемақы туралы шот-фактурасы акцеп- 
телді:
- келісімшарт сомасына ҚҚС қосылмаган
- ҚҚС сомасына

7450
1420

3310
3310

4. Жалга берілген ғимарат (қүрылым, жай, алаң) бой- 
ынша жалга беруші алдындағы кредиторлық бере- 
шекті жабу:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шоттан аудару арқылы

3310
3310

1010
1030
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5. Жалдау келісімшартында ағымдағы жөндеу жұ- 
мыстары жалға алушының есебінен жасалады деп 
көрсетілғен болса, жалға алған жайды (ғимаратты) 
ағымдағы жөндеу бойынша шығындар жалға алу- 
шының есебінен есептен шығарьшады:
- жумсалған шикізат пен материалдар құны
- жұмсалған өзге корлардың құны
- жөндеу жұмыстарымен айналысатын қызметкер- 
лерге есептелғен еңбекакы
- жөндеу жұмыстарымен айналысатын қызметкер- 
лерге есептелген еңбекакыға есептелген әлеуметтік 
салық (жалға алган жайды (ғимаратгы) жөндеуге ті- 
келей катысты бөлігі)
- сол сияқты, әлеуметтік қамсыздандырудың мін- 
детті аударымдары
- жалга алган жайды (ғимаратты) ағымдағы жөндеу- 
ден өткізу жұмыстарын орындаған мердігерлердің 
шоты бойынша шыгыстар
- жалға алған жайды (ғимаратты) жөндеу бойынша 
жоғарыда көрсетілмеген баска да шығыстар

7450
7450
7450

7450

7450

7450

7450

1310
1350
3350

3150

3210

3310,3390

Өндіріс
ШЫҒЫІІ-

дары кор- 
сетілетін 
шоттар

6. Жалға алушының гимаратты (кұрылым, жай) ағым- 
дағы жендеуден өткізуге жұмсаған шығыны, егер 
келісімшарт бойынша ол жұмыстарды жалға беру- 
ші атқаруға міндетті болса, жалға алынған гимарат- 
тың (құрылым, жай) жалдау төлемақысы есебінен 
шегерілу арқылы есепке алынады

3310 7450

ЖАЛҒА БЕРУШІ көрсетегін бухгалтерлік ироводкалар
1. Жалға алушыға есепті айдагы жшідау төлемінің 

шот-фактурасы берілді:
- келісімшарт құнына ҚҚС қосылмаған
- ҚҚС сомасьша
Ескертх: Кірістер мен шыхыстардын осы түрлері 
бойынша экономикалъщ сараптау жүргізуге мүм- 
кіндік жасау үшін, цосымша субшоттар ашу ке- 
рек, мысапы: 6261 -  «Операциялық жалга берілген 
жайлардан түскен кіріс»; 6262 -  «Жүргізушімен 
қоса операциялық жалга берілген автокөліктен 
түскен кіріс»; 6263 -  «Жүргізушісіз операциядық 
жалга берілген автокөліктен түскен кіріс»

1210
1210

6260
3130

2. Жалға берілғен ғимаратқа (құрылым, жай, алаң) 
есептелген амортизация

8410 2420

226



->3. Жалға берілген ғимарат (кұрылым, жай, алаң) бой- 
ынша жалға беруші жұмсаган накты шығындар 
есептен шығарылды
Ескерту: Кірістеп ліен шыгыстаидын осы түтері 
бойынша экономикстъщ сараптау жургізуге мүм- 
кіндік жасау үиіін, цосытиа субіиоттар аіиу ке- 
рек, мысапы: 7011 -  «Дайын өнімдерді сату»; 7012 
-  «Жүргізушімен қоса жалга берілген автокөлік 
қызметін сату»; 7013 -  «Жүргізушісіз жалга беріч- 
ген автокөлік цызметін сату»;

7010 8410

4. Жалға берілген гимарат бойынша коммуналдық 
қызмет керсетушінің 
шот-фактуралары акцептелді:
- келісімшарт құнына ҚҚС қосылмаган
- ҚҚС сомасына

7210
1420

3310
3310

5. Электрокүралдар мен баска да кұрылғылардың 
көрсеткіштері бойынша, жалга берілген алаң көле- 
міне пропорционалды түрде есептеу арқылы анык- 
талған, жалға алған гимарат (қүрылым, жай, алаң) 
үшін төленген коммуналдық қызмет сомасының 
шот-фактурасы жалга алушыға төлем жасауға бе- 
рілді:
- қызмет құнына ҚҚС косылмаған
- ҚҚС сомасына
Ескергт.Коммуналдык кызмет көисеітчиінін ак- 
цептік шоты және есепке алынган ҚҚС бойынша 
шыгындарды шегеру проводкасы жасаклады

1280
1280

7210
1420

6. Жалға берілген ғимарат (қүрьшым, жай, алаң) бой- 
ынша жалга
алушының жасаған міндетті төлемі:
- кассаға колма-қол акшамен
- ағымдағы банктік шотқа аудару арқылы

1010
1030

1210,1280
1210,1280

Жалдау қатынастарын ресімдеу тэртібі туралы толық акпа- 
рат алғысы келгендер, оның ішінде қаржылық жалдау да бар, 
«АРЕНДА» (көмекші кұрал) деп аталатын кітапты пайдалана 
алады. Э.О.Нурсеитов, Алматы, «ЬЕМ баспасы» ЖШС, 2010 ж.



4. Шағын және орта бизнес субъектілерінің 
сауда қызметі бойынша есебі

Қ у р ы л ғ а н  ЖШС мен тіркелген ДК көпшілігі сауда қызметімен 
айналысады. Кэсіпкерлер қызметін жаңа бастаған сәтте, кэсіби 
деңгейі жоғары бухгалтерлердің қызметіне ақы төлеуге қаржысы 
жеткіліксіз болғандықтан, бухгалтерлік есепті өз күшімен жүргі- 
зеді, осыған орай, сауда қызметі бойынша операцияларды жүргі- 
зу олар үшін кейбір қиындықтарды туғызады.

¥ҚЕС і, ¥Қ ЕС  2 жэне «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік туралы» ҚР Заңының талаптарына сэйкес, оңайлатыл- 
ған декларация негізінде арнайы салық режимін (АСР) жэне са- 
лық есебінің жалпыға бірдей тэртібін қолданатын шағын жэне 
орта бизнес субъектілері бухгалтерлік есепті жүргізуге міндетті. 
Жалдамалы жүмыскер пайдаланбайтын субъектілерге ғана бух- 
галтерлік есепті жүргізбеуге рүқеат етіледі. Яғни, егер ДК оңай- 
латылған декларация негізінде АСР қолданып, жүмыскер жалда- 
майтын болса (жүмысты жеке өзі атқарады), онда ол бухгалтерлік 
есепті жүргізбеуге қүқылы.

Төменде шағын жэне орта бизнес субъектілерінің сауда 
қызметі бойынша жүргізетін шаруашылық операцияларының 
қысқаша сызбасы көрсетілген. Субъектілер өз қызметтеріне 
сәйкес, эрі сатушы, эрі еатып алушы болатындықтан, кейбір 
проводкалар бойынша операциялар сатушы жэне сатып алу- 
шы түрғысынан көрсетілді. Есепке алынатын ҚҚС мен төле- 
нетін ҚҚС, салық комитетінде тіркеліп, осы салықты төлеуші 
болып саналатын субъектілер ғана көрсететіне назар аудары- 
ңыздар.

Сауда қызметі есебі бойынша қолданылатын шоттар 
корреспонденциясы

№
р/р

Операциялар мазмұны Шоттар коррес- 
понденциясы

Дебет Кредит
САТЫП АЛУШЫ көрсететіп бухгалтерлік проводкалар

1. Берушілерден сатып алынған тауарлар:
- келісімшарт құнына ҚІ<С қосылмаған
- ҚҚС сомасына

1330
1420

3310
3310

2. Сол сияқты, базардан немесе жеке тұлғалардан келі- 
сімді баға бойынша

1330 3390,
3540

228

....



3. Берушілерден төлеу мерзімін бір жылдан астам уа- 
қытқа шегеру шартымен сатып алынған тауарлар:
- келісімшарт құнына ҚҚС қосылмаған
- ҚҚС сомасына

1330
1420

4110
4110

4. Бартер бойынша сатып алынган тауарлар:
- сатып алу кұнына ҚҚС косылмаған
- ҚҚС сомасына
- тауарды беру кезінде өзара келісілғен міндеттеме- 
лер есепке алынды. ісұнына ҚҚС қосьшмаған
- сол сиякты, орындалған жұмыс пен көрсетілген 
қызметгер, құнына ҚҚС қосылмаған
- сол сияқты, баланстық құнымен берілген негізғі құ- 
ралдар
- бір мезетте, есептелген амортизация есептен шы- 
ғарьшады
- сол сияқты, балапстық құны бойынша МЕА беру 
кезінде
- бір мезетге, есепгелғен амортизация есептен шы- 
ғарылады

1330
1420
3310

3310

3310

2420

3310

2740

3310
3310
1330

8310

2410

2410

2730

2730

5. Тауарлар келісілген багамен жарғылык капнталға қа- 
тысушыньщ жарнасы есебінде келіп түсті

1330 5110

6. Өтеусіз алынған тауарлар, ҚҚС бірге 
ЕскеріткӨтеусіз бепілген мүлік бойыниіа ККС есеп- 
ке алынбайды

1330 6220

7. Берушіге тауарлар сатып алу үшін кысқа мерзімді 
аванс берілді:
- кассадан қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шот арқылы аударылды

1610
1610

1010
1030

8. Берушінің жеткізген тауарына ақша қаражаты төлен-
ДІ:
- кассадан қолма-кол ақшамен
- ағымдағы банктік шот арқылы аударылды
- бұрын төленген аванс есебінен алынды

3310
3310
3310

1010
1030
1610

9. Сапасыз (толық жабдықгалмаған және т.б.) тауар- 
лар ақысы төленбей тұрып берушіге қайтарьшды 
(қайтаръшан тауардың сомасына беруші алдында- 
гы кредиторлық берешек шегеріпіп көрсеттеді)
- келісімшарт құнына ҚҚС қосылмаған
- ҚҚС сомасына

3310
3310

1330
1420

10. Сол сияқты, берушіғе ақысы толықтөленген кезде
- келісімшарт құнына ҚҚС косьшмаған
- ҚҚС сомасына

1280
1280

1330
1420

229



САТУШЫ көрсегетін бухгалтерлік проводкалар
1. № 1 сауда залындағы аусым ішіндегі тауарларды бөл- 

шек сауда
арқылы сату іүсіміп көрсету (2-есебіиің негізінде)
- сату сомасына ҚҚС қосылмаған
- ҚҚС сомасына
Ескерту: Ттарлар колма-кол акшага сатыляан кез- 
де. бекітілген тәртіп бойышиа Салыц Комитетін- 
де тіркепген турақты жадылы кассалыц-бақьтам 
аппараты (КБА) міндетті түрде қолданыпуға тиіс. 
Әрбір КБА бойынша, касса арқыіы өткен қолма-қол 
ақиіаның есебі жүргізіледі, онда әр аусым бойыниіа 
7,-есебі көрсетіледі. Бухгалтерлік есепте (Шоттар- 
дың жүмыс жоспарында) әр касса бойыниш жеке 
шот ашу үсынылады (КБА касса есебінде көрсетіле- 
ді). Мысапы, 1011 «Негізгі касса»; 1012 «№ 1 сауда 
залының кассасы»; 1013 «№ 2 сауда залының касса- 
сы» және. т.т.

1012
1012

6010
3130

2. Аусым соңында № 1 сауда залының кассасынан не- 
гізгі кассаға келіп түскен түсім:
- сауда залынан шығыска шыққан ақшаны көрсету
- негізгі кассаға келіп түскен ақшаны көрсету

1020
1011

1012
1020

3. Накты шығындар бойынша сатылған тауардың өзін- 
дік құнын есептен шығару (аіі соңында, сатуиіынын 
тауарлық есебінің негізінде)

7010 1310

4. Әр аусымның соңында, бір саіушыдан екінші сату- 
шыға өткізу кезінде жүргізілген түгендеу барысында 
анықталды:
- жетімсіз тауарлар (сату багасы бойынша, ҚҚС қо- 
сылмаған)
- ҚҚС сомасына
- артық шықкан тауарлар (нақты бағасы бойынша)

1250

1250
1330

1330

3130
6280

5. Тауар шығынын табиғи норма келемінде есептен 
шыгару (нақты бағасы бойынша)

7210 2330

6. Кінэлі адамдар анықталмаған уақыттагы кем шық- 
қан және брылған тауарларды есептен шығару (нақ- 
ты бағасы бойынша)

7470 1330

7. Сатып алушылардың қайтарған тауарлары (сатылған 
тауарлардың өзіндік құн сомасын сторналау арқылы 
көрсетіледі), накты өзіндік құны бойынша, ҚҚС қо- 
сьшмаған

1330 7010

230



8. Қайтарылган тауарлардың сомасына сатудан түскен 
кірісті езгерту:
- тауарға сатып алушы ақысын төдемеген кезде:

-  сату құнына ҚҚС қосылмаған
-  ҚҚС сомасына
-  берілген жеңілдік сомасьша
-  жеңілдікгер бойынша ҚҚС сомасына

- тауарға сатып алушы ақысын толық төлеген кезде:
-  сату күнына ҚҚС қосылмаған
-  КҚС сомасына
-  берілген жеңілдік сомасьша
-  жеңілдіктер бойынша ҚҚС сомасына

6020
3130
1210
1210

6020
3130
1280
1280

1210
1210
6030
3130

3310.3390
3310.3390 

6030 
3130

9. Конснгнацияға берілген тауарлар:
- келісімшарт құнына ҚҚС қосылмаган
- ҚҚС сомасьша
- накты бағасы бойынша сомага

1210
1210
7010

6010
3130
1330

10. Консигнацияға беріліп, сатылмаған тауарды агенттің 
қайтаруы:
- келісімшарт құнына ҚҚС қосылмаған
- ҚҚС сомасына
- нақты бағасы бойынша сомаға

6020
3130
1330

1210
1210
7010

11. Консигнацияға берілген тауарлар бойынша келіп 
түскен ақша қаражаты:
- кассаға қолма-қол ақшамен
- ағымдағы банктік шотқа аудару арқылы

1010
1030

1210
1210

12. Көтерме сауда аркылы тауар алушыларға сату (сату 
бағасына жеңшдік берумен):
- бөлшек сауда бағасы бойынша сату сомасына, ҚҚС 
косылмаған
- бөлшек жэне котерме сауда бағасының айырма со- 
масына, ҚҚС қосылмаған
- көтерме баға бойынша ҚҚС сомасына

1210

6030

1210

6010

1210

3130
13. Көтерме сауда бойынша сатып алушылардан келіп 

түскен ақша қаражаты:
- оларға сатылған тауарлардың төлемі есебінде:

-  кассага қолма-қол ақшамен
-  ағымдағы банктік шотқа аудару арқылы

- тауарларға кейіннен ақы төлеу үшін кысқа мерзімді 
аванс есебінде:

-  кассаға қолма-қол ақшамен
-  ағымдағы банктік шотқа аудару арқылы

1010
1030

1010
1030

1210
1210

3510
3510

14. Сатып алушыдан түскен аванстық төлем сомасы, 
қыска мерзімді дебиторлық берешекті жабуга есеп- 
ке алынды

3510 1210
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ 
2007 жылғы аңпанның 28-і. № 234-111 ҚРЗ

БУХГАЛТЕРШК ЕСЕП 
ПЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ТУРАЛЫ

(2010.19.03. берілген өзгерістер мен толыцтырупармен)

Осы Заң Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік жүйесін реттейді, бухгалтерлік есепті 
жүргізу мен қаржылық есептілікті жасаудың принциптерін, 
негізгі сапалық сипаттамалары мен ережелерін белгілейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі үгымдар
Осы Заңнын мақсаттары үшін мынадай негізгі үгымдар пай- 

даланылады:
1) аккредиттеу - уәкілетті органның бухгалтерлердің кэсіби 

үйымдарының жэне осы Заңда көзделген, уәкілетті орган белгілеген 
нысан боііынша куэлікпен расталган, бухгалтерлерді кәсіби серти- 
фикаттау жөніндегі үйымдардың қүқықтылыгын тануы;

2) бастапқы есепке алу қүжаттары (бүдан эрі - бастапқы 
қүжаттар) - бухгалтерлік есеп жүргізуге негіз болатын, 
операңияның немесе оқиғаның жасалу фактісінің жэне оны 
жасауға берілген қүқықтың қағаз жэне электрондық жеткізгіштегі 
қүжаттық растамасы;

3) бухгалтерлерді кэсіби сертификаттау жөніндегі аккредит- 
телген үйым (бүдан әрі - сертификаттау жөніндегі үйым) - кэсіби 
бухгалтерлерге кандидаттарды сертификаттауды жүзеге асыра- 
тын, уэкілетті орган белгілеген тэртіппен аккредиттелген заңды 
түлға;

4) бухгалтерлердің аккредиттелген кэсіби үйымы (бүдан эрі
- кәсіби үйым) - бухгалтерлер мен бухгалтерлік үйымдардың 
бірлестігі болып табылатын коммерциялық емес үйым;

5) бухгалтерлік есепке алу тіркелімдері - бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік жүйесінде көрсету үшін есепке алуға 
қабылданган бастапқы қүжаттардағы ақпаратты қорытуға, 
жүйелеуге жэне жинақтауға арналған нысандар;
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6) бухгалтерлік ұйым - бухгалтерлік есеп саласында қызмсі 
көрсететін, кэсіби ұйымның мүшесі болып табылатын үйым;

7) жария мүдделі үйымдар - қаржы үйымдары, акционерлік 
қоғамдар (коммерциялық еместерін қоспаганда), жер қойнауып 
пайдаланушы үйымдар (кең таралған пайдалы қазбаларды 
өндіретін үйымдардан басқа) жэне жаргылық капиталында 
мемлекеттің қатысу үлесі бар үйымдар, сондай-ақ шаруашылық 
жүргізу қүқыгына негізделген мемлекеттік кэсіпорындар;

8) кэсіби бухгалтер - кәсіби бухгалтер сертификаты бар жекс 
түлга;

9) кэсіби бухгалтер сертификаты (бүдан эрі - сертификат)
- сертификаттау жөніндегі үйым берген, бухгалтердің кэсіби 
біліктілігін куэландыратын құжат;

10) қаржылық есептілік депозитарийі (бүдан әрі - депозита- 
рий) - қаржылық есептіліктің үйымдар жыл сайын өткізіп оты- 
ратын, пайдаланушылар үшін ашық қолжетімді электрондық де- 
ректер базасы;

11) қаржылық есептілік стандарты - бухгалтерлік есеп жүргізу 
жэне қаржылық есептілік жасау принциптері мен эдістерін 
белгілейтін құжат;

12) қаржылық есептіліктің ұлттық стандарттары (бұдан эрі
- ұлттық стандарттар) - қаржылық есептіліктің уэкілетті орган 
бекіткен стандарттары;

13) қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 
(бұдан әрі - халықаралық стандарттар) - Қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттары комитетінің Қоры бекіткен каржылық 
есептілік стандарттары;

14) уэкілетті орган - бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
саласындағы қызметті реттеуді жүзеге асыратын орталық 
мемлекеттік орган.

2-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
1. Осы Заңның күші:
дара кәсіпкерлерге;
заңды тұлғаларга, шетелдік заңды тұлғалардың Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сэйкес Қазакстан Республикасы 
аумағында тіркелген филиалдарына, өкілдіктеріне және тұрақты 
мекемелеріне (бұдан эрі - үйымдар) қолданылады.

2. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сэйкес 
біржолғы талон немесе патент негізінде арнайы салык режимін



колданатын дара кәсіпкерлер бухгалтерлік есепті жүргізуді жэне 
қаржылық есептілік жасауды жүзеге асырмауға қүқылы.

3. Мемлекеттік мекемелерді, ірі кэсіпкерлік субъектілерін 
және жария мүдделі үйымдарды қоспағанда, дара кәсіпкерлер 
мен үйымдар мынадай санаттарға:

1) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкесша- 
руа немесе фермер қожалықтары, ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндіретін занды түлғалар үшін, сондай-ақ оңайлатылған де- 
кларация негізінде арнайы салық режимін қолданатын шағын 
кәсіпкерлік субъектілеріне;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында аталғандарды қоспағанда, 
шағын кэсіпкерлік субъектілеріне, сондай-ақ коммерцнялық 
емес үйымдарға, шетелдік заңды түлғалардың Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сэйкес Қазақстан Республикасы 
аумағында тіркелген филиалдарына, өкілдіктеріне жэне түрақты 
мекемелеріне;

3) орта кәсіпкерлік субъектілеріне, сондай-ақ оралымды 
басқару қүқығына негізделген мемлекеттік кэсіпорындарға 
(қазыналық кәсіпорындарға) жатқызылуына қарай қаржылық 
есептілік жасауды үлттық стандарттарға сэйкес жүзеге асырады.

4. Ірі кәсіпкерлік субъектілері мен жария мүдделі үйымдар 
каржылық есептілікті халықаралық стандарттарға сәйкес жасауға 
міндетті.

5. Осы баптың 3-тармағында аталған үйымдар есептілік сая- 
сатын бекіткен олардың басшы органдарының шешімі бойынша 
қаржылық есептілікті халықаралық стандарттарға сәйкес жасауға 
күқылы.

3-бап. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік туралы заңнамасы

1. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп
пен қаржылық есептілік туралы заңнамасы Қазақстан 
Республикасының Конституциясына негізделеді жэне осы Заң 
мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік күқықтық 
актілерінен түрады.

2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған
халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленее, 
онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.
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2-тарау. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ПЕН 
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЖҮЙЕСІ

4-бап. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің 
мақсаты

Бухгалтерлік есеп пен қаржылық ееептіліктің мақсаты мүдделі 
түлғаларды дара кэсіпкерлер мен үйымдардың қаржылық 
жағдайы, қызметінің нәтижелері жэне қаржылық жағдайындағы 
өзгерістер туралы толық жэне дүрыс ақпаратпен қамтамасыз ету 
болып табылады.

5-бап. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептшіктің
принңиптері мен негізгі сапалық сипаттамалары
1. Есептеу мен үздіксіздік бухгалтерлік есепті жүргізудің жэнс 

қаржылық есептілікті жасаудың принциптері болып табылады.
2. Түсініктілік, орындылық, сенімділікжәне салыстырмалылық 

қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипаттамалары болып та- 
былады.

6-бап. Бухгалтерлік есеп жүйесі
1. Бухгалтерлік есеп дара кәсіпкерлер мен үйымдардың опера- 

циялары мен оқиғалары туралы ақпаратты жинаудың, тіркеудің 
жэне қорытудың Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен, сондай-ақ есеп са- 
ясатымен регламенттелген тэртіпке келтірілген жүйесін білдіреді.

2. Есеп саясаты Қазақстан Республикасынын бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптары- 
на, халықаралық немесе үлттық стандарттарға жэне бухгалтерлік 
есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес, олардың қажеттіліктері 
мен қызмет ерекшеліктері негізге алына отырып, бухгалтерлік 
есепті жүргізу жэне қаржылық есептілікті жаеау үшін дара 
кэсіпкер немесе үйым қолдануға қабылдаған нақты принциптерді, 
негіздерді, ережелерді, тэртіп пен практиканы білдіреді.

3. Операциялар мен оқиғалар бухгалтерлік есеп жүйесінде 
көрсетіледі, бүл ретте:

1) бухгалтерлік жазбаларды бастапқы қүжаттардың 
түпнүсқаларына сайма-сай бекіту жэне бухгалтерлік жазбаларда 
барлық операциялар мен оқиғаларды көрсету;

2) операциялар мен оқиғаларды хронологиялық тэртіппен 
жэне уақтылы тіркеу;



3) әрбір айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша синтетшсалық 
(қорытынды) есепті талдамалық (егжей-тегжейлі) есеппсн сэйкес 
келтіру қамтамасыз етілуге тиіс.

4. Операциялар мен оқиғалар ұйымдардың уэкілетті ор- 
ган жэне (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
белгілеген талаптарға сай келетін бухгалтерлік есеп шоттары 
үлгі жоспарының негізінде синтетикалық шоттарда екі рет жазу 
тэсілімен көрсетіледі.

Операциялар мен оқиғалардың талдамалық есебін 
жүргізу тэртібін дара кәсіпкер немесе занды тұлғаның лау- 
азымды адамдары (бұдан эрі - басшылық) белгілейді, олар 
Қазақстан Республикасының заңнамалык актілеріне жэне 
қүрылтай қүжаттарға сәйкес дара кэсіпкердің немесе үйымның 
қажеттіліктерін негізге ала отырып ағымдағы басшылықты жэне 
істерді жүргізуді жүзеге асырады.

5. Жеке кәсіпкерлер мен үйымдар мемлекеттік тілде жэне (не- 
месе) орыс тілінде бухгалтерлік есеп жүргізуді жэне қаржылық 
есептілік жасауды қамтамасыз етеді.

7-бап. Бухгалтерлік қүжаттама
1. Бухгалтерлік қүжаттама бастапқы қүжаттарды, бухгалтерлік 

есеп тіркелімдерін, каржылық есептілікті жэне есеп саясатын 
қамтиды.

Бухгалтерлік жазбалар бастапқы қүжаттар негізінде 
жүргізіледі.

2. Операцияларды немесе окиғаларды ресімдеу үшін 
қолданылатын бастапқы күжаттардың нысандары немесе 
оларға қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сэйкес уэкілетті орган жэне (немесе) Қазақстан 
Республикаеынын ¥лттық Банкі бекітеді.

3. Нысандары немесе оларға қойылатын талаптар осы баптың 
2-тармағына сэйкес бекітілмеген қағаз жэне электрондық 
жеткізгіштегі бастапқы қүжаттарды дара кэсіпкерлер мен үйымдар 
дербес эзірлейді жэне олар мынадай міндетті реквизитгерді 
қамтуға тиіс:

1) қүжаттың (нысанның) атауы;
2) жасалған күні;
3) қүжат өз атынан жасалған үйымның атауы немесе дара 

кәсіпкердін тегі жэне аты-жөні;
4) операцияның немесе оқиғаның мазмүны;
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5) операцияның немесе окиғаның өлшем бірлігі (сандық жэне 
құндық көрінісінде);

6) операцияның жасалуына (окиғаны растауға) жэне оның 
дұрыс рәсімделуіне жауапты адамдар лауазымының атауы, тегі, 
аты-жөні жэне колы;

7) салық төлеушінің тіркеу нөмірі.
Операцияның немесе оқиғаның сипатына, Қазақстан Респу- 

бликасы нормативтік қүқықтық актілерінің талаптарына жэне 
есепке алу ақпаратын өндеу тэсіліне қарай бастапқы құжаттарға 
қосымша реквизиттер енгізілуі мүмкін.

4. Бастапқы кұжаттар операцияның немесе окиғаның іске асы- 
рьшу кезінде не олар аяқтала салысымен жасалуға тиіс.

5. Есепке қабылданған бастапқы кұжаттарда камтылған 
ақпарат бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде жинақталады жэнс 
жүйеленеді, олардың нысандарын немесе оларға қойылатын 
талаптарды Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес 
уәкілетті орган жэне (немесе) Қазақстан Республикасының 
¥лттық Банкі бекітеді.

Бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің деректері топтастырылған 
түрде каржылық есептілікке көшіріледі.

6. Электрондық жеткізгіштерде бастапқы құжаттарды жэне 
бухгалтерлік есеп тіркелімдерін жасау кезінде дара кэсіпкерлер 
мен ұйымдар операциялардың басқа қатысушылары үшін, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес та- 
лап ету құқығы берілген мемлекетгік органдардың талап етуі бой- 
ынша осындай кұжаттардың көшірмелерін қағаз жеткізгіштерде 
дайындауға тиіс.

7. Кассалық жэне банктік бастапқы кұжаттарға түзетулер 
енгізуге жол берілмейді. Басқа бастапқы құжаттарға түзетулер 
операцияға қатысушылармен келісім бойынша ғана енгізілуі 
мүмкін, бұл түзетулер енгізілген күні көрсетіле отырып, 
құжаттарға қол қойған адамдардың колдарымен расталуға тиіс.

8-бап. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
I. Басшылық немесе дара кэсіпкер:
1) есеп саясатын іселіседі жэне (немесе) бекітеді;
2) бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.
Есеп саясаты Қазақстан Республикасынын заңнамасында

белгіленген тэртіппен жэне ұйымның жарғысымен (ережесімен) 
бекітіледі.



2. Басшылық немесе дара кәсіпкер есеп жұмысының көлеміне 
қарай:

1) бас бухгалтер басқаратын құрылымдық бөлімше ретінде 
бухгалтерлік қызмет ісүруды;

2) штатқа бас бухгалтер лауазымын енгізуді;
3) бухгалтерлік есепті жүргізуді жэне қаржылык есептілікті 

жасауды шарт негізінде бухгалтерлік немесе ауднторлық үйымға 
немесе кәсіби бухгалтерге беруді;

4) бухгалтерлік есепті жеке жүргізуді жүзеге асыра алады.
Жария мүдделі үйымдарға осы тармақтың 3) және 4)

тармақшаларының күші қолданылмайды.
Халықаралық бухгалтерлер федерациясыныңтолық мүшесі бо- 

лып табылатын үйым - шетел институтының мүшесі бухгалтерлік 
үйымга теңестіріледі.

9-бап. Бухгалтерлік қызметтің басшысы
Бухгалтерлік есепті жүргізуді, қаржылық есептілік жасау- 

ды жэне үсынуды, есеп саясатын қалыптастыруды қамтамасыз 
ететін бас бухгалтер немесе басқа лауазымды адам бухгалтерлік 
қызметтің басшысы (бүдан эрі - бас бухгалтер) болып табылады.

Жария мүдделі үйымның бас бухгалтері лауазымына ісәсіби 
бухгалтер тағайындалады.

10-бап. Бухгалтерлік қүжаттарға қол қою қүқығы
1. Басшылық немесе дара кэ сіпкер бухгалтерлік қүжаттарға 

қол қою күқығы бар адамдарды анықтайды. Бүл ретте 
адамның атқаратын лауазымына, ақша сомасының мөлшеріне, 
операцияның қолданыс аясына жэне мэніне қарай қол қою 
қүқығының сатылылығы белгіленуі мүмкін.

2. Электрондық қолтаңбаны пайдаланатын дара кәсіпкерлер 
немесе үйымдар Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сэйкес элеістрондық қолтаңбаны пайдалану жэне оларға қол 
жеткізу қүқығына қатысты тиісті сақтық жэне бақылау шарала- 
рын белгілеуге тиіс.

11-бап. Бухгалтерлік қүжаттарды сақтау
Дара кэсіпкерлер мен үйымдар бастапқы күжатгарды, қағаз 

және (немесе) электрондық жеткізгіштердегі бухгалтерлік есеп 
тіркелімдерін, қаржьшық есептілікті, есеп саясатын, есепке 
алу деректерін электрондық өңдеу бағдарламаларын Қазақстан
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Республикасының заңнамасында белгіленген кезең ішінде 
сақтауға міндетті.

12-бап. Бухгалтерлік акпарат қүпиясы
1. Бастапқы кужаттар мен бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің 

мазмұны коммерңиялық күпияны құрайтын акпарат болып табы- 
лады, оларға қол жеткізуге басшылыктын немесе дара кэсіпкердің 
рұқсаты бар адамдарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес мемлекеттік органдардың лауазымды адамда- 
рына ғана рұқсат етіледі.

2. Аталған құжаттарға қол жеткізе алатын адамдар ондағы 
ақпаратты олардың иесінің келісімінсіз жария етпеуге міндетті 
нсэне оны жеке мүддесі үшін пайдалануға құқығы жоқ. 
Коммерциялық күпияны күрайтын ақпаратқа қол жеткізе ала- 
тын адамдар оны жария еткені үшін Қазақстан Республикасының 
заңдарына сэйкес жауапты болады.

3-тарау. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

13-бап. Қаржылық есептілік элементтері
1. Активтер, міндеттемелер жэне капитал қаржы жағдайын 

багалаумен байланысты қаржылық есептілік элементтері болып 
табылады.

Аістивтер - дара кәсіпкер немесе ұйым өткен оқиғалар 
нәтижесінде бақылап отырган, болашақта экономикалық пайда 
алу күтілетін ресурстар.

Міндеттеме - дара кәсіпкердің немесе ұйымның өткен 
оқиғалардан туындайтын мойнында тұрған міндеті, оны реттеу 
экономикалық пайданы камтитын ресурстардың шығып қалуына 
экеп соғады.

Капитал - дара кәсіпкердің немесе ұйымның активтеріндегі 
барлық міндеттемелер шегеріліп тасталғаннан кейінгі үлес.

2. Кірістер мен шығыстар пайда мен зиян туралы есепте 
қызмет нэтижелерінің өлшемімен тікелей байланысты элемент- 
тер болып табылады.

Кірістер - есепті кезең ішінде активтердің түсімі немесе 
өсімі немесе міндеттемелердің азаюы нысанында экономикалық 
пайданың ұлғаюы, олар капиталға катысушы тұлғалардың жар- 
насымен байланысты үлғаюдан өзгеше капиталдың үлғаюына 
экеп соғады.
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Шығыстар - есепті кезең ішінде активтердің қолдан кетуі 
немесе азаюы немесе міндеттемелердің пайда болуы нысанын- 
да экономикалық пайданың азаюы, олар капиталға ңатысушы 
түлғаларға бөлумен байланысты азаюдан өзгеше капиталдың аза- 
юына әкеп соғады.

14-бап. Қаржылық есептілік элементтерін бағалау және 
есепке алу

1. Қаржылық есептілік элементтерін бағалау - аталған эле- 
менттер бухғалтерлік есеп пен қаржылық есептілікте танылатын 
жэне тіркелетін ақша сомаларын анықтау. Бағалауды қолдану 
эдістері мен тэртібі халықаралық стандарттарға жэне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік ту- 
ралы заннамасының талаптарына сәйкес белгіленеді.

2. Қаржылық есептілік элементтерін есепке алу эдістері 
жэне тану тэртібі халықаралық стандарттарға жэне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік ту- 
ралы заңнамасының талаптарына сэйкес белгіленеді.

15-бап. Қаржылық есептілік
1. Қаржылық есептілік дара кэсіпкердің немесе ұйымның 

каржылық жағдайы, кызметінің нәтижелері жэне қаржылық 
жағдайындағы өзгерістер туралы ақпаратты білдіреді.

2. Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін 
қоспағанда, қаржылық есептілік мыналарды қамтиды:

1) бухгалтерлік баланс;
2) пайда мен зияндар туралы есеп;
3) ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
4) капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
5) түсіндірме жазба.
Қаржылық есептілікті жасау тэртібі жэне оған қойылатын 

қосымша талаптар халықаралық стандарттарға жэне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік ту- 
ралы заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленеді.

3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекемелердің қаржылық 
есептілік көлемін, оны жасау нысандары мен тэртібін уэкілетті 
орган белгілейді.

4. Қаржылық есептілікке үйымның басшысьх жэне бас 
бухгалтері, дара кэсіпкер қол қояды.
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Бухгалтерлік есебін бухгалтерлік ұйым немесе кэсіби бух- 
галтер жүргізетін үйымның қаржылық есептілігіне үйымның 
басшылығы, сондай-ақ бухгалтерлік үйымның басшысы немесе 
кэсіби бухгалтер қол қояды.

16-бап. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
Қаржылық есептілікті жасауды үйымдар Қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттары комитеті Қорының олар- 
ды ресми аударуға жэне (немесе) Қазақстан Республикасында 
жариялауға жазбаша рүқсаты бар үйым мемлекеттік тілде неме- 
се орыс тілінде жариялаган халықаралық стандарттарға сәйкес 
жүзеге асырады.

17-бап. Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Еншілес үйымдары бар үйымдар негізгі үйымның 

қызметі жөніндегі қаржылық есептіліктен басқа Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
туралы заңнамасының талаптарына сәйкес шоғырландырылған 
қаржылық есептілікті жасауға жэне үсынуға міндетті.

18-бап. Есепті кезең
1. Жылдық қаржылық есептілік үшін есепті кезең 1 қаңтардан 

бастап 31 желтоқсанды қоса күнтізбелік жыл болып табылады.
2. Жаңадан қүрылған үйым үшін бірінші есепті жыл ол 

мемлекеттік тіркеуден өткен кезден басталып сол жылдың 31 
желтоқсанын қоса қамтиды.

19-бап. Қаржылық есептілікті табыс ету
1. ¥йымдар:
1) қүрылтай қүжаттарына сәйкес күрылтайшыларға 

(қатысушыларға);
2) мемлекеттік тіркеу орны бойынша мемле^кеттік статистика 

саласындағы уэкілетті органға;
3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау жэне 

қадағалау органдарына олардың қүзыреттеріне сәйкес қаржьшық 
есептілікті үсынады.

2. Қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының үлттық 
валютасымен көрсетіліп үсынылады.

3. ¥йымдар жылдық қаржылық есепті есепті кезеңнен кейінгі 
жылдың 30 сэуірінен кешіктірмей үсынады.
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4. 18-бапта көрсетілген мерзім шегінде вүрылтайшылар 
(қатысушылар) аралық қаржылық есептілікті үхыну мерзімін 
айқындауга жэне жылына бір реттен сирек болмантын өзге 
кезеңділікті белгілеуге қүқылы.

5. Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну осы 
баптың 1-3-тармақтарына сэйкес жүргізіледі.

6. Жария мүдделі үйымдар (қаржылық үйымдардан басқа) 
жылдық қаржылық есептілікті уәкілетті орган бекіткен тізбеге, 
нысандарға сэйкес мерзімді баспасөз басылымдарында 
жариялауға міндетті.

Қаржылық үйымдар жылдық қаржылық есептілікті Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген тэртіппен жариялай- 
ды.

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жа- 
рия мүдделі үйымдар үшін депозитарий ічүрылуы мүмкін, бүл 
үйымдар осы депозитарийге уэкілетті орган белгілеген тэртіппен 
қаржылық есептілікті өткізуге міндетті.

4-тарау. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ПЕН ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕПТІЛІК ЖҮЙЕСІН РЕТТЕУ

20-бап. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін 
мемлекеттік реттеу

1. Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік жүйесін мемлекеттік реттеуді уәкілетті ор- 
ган жүзеге асырады.

2. Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкінен басқа, 
мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік жүйесін мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін уэкілетті 
орган мемлекеттік мекемелер үшін Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жөніндегі нормативтік 
қүқықтық актілерімен белгілейді.

3. Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкінде бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік жүйесін мемлекеттік реттеуді 
Қазақстан Республикасы ¥лттық Банкінің Директорлар кеңесі 
(Директорат) жүзеге асырады.

4. Қаржы үйымдарында жэне Қазақстан Республикасының 
секьюритилендіру туралы заңнамаеына сәйкес күрылған ар- 
найы қаржы компанияларында бухгалтерлік есеп пен қаржылык 
есептілік жүйесін мемлекеттік реттеуді - нормативтік қүкықтық

245



актілерді жэне оларға әдістемелік ұеынымдарды қабылдау 
арқылы, ал Қазақстан Реепублнкасының заңнамалық актілерінде 
көзделген жағдайларда каржы нарығын жэне қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау жөніндегі уэкілетті мемлекеттік органмен 
келіеім бойынша Қазақстан Республнкасының ¥лттық Банкі 
жүзеге асырады.

5. Уэкілетті орган:
1) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласын- 

да мемлекеттік саясатты қалыптастыруды жэне іске асыруды 
қамтамасыз етеді;

2) бухгалтерлік есепті жүргізу тэртібін айқындайды;
3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік мәселелері 

бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік күқықтық 
актілерін қабылдайды;

4) үлттық стандарттарды жэне оларға қатысты эдістемелік 
үсынымдарды эзірлейді жэне бекітеді;

5) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 
каржылық есептілік мэселелері жөніндегі заңнамасы 
халықаралық стандарттардың талаптарына қайшы келген 
жағдайда, консультациялық органның үсыныстарын ескере оты- 
рып, Қазақстан Республикасының заңнамасына тиісті өзгерістер 
енгізуді қамтамасыз етеді;

6) бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарын әзірлейді 
жэне бекітеді;

7) үлттық стандарттарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тэртіипен мерзімді баспасөз басылым- 
дарында жариялайды;

8) өзге де мемлекеттік органдармен жэне кэсіби үйымдармен 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік мәселелері бойынша 
өзара іс-қимыл жасайды;

9) консультациялық органның Қазақстан Республнкасының 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік мәселелері жөніндегі 
нормативтік қүқықтық актілерінің жобасын әзірлеу туралы 
үсыныстарын қарайды;

10) кэсіби үйымдарды, сертификаттау жөніндегі үйымдарды 
аккредиттеуді жүргізеді;

11) кэсіби үйымдарды, сертификаттау жоніндегі үйымдарды 
аккредиттеу ережелерін бекітеді;

12) консультациялық органның үсынымдарын ескере отырып, 
кэсіби бухгалтерлерге қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;
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13) аккредиттеу ережелері сақталмаған жағдайда, кәсіби 
ұйымдарға, сертификаттау жөніндегі ұйымдарға ескерту жасай- 
ды;

14) кэсіби .ұйымды, сертнфикаттау жөніидегі ұйымды аккре- 
диттеу жөиіндегі куэлігінен айыру туралы шешім қабылдайды;

15) кэсіби ұйымдардың, сертификаттау жөніндегіұйымдардың 
есептілікті ұсынуының тізбесін, нысанын жэне мерзімділігін 
анықтахзды;

16) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратыла- 
тын, белгіленген тэртіппен нормативтік құқықтық актілерді рес- 
ми жариялау құқығын алған мерзімді баспасөз басылымдарын- 
да кәсіби ұйымдардың, сертификаттау жөніндегі ұйымдардың 
тізбесін мемлекеттік тілде жэне орыс тілінде жариялайды;

17) консультаңиялык орган туралы ережені бекітеді;
18) депозитарийге қаржылық есептілікті үсыну тэртібін 

белгілейді;
19) сертификаттың нысанын келіседі.
20) бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есептілік саласындағы 

мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
21) «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына сэйкес ведомстволық есептіліктің, тексеру парақтарының 
нысандарын, тэуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл 
сайынғы тексерулер жоспарларын эзірлейді жэне бекітеді.

6. Қазақстан Республшсасының ¥лттық Банкі:
1) қаржы ұйымдары үшін:
уэкілетті органмен келісім бойынша халықаралық стандарттар- 

мен реттелмеген мэселелер бойынша қаржылық есептілік стан- 
дарттарын, сондай-ақ оларға арналған әдістемелік үсынымдарды 
әзірлейді жэне бекітеді;

осы Заңның талаптарына сэйкес Қазақстан Республикасының 
бухғалтерлік есеп пен қаржылык есептілік мэселелері бойынша 
нормативтік қүқықтық актілерін, сондай-ақ бухгалтерлік есеп 
шоттарының үлгі жоспарларын әзірлейді жэне бекітеді;

2) мемлекеттік кэсіпорындар мен акцияларының (үлесінің) 
елу жэне одан да көп проценті немесе акцияларының бақылау 
пакеті Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкіне тиесілі 
занды тұлғалар үшін қаржылық есептіліктің халықаралық стан- 
дарттарына сәйкес келетін тізбелер мен нысандарды, сондай-ақ 
қаржылық есептілікті ұсынудың мерзімі мен тэртібін белгілейді;

3) Қазақстан Республикасының секьюритилендіру туралы
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заңнамасына сәйкес күрылғаі) арнайы қаржы компаниялары 
үшін:

осы заңның талаптарына сәйкес бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік мэселелері бойынша Қазақстан 
Республикаеының нормативтік күқықтық актілерін эзірлейді 
жэне бекітеді;

Қазакстан Республикасының бухгалтерлік еееп пен 
қаржылық есептілік туралы заңнамасының жэне халыкаралык 
стаидарттардың сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

4) Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің лицензиясы 
негізінде банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын үйымдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есеитілік іуралы заңнамасының талаптарын 
жэне халықаралык стандарттарды сақтауын бақылауды жүзеге 
асырады.

20-1-бап. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 
саласындағы мемлекеттік бақылау

1. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы 
мемлекеттік бақылау тексеру нысанында жэне өзге де нысандар- 
да жүзеге асырылады.

2. Тексеру «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан
Республикасының Заңынасэйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік 
бақьшаудың өзге де нысандары осы Заңға сэйкес жүзеге асыры- 
лады.

21-бап. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін 
мемлекеттік емес реттеу

1. Консультациялык; орган консультациялық-кеңесші орган ны- 
санында күрылады, оның қүрамын Қазақстан Республикасының 
Үлттық Банкімен келісім бойынша уэкілетті орган бекітеді жэне 
ол озі туралы ереже негізінде жүмыс істейді.

2. Консультациялық органнын қүрамына мемлекеттік 
органдардың, коммерциялық емес үйымдардың, жеке кэсіпкерлік 
субъектілерінің, мемлекеттің қатысу үлесі бар үйымдардың, 
мемлекеттік кэсіпорындардың өкілдері кіреді.

3. Консультациялық орган:
1) уэкілетті органға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 

есеп пен қаржылық есептілік мәселелері жөніндегі заңнамасын 
жетілдіру туралы үсыныстар енгізуге;
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2) уәкілетті органға қаржылық есептілік стандарттарын 
қолдану жөніндегі эдістемелік ұсынымдардьг қайта қарау мен 
эзірлеу жөнінде усыныстар енгізуге;

3) ұлттық стандарттарды жэне олардың әдістемелік 
усынымдарын эзірлеуге қатысуға;

4) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы 
халықаралық уйымдармен өзара іс-қнмыл жасауды жұзеге 
асыруға қуқылы.

4. Консультациялық орган:
1) Қазақстан Республшсасының бухгалтерлік есеп пен 

қаржылық есептілік туралы заңнамасында халықаралық стан- 
дарттар талаптарына қайшылықтардың бар-жоғына талдау 
жүргізуге жэне уэкілетті органға тиісті үсыныстар енгізуге;

2) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік мэселелері 
бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік қүқықгық 
актілерін эзірлеуге қатысуға міндетті.

5. Кәсіптік үйым мынадай талаптарға сай келуге тиіс:
1) кэсіби үйымның қүрамында бухгалтерлік есеп немесе ау- 

дит саласында кемінде екі жыл расталған жүмыс тәжірибесі бар 
кемінде үш жүз мүшесінің болуы;

2) халықаралық практикаға сэйкес келетін жэне оның барлық 
мүшелеріне міндетті болып табылатын, үйымның жарғысына 
сэйкес бекітілген Кэсіби бухгалтерлердің эдеп кодексінің бо- 
луы;

3) өз мүшелерінің біліктілігін арттыру жүйесінің болуы;
4) аккредиттеу ережелеріне сәйкестік.
Кэсіби үйымға аккредиттеу туралы куәлік берілген кезден ба- 

стап бір жыл өткеннен кейін оның қүрамында кемінде елу кэсіби 
бухгалтер болуға тиіе.

6. Кэсіби үйымның күрылымы мен жүмыс органдары оның 
жарғысымен анықталады жэне аккредиттеу ережелеріне сэйкес 
болуға тиіс.

7. Кэсіби үйымның басшысы төрт жылдан аспайтын мерзімге 
сайланады жэне қатарынан екі мерзімге қайта сайлана алмайды.

8. Кәсіби үйым:
1) өз мүшелеріне қатысты өзінің жарғысында көзделген жэне 

осы Заңға қайшы келмейтін функцияларды жүзеге асыруға;
2) үлттық стандарттарды жэне олардың эдістемелік 

ұсынымдарын әзірлеуге қатысуға;
3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік мэселелері
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бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік қүқықтык 
актілерін эзірлеуге қатысуға;

4) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы оц 
жумыс тэжірибесін талдауға, жинақтауға жэне таратуға кұкылы.

9. Кәсіби ұйым:
1) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пеи 

қаржылық есептілік туралы заңнамасын сақтауға;
2) консультациялық органның құрамына аккредиттсу 

ережелерінде белгіленген мөлшерде кәсіби ұйымның мұшелеріп 
жіберуге жэне олардың толымды жұмысын қамтамасыз етуге;

3) уэкілетті органға белгілеген тэртіппен оған өзінің қызметі 
туралы есептілікті ұсынуға;

4) халықаралық жэне ұлттық стандарттарды қолдану жөніндегі 
сауалдарды қарауға міндетті.

22-бап. Кәсіби бухгалтерге кандидаттарды сертификаттау 
шарттары

1. Кэсіби бухгалтерге кандидаттарды сертификаттауды серти- 
фикаттау жөніндегі ұйым жұзеге асырады.

2. Сертификаттау жөніндегі ұйым кэсіби бухгалтерге канди- 
даттарды сертификаттау бағдарламалары бойынша материалдар 
эзірлеуді, шығаруды жэне таратуды жүзеге асырады, емтихан 
процесін ұйымдастырады.

3. Сертификаттау жөніндегі ұйым мынадай талаптарға сай ке- 
луге тиіс:

1) оқытуға тэуелсіз емтихан жүйесінің болуы;
2) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 

қаржылық есептілік мәселелері жөніндегі заңнамасына шолуды 
қамтитын емтихан модульдерінің, оларды жаңарту жүйесінің бо- 
луы;

3) бір немесе бірнеше кәсіби ұйымдармен өзара іс-қимыл ту- 
ралы келісімнің болуы;

4) уәкілетті орган бекіткен аккредиттеу ережелеріне сәйкестік.
Бір немесе бірнеше кэсіби ұйымдармен өзара іс-қимыл

жөніндегі келісімнің болуы туралы талаптың сақталуы аккредит- 
теу туралы куэлік берілген кезден бастап алты ай өткеннен кейін 
міндетті болып табылады.

4. Кәсіби бухгалтерге кандидаттарды сертификат алу үшін 
емтихандарға қатысуға жіберу кэсіби бухгалтерлерге қойылатын 
біліктілік талаптарына сэйкес жүзеге асырылады.
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5. Емтихан тапсырған адамдар уэкілетті органмен келісілген 
нысан бойынша бірыңгай үлгідегі сертификат алады. 
Сертификаттың колданылу мерзімі шектелмеген.

Халықаралық бухгалтерлер федерациясының толық мүшесі 
болыи табылатын шетел институттары берген кэсіби бухгалтердің 
біліктілік куәліктері сертификаттау жөніндегі үйым берген серти- 
фикатиен бірдей таиылады.

23-бап. Аккредиттеу туралы куәліктен айыру
1. Уәкілетті оргаи мынадай жағдайларда, егер:
1) аккредиттеу ережелерінде белгіленгеи мерзім ішінде 

кәсіби үйым өз өкілдерін консультациялық органның қүрамына 
жібермесе;

2) соңғы үш жыл ішінде жүйелі түрде (үш реттен көп) аккре- 
диттеу ережесін бүзса;

3) уэкілетті органға өзі жэне өзінің қызметі туралы көрінеу 
жалған ақпарат берсе;

4) уәкілетті орган ескерту жасағаи себептерді екі ай мерзім 
ішінде жоймаса немесе экімшілік жаза қолданылған болса, ісэсіби 
үйымды, сертификаттау жөніндегі үйымды аккредиттеу туралы 
куэлігінен айыру туралы шешім қабылдайды.

2. Кэсіби үйым, сертификаттау жөиіндегі үйым уэкілетті 
органның шешіміне сот тәртібімен шағымдануға қүқылы.

24-бап. Ішкі бақылау
1. ¥йымдар Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 

пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының, есеп саясатыньщ 
сақталуын қамтамасыз ету, бухгалтерлік есеп жүргізу жэне 
қаржылық есептіліісті жасау кезінде активтердің сакталу шарала- 
рын, үрлану жағдайлары мен қателесуді болдырмау жэне анықтау 
жөніндегі шараларды қоса алғанда, операцияларды тиімді жүргізу 
үшін ішкі бақылау үйымдастыруға күқылы.

2. Ішкі бақылауды үйымдастыруды басшылық қамтамасыз 
етеді.

3. Мемлекеттік мекемелерді бақылауды Қазақстан Республи- 
касының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдар жүргізеді.
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5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

25-бап. Қазақстан Республпкасының бухгалтерлік есеи 
пен қаржылық есептілік туралы заннамасын бузғаны үшін 
жауаптылық

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік туралы заңнамасын бүзу Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген жауаптылыққа экеп соғады.

26-бап. Өтпелі ережелер
1. Осы Заң, 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілетін 9-бабының екінші бөлігін қоспағанда, алғашқы ресми 
жарияланганнан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

2. Кэсіби бухгалтердің біліктілігін растайтын жэне уэкілетті 
орган таныған, осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін берілген 
қүжаттар жарамды.

3. Осы Заңның 2-бабының 3-тармағында көрсетілген дара 
кәсіпкерлер жэне үйымдар бухгалтерлік есеп стандарттарын 
үлттық стандарттар қолданысқа енгізілгенге дейін қолданады.

4. «Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық еееп беру туралы» 
1995 жылғы 26 желтоқсандагы Қазақстан Республикасы Заңының 
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., 
№ 24, 171-күжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жар- 
шысы, 1997 ж., № 13-14, 205-қүжат; 1999 ж., № 20, 727-күжат; 
2001 ж., № 24, 338-күясат; 2002 ж., № 12, 116-күясат; 2003 ж., № 
15, 139-қүжат; 2004 ж., № 11-12, 66-қүжат; 2006 ж., № 4 ,24-қүжат; 
№ 8, 45-қүжат) күші жойылды деп танылсын.

Қазақстан Республикасының
Презнденті Н. НАЗАРБАЕВ
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БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ 
ЖҮРГІЗУ ЕРЕЖЕСІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 
2007 жылғы 22 маусымдағы № 221 Бұйрығы

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылықесептіліктуралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 2) тармақшасын 
іске асыру мақсатында Б¥ИЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесі 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 
активтерді басқару әдіснамасы департаменті (Ж.Н. Айтжанова) 
осы бүйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін жэне заңнамада белгіленген тэртіппен рес- 
ми жариялануын қамтамасыз етсін.

3. Осы бүйрық 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Министр Н. Коржова
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Қазацстан Республикасы 
Қсіржы министрінің 

2007 жылгы 22 маусымдагы 
№  221 бүйрыгымен 

бекітілген

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ ЖҮРГІЗУ ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы ережелер

1. Осы Бухгалтерлік ееепті жүргізу ережесі (бүдан эрі - Ереже) 
«Бухгалтерлік есен пен қаржылық есептілік туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына, қаржылық есептіліктің халықаралық 
жэне үлттық стандарттарына сэйкес әзірленді, Қазақстан 
Республикасының аумағындағы дара кәсіпкерлермен жэне 
үйымдармен бухгалтерлік есепті жүргізу тэртібін белгілейді.

2. Осы Ереженің күші:
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін реттеуді 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес Қазақстан Ре- 
спубликасы Үлттық Банкі жүзеге асыратын қаржы үйымдары 
мен Қазақстан Республикасының секьюритилендіру туралы 
заңнамасына еэйкее күрылған

арнайы қаржы компанияларына;
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін реттеуді 

мемлекеттік мекемелер үшін Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жөніндегі нормативтік 
қүқықтық актілерімен белгілейтін мемлекеттік мекемелерге;

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сэйкес 
біржолгы талон немесе патент негізінде арнайы салық режимін 
колданатын дара кэсіпкерлерге, сондай-ақ оңайлатылған деклара- 
ңия негізінде арнайы салық режимін қолданатын, бірак жалдама- 
лы жұмысшылардың еңбегін пайдаланбайтын дара кэсіпкерлерге 
қолданылмайды.

3. Бухгалтерлік есептің негізгі міндеттері:
инвесторлардың, қүрылтайшылардың, берушілердің, сатып

алушылардың, қарыз берушілердің, мемлекеттік органдардың, 
банктердін жэне өзге де мүдделі түлғалардың бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес шүгыл басшылық жасау жэне басқару үшін, 
сондай-ақ пайдалану үшін қажетті



дара кәсіпкерлер мен ұйымдардың қаржылық жағдайы, қызмет 
нэтижелері жэне қаржылық жағдайындағы өзгеріетер туралы 
толық эрі дүрыс ақпаратты қалыптастыру;

шаруашылық операцияларды жүзеге асыру жэне олар мақсатқа 
сай болған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасының 
сақталуын бақылау үшін қаржы есептілігін ішкі жэне сыртқы 
пайдаланушыларға қажетті акпаратпен камтамасыз ету;

шаруашылық қызметінің теріс нэтижелерін болдырмау жэне 
қаржылық түрақтылықты қамтамасыз етудің ішкі шаруашылық 
резервтерін анықтау;

материалдық, еңбек жэне қаржы ресурстарын оңтайлы пай- 
далана отырып, мүліктің болуы мен қозғалысына бақылау жасау 
болып табылады.

2. Бухгалтерлік қызмет жұмысын ұйымдастыру

4. Дара кэсіпкер немесе үйым бухгалтерлік есепті жүргізуді 
жүзеге асыру үшін «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, қаржылық 
есептіліістің халықаралық жэне үлттық стандарттарын, сондай- 
ақ бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік еаласында басқа да 
нормативтік қүқьщтық актілерді басшылыққа ала отырып, өзінің 
қүрылымын, салалық керек-жарағын жэне қызметінің басқа 
да артықшылығын ескере отырып, өзінің есеп саясатын дербес 
қалыптастырады жэне операңиялар мен оқиғалар үшін бақылау 
тэртібін әзірлейді, бухгалтерлік есептің жүргізілуін үйымдастыру

үшін қажетті басқа да шешімдер қабылдайды.
5. Дара кэсіпкер немесе үйымның басшысы есеп жүмысының 

көлеміне қарай:
бас бухгалтерге жүктелетін қүрылымдық бөлімше ретінде 

бухгалтерлік қызметті қүруы;
штатқа бас бухгалтер лауазымын енгізуі; 
бухгалтерлік есепті жүргізу мен каржылық есептілік жасауды 

шарт негізінде бухгалтерлік немесе аудиторлық үйымға немесе 
кэсіби бухгалтерге беруі;

бухгалтерлік есепті жеісе өзі жүргізуі мүмкін.
Көпшілік мүддесін үйымдастыруға соңғы екі абзацтың күші 

қолданылмайды.
6. Бухгалтерлік қызметтің басшысы (бүдан эрі - бас бухгал- 

тер) бас бухгалтер немесе бухгалтерлік есептің жүргізілуін,
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каржылық есептіліктің жасалуы мен берілуін, есеп саясатын 
қалыптастыруды қамтамасыз ететін басқа лауазымды тұлға бо- 
лып табьшады.

7. Бас бухгалтердің функционалдық міндеттері дара кэсіпкер 
немесе ұйымның басшысы бекіткен ол туралы ережеге сәйкес 
анықталады.

8. Бухгалтерлік есепті жүргізген кезде бас бухгалтер: 
қабылдаған операциялар мен оқиғалардың көрсетілуі есеп

саясатының жэне есептік кезең ішінде активтер мен міндеттемелер 
бағасының өзгермеуін;

осы кезеңде жүзеге асырылатын барлық операциялар мен 
оқиғалардың есепті кезеңдегі ссепте көрсетілуінің жэне активтер 
мен міндеттемелердің түгендеу нэтижелерінің толық болуын;

есепті кезеңдерге кірістер мен шығыстардың жатқызылуы 
дүрыстығын;

эр айдың басындағы синтетикалық есеп шоттары бойынша 
айналымдар мен қалдықтардын талдамалы есебі деректерінің 
теңдігін қамтамасыз етеді.

9. Бас бухгалтер лауазымынан босатылған жағдайда, жаңадан 
белгіленген бас бухгалтерге (ал ол болмаған кезде - дара 
кэсіпкердің немесе үйым басшысының бүйрығымен белгіленген 
қызметкерге немесе дара кэсіпкердің немесе үйым басшысының 
өзіне) істі таисыру жүргізіледі.

Істі кабылдау жэне тапсыру дара кәсіпкердің немесе үйым 
басшысының бүйрығы негізінде жүргізіледі, онда:

бухгалтерлік қызмет ісін қабылдау-тапсыру мерзімі, бірақ екі 
аптадан аспайды;

тапсырушының жэне қабылдаушының еңбекақы төлеу тэртібі; 
істі қабылдау-тапсыру кезеңінде күжаттарға қол қою қүқығы 

кімге берілгені көрсетіледі, бүл ретте, істі қабылдаушы адамға 
қол қою қүқығын ресімдегенге дейін қүжаттарға қабылдаушьшың 
бақылауымен істі тапсырушы қол қояды.

Істі тапсыру процесінде бухгалтерлік есептің жағдайы, есеп 
деректерінің растығы тексеріледі, дара кэсіпкер немесе үйымныц 
басшысы бекітетін қабылдаушы жэне тапсырушы тараптар қол 
қоятын қабылдау-беру актісі жасалады.

Акті екі данада жасалады. Біреуі бухгалтерлік қызметте, 
екіншісі - істі беруші тарапта қалады.

Бухгалтерлік есептің қанағаттанарлықсыз жағдайы форс- 
мажорлық мән-жайлардан, бүрынғы бас бухгалтердің өзініц



міндеттеріне немқүрайды қарауынан пайда болуы мүмкін. 
Мүндай жағдайда, бухгалтерлік есепті қалпына келтіру процесін 
үйымдастыру дара кәсіпкерге немесе үйымның басшысына 
жүктеледі.

Бухгалтерлік есептің жағдайына жүргізілген талдау, 
қолданыстағы кұжат айналымы негізінде күжаттаманы қалпына 
келтіру кезеңі анықталады.

10. Операциялар мен оқиғаларды қүжатты ресімдеу, бастапқы 
есеп күжаттарын (бүдан эрі - бастапқы қүжаттар) бухгалтерлік 
қызметке уакытылы түрде беру жөніндегі бас бухгалтердің тала- 
бы барлық қызметкерлер үшін міндетті.

11. Егер бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік мэселелері 
бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгелей 
көзделмесе, ақшалай жэне есеп айырысу күжаттарына, қаржы 
жэне кредит міндеттемелеріне бас бухгалтердің қолы қойылмаса, 
жарамсыз болып саналады жэне орындауға қабылданбайды.

12. Дара кәсіпкер немесе үйымның басшысы бухгалтерлік 
күжаттарға қол қоюға күқығы бар адамдарды анықтайды. Бүл рет- 
те, адамның атқаратын лауазымына, ақша сомасының мөлшеріне, 
операцияның қолданылуы саласы мен маңыздылығына карай қол 
қою қүқығының иерархиясы белгіленуі мүмкін.

13. Электрондык қолтаңба пайдаланатын дара кэсіпкер не- 
месе үйым Қазақстан Республикасыиың заңнамасына сэйкес 
электрондық қолтаңбаны пайдалану жэне оған қол жеткізу 
күқығына қатысты қауіпсіздік пен бақылаудың тиісті шараларын 
белгілеуі қажет.

14. Дара кәсіпкер немесе үйым қабылдаган бухгалтерлік 
есеп шоттарының жүмыс жоспарына сэйкес активтердің, 
міндеттемелердің, капиталдың, кірістер мен шығыстардың бо- 
луына жэне оның қозғалысына байланысты операциялар мен 
окиғалардың бухгалтерлік есебін дара кэсіпкер немесе үйым 
жүргізеді.

3. Шаруашылық операцияларды құжаттау

15. Бухгалтерлік қүжаттаманы жүргізуге негізгісі: жазбалардың 
деректілігі, қысқаша эрі анық болуы, жазбаларды өзара бақылау 
болып табылатын белгілі бір талаптар қойылады.

Бухгалтерлік қүжаттамада мэтін мен цифрлар анық эрі айқын, 
түсінікті етіліп жазылған болуы қажет.
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16. Бастапкы құжаттарды жэне бухгалтерлік есеп тіркеуіштерін 
электрондық тасығыштарда жасау кезінде дара кәсіпкер неме- 
се ұйым операциялардың басқа қатысушылары ұшін, сондай-ақ 
мұндай кұқық Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
берілген мемлекеттік органдардың талабы бойынша мұндай 
кұжаттардың көшірлемелерін қагаз тасыгыштарда дайындауы 
қажет.

§ 1. Бастапқы қүжаттар

17. Бастапқы құжаттар - бухгалтерлік есеп соның негізінде 
жүргізілетін операциялар немесе оқиғалар жасау фактісінің жэне 
оны жасауға құқықтың қағаз жэне де электрондық тасығыштағы 
құжатты куэлігі.

18. Бастапқы кұжаттар, егер олар Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сэйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік са- 
ласында қызметті реттеуді жұзеге асыратын орталық мемлекеттік 
орган (бұдан эрі - уэкілетті орган) бекіткен нысан немесе талап- 
тар бойынша жасалса, есепке қабылданады. Нысанын немесе та- 
лабын уэкілетті орган бекітпеген жэне оны дара кәсіпкер неме- 
се ұйым өзі дербес эзірлеген бастапқы құжаттар, егер Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сэйкес міндетті деректемелері 
болса, есепке қабылданады.

Операциялардың немесе окиғалардың сипатына, Қазақстан 
Республикасының нормативтік кұқықтық актілерінің талаптары- 
на жэне есеп ақпаратын өңдеу тэсіліне қарай бастапқы құжаттарға 
қосымша деректемелер енгізілуі мұмкін.

19. Кассалық жэне банктік бастапқы кұжаттарға тұзетулер 
енгізуге болмайды. Қалған бастапқы құжаттарға тұзету 
операциялардың катысуш ыларымен келісім бойынша ғана 
енгізілуі мүмкін, ол түзетулер енгізілген күн көрсетілген 
құжаттарға қол қойған сол адамдардың қолдарымен расталуы 
қажет.

Бастапқы құжаттардағы қателер дұрыс емес мэтінді немесе со- 
маны сызу жэне сызылғанның үстінен дұрыс мэтінді немесе со- 
маны жазу арқылы түзетіледі. Сызу бұрынғы жазылғанды оқуға 
болатындай, өте жіңішке сызықпен сызылады. Бастапқы құжатта 
қателерді түзету “Түзетілді” деген жазбамен айтылуы қажет жэне 
түзету күнін көрсете отырып, құжатқа қол қойған адамдардың 
қолдарымен расталуы қажет.



20. Бухгалтерлік ееепте бастапқы кұжаттардың қозғалысы 
(басқа ұйымдардан құру немесе алу, есепке қабылдау, өңдеу, 
мұрағатқа өткізу - құжат айналымы) дара кәсіпкер немесе ұйым 
басшысы бекіткен кестемен реттеледі.

§ 2. Бухгалтерлік есептің тіркелімдері

21. Бухгалтерлік есеп тіркелімдері - есепке қабылданған 
бастапқы кұжаттардағы ақпаратты қорытындылауға, жұйеге 
келтіруге және жинақтауға, оны бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік жұйесінде көрсетуге арналған нысандар.

Шаруашылық операциялар бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде 
хронологиялық тізбектілікте көрсетілуі қажет жэне бухгалтерлік 
есептің тиісті шоттары бойынша топтастырылады.

22. Есеп тіркелімдерінің эрбір бетінде ай аяқталғанда 
жиыны шыгарылады. Синтетикалық жэне талдамалы 
тіркелімдердің жиынтық жазбалары айналым ведомостарын 
салыстыру немесе басқа тәсіл арқылы міндетті түрде салы- 
стырылады.

23. Бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде шаруашылық операци- 
яларды көрсету дүрыстығын оны жасаған жэне қол қойған адам- 
дар қамтамасыз етеді.

24. Бухгалтерлік есеп тіркелімдеріне нысандарды неме- 
се оған қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сэйкес уэкілетті орған бекітеді.

25. Бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің деректері 
топтастырылған түрде қаржылық есептілікке көшіріледі.

4. Кассалық операцияларды есепке алу

§ 3. Қолма-қол ақшаны қабылдау мен беру және 
касса қужаттарын ресімдеу тәртібі

26. Төлемге банкнот жэне монета қабылданған кезде дара 
кэсіпкердің немесе ұйымның кассирі немесе оны ауыстыратын 
адам (бұдан әрі - кассир) Қазақстан Республикасының Ұлттык 
Банкі белгілеген ақша белгілерінің төлемдігін айқындау белгілері 
мен тэртібін басшылыққа алады.

Қолма-қол ақшаны қабылдау бас бухгалтер қол қойған кіріс 
касса ордері (бұдан эрі - кіріс ордері) бойынша жүргізіледі.
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Қолма-қол ақшаны қабылдаған кезде мөрмен расталған бас 
бухғалтер мен кассирдің қолдары қойылған түбіртек беріледі.

27. Кассадан қолма-қол ақша беру шығыс касса ордері (бүдан 
эрі - шығыс ордері) немесе шығыс ордерінің деректемелері 
бар мөртабан осы күжаттарға басылған, тиісінше ресімделген 
басқа қүжаттар бойынша жүргізіледі. Қолма-қол ақшаны беруге 
арналған қүжаттарға дара кэсіпкердің немесе үйым басшысының 
немесе оны ауыстыратын адамның, бас бухгалтердің жэне 
кассирдің қолы қойылуы қажет.

28. Барлық кіріс жэне шығыс ордерлерін оларды кассаға 
бергенге дейін бухгалтерлік қызмет кіріс жэне шығыс касса 
күжаттарын тіркеу журналында тіркейді, ол кіріс жэне шығыс 
касса күжаттарына бөлек ашылады.

29. Жеке түлғаға шығыс ордері немесе оны алмастыратын 
қүжат бойынша ақша берген кезде кассир алушының жеке 
басын куэландыратын қүжатын (азаматтың төлқүжатын не- 
месе жеке ісуэлігін) көрсетуін талап етеді, күжаттың атауы 
мен нөмірін, оны кім жэне қашан бергенін жазып алады жэне 
алушының қолхатын алады. Егер шығыс ордерді алмастыра- 
тын қүжат қолма-қол ақша қаражатын бірнеше адамға беруге 
жасалған болса, онда алушылар жеке бастарын куэландыратын 
қүжаттарын көрсетеді жэне төлем қүжаттарының тиісті 
бағанына қол қояды.

30. Қолма-қол ақшаны алуда қолхат өз қолымен алынған со- 
маны жазбаша көрсете отырып, сиямен немесе басы домалақ 
қаламмен ғана жасалуы мүмкін. Ведомость бойынша қолма-қол 
ақша алған кезде сома жазбаша түрде көрсетілмейді.

31. Дара кәсіпкердің немесе үйымның тізім күрамында 
болмаған адамдарға қолма-қол ақша беру эрбір адамға бөлек жа- 
зылатын шығыс ордерлері бойынша немесе жасалған шарттар 
негізінде бөлек ведомость бойынша жүргізіледі.

32. Қолма-қол ақшаны беруді кассир шығыс ордерде не- 
месе оны алмастыратын қүжаттарда көрсетілген түлғаға ғана 
жүргізеді. Егер ақша беру белгіленғен тэртіппен ресімделген 
сенімхат бойынша жүргізілсе, ордердің мэтінінде ақша 
алушының аты-жөнінен кейін бухгалтерлік қызмет ақшаны алу 
сеніп тапсырьшған адамның аты-жөнін көрсетеді. Егер ақша беру 
ведомость бойынша жүргізілсе, акшаны алуға қолхаттың алды- 
на кассир: «Сенімхат бойынша» деген жазба жасайды. «Ескерту» 
бағанында көрсетілген қүжаттардың нөмірі мен күні көрсетіледі.
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Сенімхат кассирде калады жэне шығыс ордеріне немесе ведомо- 
ске бекітіледі.

33. Ауыруы бойынша немесе басқа да себептері бойынша өзі 
қол қоюға мүмкінд ігі жоқ адамдарға ақша берген кезде белгіленген 
тэртіппен ресімделген сенімхатқа сэйкес оның өтініші бойын- 
ша бухгалтерлік қызметтін қызметкерлерінен немесе кассирден 
басқа, өзге адам ол үшін қол қоюына болады. Шығыс ордерінде 
қолма-қол ақша қаражатын іс жүзінде алушының және ол үшін 
қол қойған адамның жеісе басын куэландыратын құжаттың атауы, 
нөмірі, берілген күні мен орны көрсетіледі.

34. Еңбекақы төлеуді, уақытша еңбекке жарамсыздығы үшін 
жәрдемақы, стипендиялар, сыйлықтар төлеуді эрбір алушыға 
шығыс ордерін жасамастан, төлем ведомостары бойынша кассир 
жүргізеді.

Берілген жалақының жалпы сомасына бір шығыс ордері жа- 
салады, оның күні мен нөмірі эрбір төлем ведомосіне қойылады.

35. Төлем ведомосінің титул (тақырып) парағына дара 
кэсіпкердің немесе үйым басшысының немесе оны алмастыра- 
тын адамның жэне бас бухгалтердің қолдары қойылған, қолма- 
кол ақшаны беру мерзімі жэне сомасы жазбаша көрсетілген 
қолма-қол ақшаны беру туралы рүқсат жазбасы жасалады.

36. ¥қсас тәртіппен жалақыға біржолғы қолма-қол ақшаны 
беру (еңбек демалысына шығу кезінде, ауруы жэне баска да 
себептері бойынша), сондай-ақ қызметтік іссапарларға байла- 
нысты шығыстарды бірнеше адамдарға есептегенде депозит- 
ке салынған соманы жэне қолма-қол ақшаны беру ресімделуі 
мүмкін.

37. Жекелеген адамдарға жалақыға біржолғы қолма-қол 
ақшаны беру шығыс ордерлері бойынша жүргізіледі.

38. Жалақы, сыйлық, уақытша тәлем қабілетінің болмауы үшін 
жэрдемақы төлеуге белгіленген мерзім өткенде кассир:

тәлем ведомосінде төлем жүргізілмеген адамның аты-жөніне 
қарама-карсы жерге мөр басады немесе “Депозитке салынды” 
деп қолмен белгі жасауы;

депозитке салынған соманың тізілімін жасауы;
ведомостың соңында іс жүзінде төленген сома туралы жэне 

депозитке салынуға тиісті алынбаған жалакы, сыйлық, уақытша 
еңбекке жарамсыздығы үшін жэрдемақы сомасы туралы жазба 
жасайды, төлем ведомосі бойынша жалпы жиынмен осы еоманы 
салыстырады жэне өзініңқолын қояды;



іс-жүзінде төленген соманы касса кітабына жазуы жэнс
ведомосқа: “И___шығыс касса ордері” мөртабанын басуы қажет.
Бухгалтерлік қызмет төлем ведомостерінде кассир жасаған 
белгіге тексеру жэне ол бойынша берілген жэне депозитке 
салынған соманың есебін жүргізеді.

39. Жалақы төлеу бойынша сенім білдірілген түлғаға 
(таратушыға) кассадан берілген ақшаны есепке алу жэне қолма- 
қол ақшаның қалдығын жэне төленген қүжаттарды қайтару 
үшін кассир қабылдаған жэне берген ақшаны есепке алу кітабы 
қолданылады.

40. Кіріс ордерлерін жэне оған түбіртектерді, сондай-ақ шығыс 
ордерлерін жэне оларды алмастыратын қүжаттарды бухгалтерлік 
қызмет анық жэне айқын сиямен немесе дөңгелек басты қаламмен 
толтыруы немесе машинада (жазу, есептеу) жазылуы қажет. 
Ешқандай да өшіруге, түзеуге иемесе осы қүжаттарда айтылған 
түзетулерді жасауға болмайды.

Шығыс ордерлерінде оларды жасау үшін негіздеме көрсетіледі 
жэне оған қоса берілетін қүжаттарға аударылады.

Шығыс ордерлері немесе оларды алмастыратын қүжаттар 
қолма-қол ақша алған адамдардың қолына берілмейді.

41. Кіріс жэне шығыс ордерлерін немесе оларды алмастыра- 
тын күжаттарды алған кезде кассир:

бас бртгалтердің күжаттарда қолының, ал шығыс ордерде не- 
месе оны алмастыратын қүжатта - дара кэсіпкердің немесе үйым 
басшысының ңемесе оны алмастыратын адамның рүқсат беру 
қолының болуын жэне түпнүсқа болуын;

қүжаттарды ресімдеудің дүрыстығын;
күжаттарда санамаланған қосымшалардың болуын тексереді.
Кассир осы талаптардың біреуі де сақталмаған жағдайда, 

тиісінше ресімдеу үшін бухгалтерлік қызметке қүжаттарды 
қайтарады.

Кіріс жэне шығыс ордерлер немесе оларды алмастыратын 
қүжаттар қосымшаларымен бірге міндетті түрде мөр басуға не- 
месе күнін, айын, жылын көрсетіп, «Алынды» немесе «Төленді» 
деп қолмен жазуға жатады.

42. Жалақы төлеуге төлем ведомостерінде ресімделген шығыс 
ордерлері оны бергеннен кейін тіркеледі.
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§ 4. Касса кітабын жүргізу тәртібі 
және ақшаны сақтау ережесі

43. Қолма-қол ақшаның есебін жүргізу үшін дара кәсіпкер не- 
месе үйым бір ғана касса кітабын жүргізуі қажет, ол немірленуі, 
тігілуі жэне дара кәсіпкердің немесе үйымның мөрі басылуы 
қажет. Касса кітабындағы парақтар саны дара кәсіпкердің немесе 
үйым басшысының, бас бухгалтердің қолы қойылып, расталады.

44. Касса кітабында жазбалар домалақ басты қаламмен немесе 
сиямен көшіру қағазы арқылы 2 данада жүргізіледі. Парақтардың 
екінші данасы бөлінетін болуы қажет жэне ол кассирге есеп 
ретінде қажет болады. Парақтардың бірінші даналары касса 
кітабында қалады.

Парақтардың бірінші және екінші данасы бірдей нөмірлермен 
нөмірленеді.

Касса кітабында өшіруге және айтылмаған түзеу жасауға бол- 
майды. Кітапта қатені түзету “Түзетілді” деген жазбамен айты- 
лып, түзету күнін көрсете отырып, кассир мен бас бухгалтердің 
қолдарымен расталуы қажет.

Касса операңияларын жүргізудің автоматтандырылған тэсілі 
кезінде касса кітабын жүргізудің белгіленген ережесін сақтау 
қамтамасыз етілуі қажет. Қағаз тасығыштарда басып шығарылған 
касса кітабы хронологиялық тэртіппен брошюра жасалады.

45. Әрбір ордер немесе оны алмастыратын қүжат бойынша 
қолма-қол ақша алғаннан немесе бергеннен кейін кассир бірден 
касса кітабына жазбаларды жүргізеді. Күн сайын жүмыс күнінің 
соңында кассир бір күнгі операциялар жиынын есептеп шығарады, 
кассадағы қолма-қол ақша қалдығын шығарады жэне касса 
кітабына қолхатпен кіріс жэне шығыс касса қүжаттарын бірге бере 
отырып, кассир есебін (бір күнгі касса кітабындағы жазбалардың 
еісінші жыртып алынатын парағын) бухгалтерлік қызметке береді. 
Сонымен бір уақытта кассир кассадагы қолма-қол ақшаның 
қалдығын іс жүзіндегі қолма-қол ақшамен салыстырады.

46. Алушының қолхатымен шығыс ордерде немесе оны алма- 
стыратын құжатта расталмаған каесадан қолма-қол ақшаны беру 
кассадағы қолма-қол ақшаның қалдығын ақтауғақабылданбайды. 
Бүл сома кемшін болып саналады жэне кассирден өндіріліп алы- 
нады. Кіріс ордерлерімен ақталмаған қолма-қол ащна кассаның 
артығы болып саналады жэне дара кәсіпкердің немесе үйымның 
кірісіне есептеледі.
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47. Касса кітабының дұрыс эрі уақытылы жүргізілуін бакылау 
бас бухгалтерге жүктеледі.

48. Кассирді жүмысқа белгілеу дара кәсіпкердің немесе үйым 
басшысының бұйрығымен ресімделеді. Кассирмен оның толық 
материалдық жауапкершілігі туралы жазбаша шарт жасалады.

49. Жүмыс істеушілерінің саны азғантай жэне штатында 
кассирі жоқ ұйымдарда оның міндетін ұйым басшысының жазба- 
ша өкімі бойынша бас бухгалтер орындай алады.

50. Қолма-қол ақша есептесулерді жүзеге асыру үшін үйымның 
кассасы болуы қажет. Касса - бүл қолма-қол ақшаның сақталуын 
қамтамасыз етуте арналған техникалық талаптарға сәйкес арнайы 
жабдықталған жэне қолма-қол ақшаны қабылдауға, беруге неме- 
се уақытша сақтауға арналған қоршалған үй-жай.

51. Шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын, жалда- 
малы қызметкерлері он адамнан аспайтын дара кәсіпкерлер мен 
үйымдарда күн сайын мөрмен жабылатын, жанбайтын металл 
шкафы бар арнайы жабдықталған жэне қоршалған касса үй-жайы 
болуы керек.

52. Кассаның үй-жайы қоршалған болуы қажет, ал кассаға 
операциялар жасау кезінде кіретін есіктері - ішкі жағынан жабы- 
луы қажет.

53. Барлық қолма-қол ақша, чектер, қатаң есептілік бланкілері 
жэне бағалы қағаздар, әдетте, сейфтерде немесе жанбайтын ме- 
талдан жасалған шкафтарда сақталады. Металл шкафтардың 
кілттері, мөр жэне касса үй-жайының кілттері кассирде сақталады.

54. Кассаның сейфінде (металл жэшікте) дара кэсіпкерге неме- 
се үйымға тиісті емес қолма-қол ақша жэне басқа да қүндылықтар 
сақталмайды.

55. Кассаның үй-жайын және металл шкафты ашпай тұрып, 
кассир өзіне сенім білдірілген мүліктің сақталуын тексереді.

Мөр бүзылған немесе алынған, кұлып, есіктер жэне тор көздер 
бұзылған жағдайда, кассир дереу бұч туралы ұйым басшысына 
хабарлауы қажет, ол болған оқиға туралы ішкі істер органда- 
рына хабарлайды жэне полиция қызметкерлері келгенге дейін 
кассаның күзетіне шаралар қабылдайды.

Мүндай жағдайда үйымның басшысы немесе оны алмастыра- 
тын түлға, бае бухгалтер, сондай-ақ кассир ішкі істер органда- 
рынан рүксат алғаннан кейін кассада сақтауда жатқан қолма-қол 
ақшаны жэне басқа да қүндылықтарды тексеруді жургізеді. Бүл 
тексеру касса операциялары басталғанға дейін жүргізілуі кажет.
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Тексеру нәтижелері туралы екі данада акті жасалады, оған тек- 
серуге қатысқан барлық тұлғалар қол қояды. Актінің бірінші да- 
насы ішкі істер органдарына бсріледі, екіншісі - ұйымда қалады.

56. Кассирді уақытша ауыстыру қажеттігі жағдайында, 
кассирдің міндетін орындау дара кәсіпкердің немесе ұйым 
басшысының жазбаша бұйрығы бойынша басқа қызметкерге 
жұктеледі. Осы қызметкермен оның толық материалдық 
жауапкершілігі туралы жазбаша шарт жасалады.

Кассир кұтиеген жерден жұмысын қалдырған (ауруы жэне 
басқа да себептер) жағдайда, оның есептілігіндегі құндылықтарды 
дара кәсіпкер немесе ұйым басшысы белгілеген адамдардан 
құралған комиссияның қатысуымен осы міндет жұктелетін 
басқа адам дереу қайта есептейді. Қайта есептеу нэтижелері 
және құндылықтарды беру туралы көрсетілген адамдардың қолы 
қойылған акті екі данада жасалады.

§ 5. Кассаны тексеру және касса 
тәртібінің сақталуын бақылау

57. ¥йым басшысы белгілеген мерзімде кассадағы барлық 
қолма-қол ақшаны жэне чектер мен бағалы қағаздарды толық 
бір-бірлеп қайта есептеу арқылы аяқ астынан тексеру жүргізіледі. 
Кассаға тексеру ісін жүргізу үшін үйым басшысының бүйрыгымен 
тексеру қорытындылары бойынша екі данада акті жасайтын ко- 
миссия белгіленеді.

58. Кассада тексеру барысында кем немесе артық шығу болған 
кезде актіде кемшін немесе артылу сомасы жэне олардың пайда 
болу мэн-жайы көрсетіледі.

5. Қорларды есепке алу

59. Қорлардың көп түрлері болған кезде өндірісте 
материалдардың есебін жэне олардың пайдаланылуын бақылауды 
оңтайлы ұйымдастыру мақсатында олардың біртекті белгілері 
бойынша түтынылатын материалдардың номенклатурасы 
эзірленеді. Қорлардың эрбір атауына, сұрпына шартты цифрлық 
белгі - номенклатуралық нөмір беріледі, ол содан кейін корлардың 
болуы жэне қозғалысы бойынша барлық құжаттарға қойылады.

60. Әрбір сұрпы, түрі және мөлшері бойынша қоймада 
қорлардың қозгалысын есепке алу үшін қорларды есепке алу
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карточкасы қолданылады, ол қорлардың эрбір номенклатуралық 
нөміріне (ол болған кезде) толтырылады жэне оны материалдық- 
жауапты адам (қоймашы, қойма меңгерушісі) жүргізеді. Карточ- 
када жазбалар операция жасалған күнгі бастапқы кіріс-шығыс 
қүжаттар негізінде жүргізіледі.

61. Сенімхат лауазымды түлғаның қорларды алу кезінде дара 
кэсіпкердің немесе үйымның сенім білдірген адамы ретіндегі 
қүқығын ресімдеу үшін қолданылады. Сенімхат материалдық 
жауапкершілік шарты жасалған адамдарға беріледі, сенімхаттың 
қолданылу мерзімі 10 күнтізбелік күнді күрайды. Сенімхатқа 
дара кэсіпкер немесе үйымның басшысы немесе осыған уэкілетті 
адам, бас бухгалтер қол қояды жэне мөрмен расталады.

62. Берілген сенімхаттарды есепке алу журналы берілген 
сенімхаттарды жэне оны алғандағы қолхаттарды тіркеу үшін 
қолданылады, ол сенімхаттарды беруғе жэне тіркеуге жауапты 
адамда сақталады. Барлық беттері нөмірленіп, тігіледі және дара 
кәсіпкердің немесе үйымның мөрі басылады.

63. Берушілерден немесе өңдеуден түскен материалдар- 
ды есепке алу үшін кіріс ордері қолданылады. Қоймаға қорлар 
түскен күні материалдық-жауапты адам бір данада кіріс ордерін 
жасайды.

64. Берушінің ілеспе күжаттарының деректерінен сандық жэне 
сапалық жағынан алшақтығы бар корларды қабылдауды ресімдеу 
үшін, сондай-ақ күжаттарсыз түскен қорларды қабылдау кезінде 
қорларды қабылдау туралы акті қолданылады. Дара кәсіпкердің 
немесе үйым

басшысының бүйрығымен белгіленген комиссия материалдық- 
жауапты адамның жэне жіберүші (беруші) өкілінің немесе 
мүдделі емес үйым өкілінің міндетті катысуымен екі данада акті 
жасалады.

65. ¥йымның ішінде корлардың қозғалысын есепке алу 
жэне оларды тарапқа өткізу үшін материалдарды ішкі орнын 
ауыстыруға жүккұжат қолданылады.

66. Тарапқа қолдарды жіберуге жүкқүжат қорларды тарапқа 
өткізуді есепке алу үшін қолданылады.

67. Қорларды есептен шығару актісі қорлардың бүлінуі, 
қирауы, сынуы салдарынан, сондай-ақ дайындау, сақтау не- 
месе өндіру процесінде қорлардың кем болуы жэне жоғалуы 
анықталуы салдарынан есептен шығаруға тиісті қорларды есепке 
алу үшін қолданылады.
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Ресімделген акті материалдық-жауапты адамдардың осы 
қорлардың кұнын есептен шығару және кінэлі адамдар есебінен 
өтеу үшін негіздеме болып табылады. Екі данада жасалып, ко- 
миссия мүшелері қол қояды. Актінің бірініні данасы бухгалтерлік 
қызметке жіберіледі, екіншісі бөлімшеде қалады.

68. Ғимараттарды жэне қүрылыстарды бүзу жэне демонтаждау 
кезінде алынған, жүмыстарды жүргізу кезінде қолдануға жарам- 
ды қорларды кіріске алуды ресімдеу үшін жылжымайтын мүлікті, 
ғимараттарды жэне күрылыстарды бүзу жэне демонтаждау 
кезінде алынған қорларды кіріске алу туралы акті қолданылады. 
Акті тапсырысшы мен мердігердін өкілдерінен түратын комис- 
сия үш данада жасайды. Актінің бірінші жэне екінші даналары 
тапсырысшыда, үшіншісі - мердігерде қалады. Тапсырысшы, өз 
кезегінде, актінің бірінші данасын мердігерге төлеуге берілген 
шотпен қоса береді.

69. Қоймадағы қорлардың қалдықтарын есепке алу ведомосі 
есепке алудың шүғыл-бухгалтерлік (сальдо) әдісі бойынша 
қорларды есепке алу кезінде жүргізіледі. Қалдыктарды есеп- 
ке алу ведомосі бухгалтерлік кызмет тексерген койма есебі 
карточкасының деректері бойынша толтырылады. Ведомоске 
қалдықтарды көшіру дүрыстығы тексерушінің қолымен растала- 
ды.

6. Негізгі құралдарды есепке алу

70. Негізгі құралдарды есепке алудың түгендеу карточкасы 
бухгалтерлік қызметте негізгі құралдардың эрбір объектісіне 
жүргізіледі. Нысан бір данада негізгі құралдардың объектісін 
есептеуге, оны көшіруге, жете жабдыктауға, жаңартуға, 
жаңғыртуға, күрделі жөндеу жэне ееептен шығару бойын- 
ша құжаттар негізінде толтырылады. Түгендеу карточкасында 
негізгі құралдар объектісінің, сондай-ақ оган қатысты маңызды 
жапсырламалардың, ығайламалардың негізгі сапалық жэне 
сандық көрсеткіштері болады.

Түгендеу нөмірлері реттік-сериялық жүйе бойынша олардың 
түсу шамасына қарай негізгі күралдардың объектілеріне беріледі.

71. Объектілерді қолданысқа енгізу қолданыстағы заңнамаға 
сэйкес ерекше тэртіппен ресімдеулі қажет болатын сол 
жағдайларды коспағанда, пайдалануға негізгі құралдардың 
объектілерін енгізуді есепке алу үшін, сондай-ақ басқа үйымға
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беру, сату кезінде негізгі гсұралдардың құрамынан шығару үшіп 
негізгі күралдарды қабылдау-беру актісі қолданылады. Акті сісі 
данада эрбір бөлек объсктіге немесе объектінің компонентіне жа- 
салады. Техникалық қүжаттамасы қоса берілген ресімделген акті 
бухгалтерлік қызметке беріледі, оған бас бухгалтер қол қойып, 
дара кәсіпкер немесе үйымның басшысы немесе осыған уәкілетті 
адамдар бекітеді.

72. Объектілерді қолданысқа енгізу қолданыстағы заңнамаға 
сэйкес ерекше тэртіппен ресімдеулі қажет болатын сол 
жағдайларды қоспағанда, пайдалануға негізгі күралдардыц 
объектілер топтарын (ісүрауыштарын) енгізуді есепке алу үшін, 
сондай-ақ басқа үйымға беру, сату кезінде негізгі күралдардың 
қүрамынан шығару үшін негізгі құралдардың объектілері топ- 
тарын қабылдау-беру актісі қолданылады. Қүжатты ресімдеу 
тэртібі осы Ереженің 71-тармағына сэйкес жүзеге асырылады.

73. Объектінің немесе негізгі күралдардың объектілері топ- 
тарын ұйымның бір құрылымдық бөлімшесінен басқасына 
ішкі орнын ауыстыруды ресімдеу үшін, объектінің немесе 
негізгі қүралдардың объектілері топтарын қоймадан (қордан) 
пайдалануға беруді ресімдеу үшін негізгі қүралдардың ішкі ор- 
нын ауыстыруға жүккүжат колданылады. Жүкқүжатты екі данада 
тапсырушы үйымның құралымдық бөлімшесінің лсұмысшысы 
жазады. Алушының жэне тапсырушының қолхаты бар бірінші 
дана бухгалтерлік қызметке, екіншісі тапсырушы ұйымның 
күрылымдық бөлімшесіне беріледі.

74. Негізгі құралдарды (негізгі құралдардың күрауыштарын)
жөндсуге, жанартуға (лсаңғыртуға) қабылдау-беруді ресімдеу 
үшін женделген, жаңартылған (жаңғыртылған) негізгі
ісұралдарды қабылдау-беру актісі қолданылады. Дара кэсіпкердің 
немесе негізгі құралдарды қабылдауға тапсырысшы ұйымның 
материалдық-жауапты қызметкері жэне жөндеу, жаңарту 
(жаңғырту) жүргізген орындаушы үйым өкілі қол қойған акті екі 
данада жасалады. Тиісті негізгі құралдың техникалық паспор- 
тына күрделі жөндеуге, жаңартуға (жаңғыртуға) байланысты 
объектінің сипаттамасына қажетті өзгерістер енгізілуі қажет. 
Актіге бас бухгалтер (бухгалтер) қол қойып, дара кэсіпкер немесе 
тапсырысшы үйымның басшысы бекітеді.

75. Негізгі қүралдардың объектілерін (актокөлік күралдарынан 
басқа) толық немесе ішінара (істен шығаруды) есептен шығаруды 
ресімдеу үшін негізгі қүралдардың істен шығаруға (есеп-

268



тен шығаруға) акті қолданылады. Акті екі данада жасалып, 
комиссияның мүшелері қол қояды жэне дара кәсіпкер немесе 
үйымның басшысы не осыған уэкілетті адам бекітеді. Актінің 
бірінші данаеы негізгі қүралдарды есептен алу үшін бухгалтерлік 
қызметке беріледі, екіншісі - осы объектінін сақталуына жауап- 
ты адамда қалады жэне қоймаға тапсыруға жэне есептен шығару 
нәтижесінде қалған босалқы бөлшектерді, материалдарды, ме- 
таллоломды жэне т.б. өткізу үшін негіздеме болып табылады.

76. Автокөлік қүралдарын есептен шығаруға акті автокөлікті 
есептен шығаруды ресімдеу үшін қолданьшады. Акті екі данада 
жасалып, дара кэсіпкер немесе үйымның басшысы белгілеген ко- 
миссия мүшелері қол қояды жэне дара кәсіпкер немесе үйымның 
басшысы немесе осыған уэкілетті адам бекітеді. Жол полиңиясы 
органдарында есептен алынғанын растайтын кұжатпен бірге актінің 
бірінші данасы бухгалтерлік қызметке беріледі, актінің екінші да- 
насы автокөлік күралдарьюың сақталуына жауапты адамда қалады 
жэне есептен шығару нәтижесінде қалған қорлар мен металлолом- 
ды қоймаға беру жэне өтісізу үшін негіздеме болып табылады.

77. Негізгі қүралдардың жалға алынған объектілерін есепке 
алу үшін жалға алынған (үзақ мерзімге жалға алынған) негізгі 
қүралдарды есепке алу карточкасы қолданылады.

78. Болу (пайдалану) орында негізгі күралдардың объектілерін 
объективті түрде есепке алу үшін материалдық-жауапты адамдар 
негізгі құралдардыңтүгендеу тізімі (олардың болу, пайдалану орны 
бойынша) қолданылады. Болу (пайдалану) орны бойынша негізгі 
күралдарды объективті түрде есепке алу деректері бухгалтерлік 
қызметте жүргізілетін түгендеу есеп карточкаларындағы жазба- 
лармен тең болуы қажет.

79. Қоймаға түскен орнатуға арналған жабдықты ресімдеу 
үшін жабдықты қабылдау (түсуі) туралы акті қолданьшады. Акті 
екі данада жасалып, қабылдау комиссиясы қол қояды.

80. Жабдықтарды монтаждау үйымдарына беру кезінде 
монтажға жабдықты қабылдау-беру туралы акті ресімделеді. 
Мердігерлік тэсілмен монтаждау жұмыстарын жүзеге асы- 
ру кезінде қабылдау комиссиясы ісұралады, оның күрамына 
жабдықты жеткізуді жүзеге асыратын үйымның өкілі, сондай- 
ақ мердігерлік монтаж үйымының өкілі кіреді. Бүл жағдайда, 
жабдықты монтажға беруге бөлек акті жасалмайды. Монтаждау 
үйымының уәкілетті өкілі жабдықты жауапты сақтауға алғанда 
актіге қол қояды жэне оған актінің көшірмесін береді.
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81. Жабдықты тексеру, монтаждау немесе сынау үстінде ақау 
табылған жағдайда, жабдықтың анықталған ақаулары туралы акті 
қолданылады.

7. Түгендеу

82. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік деректерінің 
растығын қамтамасыз ету мақсатында жылына бір реттен кем 
емес активтер мен міндеттемелерді түгендеу жүргізеді.

Шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын жалдамалы 
қызметкерлер саны жиырма бестен аспайтын дара кэсіпкерлер 
жэне ұйымдар түгендеу жүргізу тэртібі мен мерзімін дербес 
анықтай алады.

83. Орналасқан орнына қарамастан, сондай-ақ дара 
кәсіпкерге немесе үйымға тиісті емес, бірақ бухгалтерлік 
есепте саналатын (жауапты сақтаудағы, шарт бойынша жалға 
алынған, қайта өңдеуғе алынған, комиссияға қабылданған) 
барлық мүліктер, сондай-ақ қандай да бір себептер 
ескерілмеген мүлік жэне міндеттемелердің барлық түрлері 
түгендеуге жатады.

84. Активтер мен міндеттемелерді тексерумен қамту деңгейіне 
карай толық, ішінара, таңдамалы түгендеу болып бөлінеді.

Толық түгендеу аісгивтер мен міндеттемелердің түрлерін 
қоспағанда, барлығын қамтиды. Ішінара түгендеу активтер мен 
міндеттемелердің бір немесе бірнеше түрлерін қамтиды.

85. Түгендеу жүргізу мерзіміне қарай жоспарлы (белгіленген 
мерзімде), жоспардан тыс (қажеттілікке қарай), аяқ асты- 
нан (жоғары тұрған орғандардың өкімі бойынша, мемлекеттік 
органдардың құзыретіне сәйкес олардың, меншіктенушілердің, 
ұйым басшылығының талабы бойынша) болып бөлінеді.

86. Түгендеу міндетті тэртіппен:
материалдық-жауапты адам ауысқан кезде (бір күнгі істі 

қабылдау-беру);
мүлікті талан-таражга салу немесе теріс пайдалану, сондай-ақ 

бүліну фактілері белгіленген кезде;
дүлей апат, өрт, апатты жағдайда немесе экстремалдық 

жағдайлар экелген басқа да төтенше жағдайларда;
үйымды қайта үйымдастыру кезінде тарату теңгерімін жа- 

самас бүрын жэне Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген басқа да жағдайларда жүргізіледі.
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87. Есептік кезеңде жоспарлы түгендеу санын, оларды өткізу 
күнін, эрқайсысы тексерілетін активтер мен міндеттемелердің 
тізбесін дара кәсіпкер немесе үйым басшысы есеп саясатында 
белгілейді.

§ 6. Түгендеу жүргізудің тәртібі

88. Активтер мен міндеттемелерге түгендеу жүргізу үшін 
түгендеу комиссиясы күрылады, оның қүрамы дара кәсіпкердің 
немесе үйым басшысының бүйрығымен бекітіледі.

89. Түгендеу комиссиясының (бүдан эрі - комиссия) 
күрамына экімшілік персоналдың өкіддері, бухгалтерлік қызмет 
қызметкерлері жэне басқа да мамандар (инженерлер, экономи- 
стер, техниктер жэне басқалар) кіреді.

Комиссияның төрағасын белгілеу туралы бүйрық бекітілгеннен 
кейін дара кэсіпкердің немесе үйым басшысының қолы койылған 
жазбаша өкім беріледі, онда комиссия қүрамынан басқа: 
бүйрықтың нөмірі мен күні, түгендеуге тиісті объекті, жүмыстың 
басталу жэне аяқталу мерзімі көрсетіледі.

90. Түгендеу өткізілгенге дейін комиссия мүшелері:
осы объектілер бойынша өткізілген соңғы түгендеу материал- 

дарымен, соңғы түгендеу нәтижелері бойынша қабылданған ша- 
ралармен егжей-тегжейлі танысуы;

қосалқы үй-жайларды, подвалдарды және бөлек кіретін жэне 
шығатын есіктері бар басқа да мүлік сақтау орындарына пломбы 
салуы;

түгендеу жүргізу жэне оларды таңбалаудың белгіленген 
мерзімін сақтау проңесінде комиссияның жүмысына пайдаланы- 
латын салмак өлшеу аспаптарының дүрыс жүмыс істеуін тексеруі;

түгендеу сэтінде соңғы кіріс жэне шығыс і<үжаттарының 
тізілімін немесе түгендеуге тиісті мүліктің қозғалысы туралы 
есептерді алуы қажет.

91. Комиссия төрағасы «...» (күні) жағдай бойынша 
түгендегенге дейін” деген жазбаны көрсете отырып, тізілімдерге 
(есеитерге) қоса берілген барлық кіріс және шығыс қүжаттарға 
бүрыштама қояды, бүл бухгалтерлік қызметке есеп дереістері 
бойынша түгендеу басталғанда мүліктің қалдықтарын анықтау 
үшін негіздеме болуы қажет.

Материалдық-жауапты адам жауапты сақтауға түскен барлық 
мүліктер түгендеу басталғанда кіріске алынғаны, ал істен
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шыкқандары шығысқа есептен шығарылғаны жэне оларда есеіп г 
тұрған мүлікке барлық шығыс жэне кіріс қүжаттар бухгалтерииі а 
берілгені туралы қолхаттар береді. Осыған үксас қолхаттпр 
мүлікті сатып алуға есеп беретін сомасы немесе алуға сенімхаіы 
бар түлғалардан да қабылданады.

92. Мүлікті түгендеу мүліктің орналасқан орны бойыншл 
жүргізіледі.

Іс жүзіндегі қалдықты тексеру материалдық-жауапты 
адамның міндетті түрде қатысуы кезінде жүргізіледі, бүл реттс, 
материалдық-жауапты адам өзінің учаскесінде комиссия мүшесі 
бола алмайды.

93. Есептеу, өлшеу жэне салмақгау нэтижелері түгендсу 
тізімдемесіне - түгендеу жүргізу сэтінде жасалатын жэне кем дс- 
генде екі данада белгілі бір күнге мүлік пен міндеттемелердің іс 
жүзінде болуын растайтын қүжатқа енгізіледі, оған комиссияның 
барлық мүшелері жэне материалдық-жауапты адам қол қояды.

Тізімдеме соңында материалдық-жауапты адам комиссия 
өзінің қатысуымен мүлікті тексергенін растайтын жэне комис- 
сия мүшелеріне қандай-да бір реніш-талабы жоқ екендігі туралы 
қолхат береді.

Мүліктің іс жүзінде болуын тексеру кезінде материалдық- 
жауапты адам ауысқан жағдайда, түгендеу тізімдемелерінде осы 
мүлікті қабылдап алған адам оларды алғанда, ал тапсырған - 
оларды тапсырғанда қол қояды.

Мүліктің іс жүзінде болуын толық эрі нақты тексеру үшін ко- 
миссия жүктерді қайта салмақтау жэне ауыстыру үшін жүмыс 
күшімен, техникалық жағынан жөнделген салмақтау, өлшеу жэне 
бақылау приборларымен, өлшеу ыдысымен жэне т.б. қамтамасыз 
етілуі қажет.

94. Егер мүлікті түгендеу бірнеше күн бойы өткізілсе, онда 
түгенделетін мүлік сақталған үй-жай күн сайын комиссия 
мүшелерінің жэне материалдық-жауапты адамның қатысуымен 
мөр басып жабылады.

Егер түгендеу жүргізу кезеңінде комиссия осы үй-жайда 
мүлікке есептеу жүргізу мүмкіндігі болмаса жэне оны тізімдемеге 
бірден жаза алмаса, түгенделген (есептелген) мүлік тобына іс 
жүзінде болған мүлікке түгендеу затбелгісі бекітіледі.

95. Дара кэсіпкерге немесе үйымға меншік кұкығында тиісті 
емес, бірақ олардағы мүлікісе жеке түгендеу тізімдемесі жасала- 
ды.
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96. Жарамсыздыққа шыққан мүлікке жеке түгендеу тізімдемесі 
жасалады.

97. Түгендеу аяқталғанда ресімделген түгендеу актілері мен 
тізімдемелері, салыстыру ведомостері бухгалтерлік к ы і м с т к с  

тапсырылады.

§ 7. Негізгі құралдар мен материалдық 
емес активтерді түгендеу

98. Материалдық емес активтерді түгендеу кезінде:
материалдық емес активтердің есепте дүрыс жэне уакытылы

көрсетілуі;
дара кәсіпкердің немесе үйымның оиы пайдалануға күқығын 

растайтын құжаттардың (патенттер, лиңензиялық келісімдер, 
тауарлық белгілер жэне басқалар) болуы тексеріледі.

99. Негізгі кұралдарды түгендеу кезінде:
негізгі кұралдарды есепке алу бойынша түгендеу 

карточкаларының, түгендеу тізімдемелерінің жэне тізімдердің 
болуы мен мэн-жайы;

техникалық паспорттарының немесе басқа техникалық 
кұжаттамасының болуы жэне мэн-жайы;

көрсетілген объектілердің дара кэсіпкердің немесе ұйымның 
меншігінде болуын, сондай-ақ жалға, жауапты сақтауға 
тапсырылғанын немесе қабылданғанын растайтын құжаттардың 
болуы тексеріледі.

Құжаттар болмаған кезде оларды алу немесе ресімдеуді 
қамтамасыз ету қажет.

100. Негізгі құралдардытүгендегенкездекомиссия объектілерге 
тексеру жүргізеді жэне түгендеу тізімдемесіне олардың толық 
атауын, мақсатын, түгендеу нөмірлерін жэне негізгі техникалық 
немесе пайдалану көрсеткіштерін енгізеді.

101. Негізгі кұралдар обьектінің негізгі мақсатына сэйкес 
атаулары бойынша тізімдемеге енгізіледі. Егер объект калпына 
келтіруге, жаңғыртуға, кенейтуге немесе қайта жабдықтауға 
ұшыраса жэне оның салдарынан оның негізгі мақсаты өзгеріп 
кетсе, онда ол тиісті жаңа мақсаттағы атауымен тізімдемеге 
енгізіледі.

Аспаптар, станоктар жэне т.б. бір ңехқа немесе бөлімге бір 
уакытта түскен кұны бірдей жэне бір үлгі түгендеу карточкасын- 
да ескерілетін шаруашылық мүліктің бір текті заттары түгендеу
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тізімдемелерінде осы заттардың санын көрсете отырып, атаулары 
бойынша келтіріледі.

102. Есепке қабылданбаған объектілерді, сондай-ак ессгі 
тіркелімдерінде жоқ немесе оларды сипаттайтын дұрыс емее 
деректер көрсетілген объектілерді анықтау кезінде, комиссия 
түгендеу тізімдемесіне осы объектілер бойынша қол жетпейтін, 
дүрыс мәліметтерді жэне техникалық көрсеткіштерді енгізеді, 
мысалы: тапсырмалар бойынша - олардың мақсатын көрсету, олар 
еалынған негізгі материалдар, көлемі (сыртынан немесе ішінен 
өлшеу бойынша), алаңы (жалпы пайдалы алаңы), қабат саны (под- 
валы жок, жартылай подвалдар жэне т.б.), косымша салынымдар; 
каналдар бойынша - үзақтығы, тереңдігі жэне ені (түбі жэне беткі 
жагы бойынша), жасанды қүрылыстар, түбі мен қүлама жар- 
ды бекіту материалдары; көпірлер бойынша - орналасқан жері, 
материалдардың түрі жэне негізгі өлшемдері; жолдар бойынша
- жолдың түрі (кескінделген тас жол), үзындығы, жабу материал- 
дары жэне төсемнің ені жэне т.б.

103. Түгендеу сәтінде үйымның орналасқан орнынан тыс жерде 
болатын негізгі күралдар объектілері (теңіз жэне өзен кемелерінің, 
темір жол қозғалмалы күрамының, автомашиналардың алыс 
рейстері; күрделі жөндеуге жіберілген машиналар мен жабдықтар 
жэне т.б.) уакытша жолға шығып кеткенге дейін түгенделеді, ол 
туралы түгендеу жүргізу туралы өкімде айтылуы қажет.

§ 8. Қорларды түгендеу

104. Бір материалдық-жауапты адамда қорлардың эртүрлі 
оқшауланған үй-жайларда сақталуы кезінде түгендеу сақтау 
орындары бойынша тізбекті түрде жүргізіледі. Қорларды тексер- 
геннен кейін үй-жайға пломбы салынады жэне комиссия келесі 
үй-жайға жүмысқа ауысады.

Түгендеу уақытында түгенделетін қорлармен жэне ақша 
қаражатымен болатын барлық операциялар тоқтатылады жэне 
түгендеу жүргізіліп жатқан үй-жайға бөтен адамдар жіберілмейді.

Түгендеу үзақ мерзімге жүргізілген кезде үлкен қоймаларда 
ерекше жағдайларда жэне дара кәсіпкердің немесе үйым 
басшысының жазбаша рүқсатымен ғана түгендеу процесінде ко- 
миссия мүшелерінің катысуымен қорлар өткізілуі мүмкін.

Бүл қорлар “Түгендеу кезінде өткізілген қорлар” деген атау 
бойынша жеке түгендеу тізімдемесіне енгізіледі. Бүл тізімдеме
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түгендеу уақытында түскен қорларға жасалатын құжаттарға ұқсас 
ресімделуі қажет. Шығыс күжаттарда комиссия төрағасының 
қолымен белгі жасалады.

105. Түгендеу жүргізу уақытында түскен қорларды 
материалдық-жауапты адам комиссия мүшелерінің қатысуымен 
қабылдайды жэне түгендегеннен кейін тізілім немесе тауарлық 
есеп бойынша кіріске алынады. Бүл қорлар “Түгендеу уақытында 
түскен қорлар” деген атау бойынша жеке тізімдемеге енгізіледі. 
Тізімдемеде оның кімнен түскені, кіріс қүжаттың күні мен 
нөмірі, атауы, саны, бағасы жэне сомасы көрсетіледі. Сонымен 
бір уақытта комиссия төрағасының қолы қойылған кіріс қүжатта 
осы қор жазылған тізімдеме күніне сілтеме жасай отырып, 
“түгендеуден кейін” деген белгі жасалады.

106. Түгендеу тізімдемелерінде қорлар номенклатура нөмірі, 
түрі, тобы, артикулы, сорты жэне саны көрсетілген эрбір жеке 
атау бойынша көрсетіледі.

107. Басқа үйымдардың қоймаларында сақтауда түрған қорлар 
атауын, санын, сортын, іс жүзіндегі қүнын (есеп деректері 
бойынша), жүк сақтауға тапсырылған күнді, сақтау орнын, 
күжаттардың нөмірі мен күнін көрсете отырып, жауапты сақтауға 
тапсырылғанын растайтын күжаттардың негізінде түгендеу 
тізімдемелеріне енгізіледі.

Жауапты сақтауында осы қорлар бар үйымнан түгендеу 
тізімдемелерінің көшірмелерін алған кезде комиссия қүжаттар 
бойынша белгіленген санымен қорлардың іс жүзіндс болуын са- 
лыстырады.

108. Басқа үйымдарда қайта өңдеуде болып табылатын 
қорлар бойынша жеке тізімдеме жасалады, онда үйымның ата- 
уы, қорлардың атауы, саны, есеп деректері бойынша іс жүзіндегі 
күны, оларды қайта өңдеуге берген күні, негізінде қорлар қайта 
өңдеуге жіберілген күжаттардың нөмірі мен күні көрсетіледі.

109. Түгендеу тізімдемесі жолдағы, тиелген жэне мерзімінде 
сатып алушылар төлемеген жэне басқа үйымдардың 
қоймаларындағы қорларға жеке жасалады.

Жолдағы қорларға тізімдемеде эрбір жеке жөнелтілім бой- 
ынша мынадай деректер: атауы (күжатқа сэйкес), саны жэне 
күны (есеп деректері бойынша), тиеу күні, сондай-ақ негізінде 
осы қорлар тиісті шоттарда ескерілген қүжаттардың тізбесі мен 
нөмірі келтіріледі.

Қорларды есепке алу шоттарында тиісті түрде ресімделген
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кұжаттармен: жолға шықкан бойынша - берушілердің есеп аіі- 
ырысу кұжаттарымен немесе басқа да оларды алмастыратын 
құжаттармен, тиелгендер бойынша - сатып алушылар көрсетксн 
құжаттардың көшірмелерімен (төлем тапсырмалар, вексельдср 
жэне т.б.), мерзімі өткізілген төлем құжаттары бойынша - банктің 
міндетті растауымен; басқа ұйымдардың қоймаларындағылар 
бойынша - түгендеу жүргізуге таяу соңғы күні сақталған 
қолхаттармен расталған сома ғана калдырылуы мүмкін.

110. Жолдағы, тиелген, бірақ сатып алушылар мерзіміндс 
төлемеген, басқа ұйымдардың кой маларындағы қорларды 
түғендеу тиісті шоттарға саналатын соманың негіздемелі болуын 
тексерумен қорытындыланады.

Осы шоттарды басқа корреспонденттейтін шоттармен алдын 
ала салыстыру жүргізуге болады.

Фактілерді белгілеу кезінде түскен қорларды кіріске алмау 
олардан алған тұлғалардан түсініктеме талап етілуі қажет.

111. Тиелген және сатып алушылар мерзімінде төлемеген 
қорларға тізілімдеме эрбір жеке тиеу бойынша сатып алушының 
атауы, қорлардың атауы, тиеу күні, көшірме күні, шот-фактура 
бойынша нөмірі мен сомасы келтіріледі.

112. Пайдаланудағы қорлар олардың орналасқан орнында жэне 
олар жауапты сақтауында болып табылатын адамдар түгендейді.

113. Қызметкерлерге жеке пайдалануға берілген қорларды 
түгендеу кезінде тізімдемеде қолхаты бар жеке карточкалар 
ашылган осы заттарға жауапты адамдарды көрсете отырып, 
топтық түгендеу тізімдемесін жасауға болады.

114. Ыдыс түрлеріне, пайдалану мақсатына жэне сапалық 
жағдайына (жаңа, бұрын пайдалануда болған, жөндеуді талап 
ететін жэне т.б.) қарай тізімдемеге енгізіледі.

115. Аяқталмаган өндірісті түгендеген кезде комиссия:
іс жүзінде артық заттардың (бөлшектердің, тораптардың, 

агрегаттардың) және дайындалып жэне кұрастырылып бітпеген 
өндірістегі бұйымдардың, сондай-ақ толық жинақталмаған жэне 
қоймаға тапсырылмаған дайын бұйымдардың болуын анықтайды;

ескерілмеген ақауды анықтайды;
аяқталмаған өндірістің (артық заттардың) іс жүзіндегі 

жинақталымын және бөлшектермен кұрастырманың қамтамасыз 
етілуін анықтайды;

жойылған тапсырыстар бойынша, сондай-ақ орындау үшін 
өндірістегі артық заттардың (бөлшектердің, тораптардың,
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агрегаттардың) жэне дайындалып жэне қүрастырылып бітпеген 
бұйымдардың жэне т.б. іс жүзіндегі өзіндік күнын аньщтау 
токтатылған тапсырыстар бойынша аяқталмаган өндіріс 
калдығын анықтайды.

116. Өңдеуге тартылмаған жүмыс орнындағы қорлар 
аяқталмаған өндіріс тізімдемесіне енгізілмейді, олар жеке 
тізімдемелерде түгенделіп, тіркеледі.

117. Шикізаттың біртекті масеаеын немесе қоспасын 
білдіретін аяқталмаған ондіріс бойынша (өнеркәсіптің тиіеті 
салаларында) түгендеу тізімдемелерінде, сондай-ақ салыстыру 
ведомостарында екі сандық көрсеткіш: осы массаның немесе 
қоспаның саны жэне оның қүрамына кіретін шикізаттардың 
немесе материалдардың саны (жеке атаулар бойынша) 
келтіріледі. Шикізаттардың немесе материалдардың саны 
өндіріс ерекшеліктері ескеріліп, техникалық есеп айырысумен 
аныкталады.

§ 9. Есеп айырысуларды түгендеу

118. Кредит бойынша банктермен, бюджетпен, сатып 
алушылармен, берушілермен, есеп беретін тұлғалармен, 
кызметкерлермен, депоненттермен жэне басқа да дебиторлар 
жэне кредиторлармен есеп айырысуларды түгендеу:

банктермен, казынашылық органдарымен, қаржы, салық ор- 
гандарымен, зейнетақы қорларымен, жеке теңгерімге бөлінген 
үйымның қүрылымдық бөлімшелерімен есеп айырысулардың 
теңдігін тексерумен;

талап мерзімі өткен соманы қоса алғанда, берешек сомасының 
дүрыстығын жэне негіздемелілігін тексерумен;

үйымның қызметкерлеріне берешек бойынша депоненттердің 
шотына аударуға тиісті уақытылы төленбеген жалақы еомасы, 
сондай-ақ қызметкерлерге артық төлеудің пайда болу сомасы мен 
себептерін анықтаумен қорытындыланды.

119. Тексеруде жолдағытауарлар сомасы жэне фактураланбаған 
берушілер бойынша берушілермен есеп айырысу бөлігінде “қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек”, “үзақ мерзімді кредиторлық бе- 
решек” шоттары үшырауы кажет.

120. Есеп бершетін соманытүгендеу кезінде олардық мақсатты 
пайдалануын ескере отырып, берілген аванетар бойынша есеп 
беретін түлғалардың есептері, сондай-ақ эрбір есеп беретін түлға
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бойынша берілген аванетар сомасы (берілген күні, мақсатты 
орны) тексеріледі.

121. Болашақтагы кезеңдердің шығыстарын түгендеу кезінде 
қүжаттар бойынша комиссия шотта көрсетілуге тиісті сомані.і 
белгілейді жэне тізімдемеге енгізеді.

§10. Ақша қаражатын, ақшалай қүжаттарды 
және қатаң есептілік бланкілерін түгендеу

122. Кассаны түгендеу актіде атауын, нөмірін, сериясын 
жэне атаулы бағасын көрсете отырып, түрлері бойынша барлық 
ақша купюраларын, бағалы қағаздарды, ақша қүжаттарын, 
қатаң есептілік бланкілерін толық парақтап қайта есептеу жэне 
кассадағы барлық

ісүндылыктарды тексеру арқылы жүргізіледі.
Кассадағы іс жүзінде бар ақша белгілерін жэне басқа да 

қүндылықтарды есептеу кезінде есепке қолма-қол ақша, бағалы 
қағаздар (акциялар, облигациялар, чектер, вексельдер жэне 
бағалы қағаздар ретінде заңнамаға сәйкес шығарылатын басқа да 
қүжаттар) қабылданады.

123. Қолма-қол ақша купюралар жэне сома бойынша актіге 
енгізіледі.

124. Кассадағы қалдық ақша қаражатының болуын түгендеу 
актісінде ақша қаражаты түгендеу күнгі есеп деректерімен са- 
лыстырылады жэне қорытынды шығарылады. Комиссия кемшін 
немесе артық ақшаны қолға түсірген кезде актіде сомасы 
көрсетіледі.

125. Жолдағы ақша қаражатын түгендеу осы шотта саналатын 
соманы:

қолма-қол ақшаны тапсыру кезінде - банк, почта бөлімшесі 
түбіртегінің, қызмет көрсететін банктің инкассаторларына 
ақшаны тапсыруға ілеспе ведомостердің көшірмесінің жэне т.б. 
деректерімен;

тапсырма күні, нөмірі, аударылымды қабылдаған қызмет 
көрсететін банктін немесе почта бөлімшесінің сомасы жэне атауы 
көрсетілген олардан алынған үзінді көшірмелерге (авизо) сэйкес 
меншіктенуші немесе басқа үйымдар аударған сома бойынша са- 
лыстыру арқылы жүргізіледі.

126. Банкте ағымдағы шотта теңгемен, ағымдағы шотта ва- 
лютамен жэне арнайы шоттардағы ақша қаражаттарын түгендеу
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дара кәсіпкердің немесе ұйымның бухгалтерлік деректері бойын- 
ша тиісті шоттарға саналатын соманың қалдықтарын банктердің 
көшірмесі бойынша деректермен салыстыру арқылы жүргізіледі.

§  11. Түгендеуді деректі түрде ресімдеу

127. Түгендеу тізімдемесі қағаз жэне де электрондық 
тасыгыштарда ресімделуі мүмкін.

Түгендеу тізімдемелерінде жазбалар түзетусіз жэне өшірусіз 
жүзеге асырылады.

128. Түгендеу тізімдемесінің соңгы парақтарында бос 
жолдарға сызықтар қойылады.

129. Материалдық-жауапты адам түгендеуден кейін 
тізімдемелерден қате тапқан жағдайда, ол бүл туралы де- 
реу (қойманы, қойма үйін, секцияны жэне т.б. ашқанға дейін) 
түгендеу комиссиясының терағасына мэлімдейді. Комиссия 
көрсетілген фактілерге тексеруді жүзеге асырады жэне олар 
расталған жағдайда, белгіленген тэртіппен анықталған қатеге 
түзету жүргізеді.

130. Қатені түзету дүрыс емес жазбаларды сызу жэне олардың 
үстіне дүрыс жазбаны қою арқылы тізімдеменің барлық дана- 
ларында жүргізіледі. Түзету айтылады жэне оған комиссияның 
барлық мүшелері жэне материалдық-жауапты адам қол қояды.

131. Түгендеу аяқталғанда қажеттілік болған кезде актімен 
ресімделетін комиссия мүшелерінің жэне материалдық-жауапты 
адамның қатысуымен оның дүрыстығын бакылауға тексеру 
өткізіледі.

132. Комиссияның кемшінді немесе артықты жасыру 
максатында іс жүзіндегі қалдықтар туралы қасақана дүрыс емес 
деректерді тізімдемеге енгізуіне жол берілмейді.

133. Салыстыру ведомостарында түгендеу қорытындылары - 
бухгалтерлік есептің деректері мен түгендеу тізімдемелеріндегі 
(актілеріндегі) деректері бойынша көрсеткіштер арасындағы 
алшақтық көрсетіледі.

Салыстыру ведомосі түгендеу кезінде еееп деректерінен 
ауытқу анықталған активтер бойынша жасалады.
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§12. Түгендеу айырмаларын реттеу және тугендеу 
қорытындыларын ресімдеу

134. Түгендеу кезінде анықталған мүліісгің іс жүзіндс 
болуының бухгалтерлік есеп деректерінен алшақтығы: артық ■ 
кіріспен жэне кіріске алуға жатады, ісемшін - шығыспен таныла 
ды.

Табиғи кему нормалары іс жүзіндегі кемшін анықталгам 
жағдайда ғана қолданылады. Белгіленген нормалар шегіндс 
табиғи кему сомасы қайта сүрыптау бойынша кемшінді артықпен 
есептегеннен кейін анықталады. Егер қайта сүрыптау бойын- 
ша есептен кейін де қорлардың кемшіні болған жағдайда, онда 
табиғи кему нормалары кемшін белгіленген қорларды сол атауы 
бойынша ғана қолданылатын болады.

Табиғи кему нормаларынан тыс қорлардың кем шығуы мен 
бүлінуіне кінэлі адамдар болған кезде оларды кінэлі адамдар 
өтейді.

135. Қорлардың бір жэне сол атауына жэне сан жағынан 
теңдігіне қатысты бір жэне сол тексерілетін адамда бір жэне сол 
тексерілетін кезеңді қоспағанда ғана қайта сұрыптау нәтижесіндс 
артылуы мен кем шығуының өзара есебі жүргізілуі мүмкін.

Жіберілгсн қайта сүрыптау туралы материалдық-жауапты 
адам комиссияға егясей-тегжейлі түсінік береді.

136. Комиссия түгендеу кезінде белгілі болған кемшіндер 
немесе артык шығу себептерін анықтайды. Комиссияның 
қорытулары, үсыныстары жэне шешімдері дара кэсіпкер немесе 
үііым басшысы бекіткен хаттамамен ресімделеді.

Түгендеу қорытындылары түгендеу аяқталған сол айдың 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілігінде, ал жылдық 
түгендеу бойынша - жылдық қаржылық есептілікте көрсетілуі 
қажет.

8. Бухгалтерлік есеп құжаттарын сақтау

137. Дара кэсіпкер немесе үйым бастапқы қүжаттарды, қағаз 
жэне (немесе) электрондық тасығыштарда бухгалтерлік есеп 
тіркелімдерін, есеп саясатын, есеп деректерін электрондық өңдеу 
бағдарламаларын Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген кезең бойы сақтайды.
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138. Дара кәсіпкер немесе ұйым өздерінің кұжаттарын шұғыл 
(сол немесе өзге де құжаттарды пайдалану қажеттігі жағдайында), 
уақытша (ұзақ мерзімді) жэне үнемі сақтауды қамтамасыз етеді.

139. Құжаттарды шұғыл сақтауды ұйымдастыру жөніндегі ша- 
раларды дара кэсіпкер немесе ұйымның басшылығы анықтайды 
жэне арнайы есепке тпісті құжаттарды қалыптастыруға жэне 
толықтығы мен сақталуына жауапты адамды (немесе адамдарды 
қызметтің кейбір бағыттары бойынша) міндетті тұрде белгілеуді 
қамтиды.

140. Құжаттарды мұрағатқа бермес бұрын оларды тиісті тұрде 
дайындау қажет: біртекті бастапқы құжаттар істі қалыптастырады.

Іс номенклатурасы Қазақстан Республикасындағы 
қолданыстағы мұрағат заңнамасына сэйкес ресімделген сақтау 
мерзімі көрсетілген ұйымның іс жүргізуінде жүргізілетін іс 
тақырыптарының жүйеге келтірілген тізбесін білдіреді.

Іс номенклатурасына сэйкес орындалған қүжаттарды іс 
жүргізуге топтастыру істі қалыптастыру деп аталады. Істі 
қалыптастыру кезінде мынадай шарттар сақталады: сақтау 
мерзімі тұрақты жэне уақытша құжаттар істе бөлек топтасты- 
рылады; түпнұскаларды көшірмелерден, ал жылдық жоспарлар 
мен есептерді - тоқсандық жэне айлық жоспар мен есептерден 
бөлектейді; іске эр құжаттың бір данасы енгізіледі.

Іске өтпелі істен (мысалы, күнтізбелік жыл аяқталғанда жа- 
былмайтын жеке іс) басқа бір кезеңнің - айдың, тоқсанның, 
күнтізбелік жылдың құжаттары топтастырылады. Істе бірнеше 
айдың құжаттары болған кезде құжаттар айы көрсетілген қағаз 
парақтарымен эр айға бөлінеді.

Бекітілу немесе жасалу күніне қарамастан құжаттарға 
косымшалар қатысы бар құжатқа біріктіріледі.

141. Дара кәсіпкердің немесе үйымның құжаттарын ұзақ 
мерзімге сақтау меншік арнайы жабдықталған үй-жай болған 
кезде дербес немесе дара кәсіпкердің немесе ұйымның қаражаты 
есебінен тиісті мұрағат мекемееіне сақтауға құжаттар беру 
арқылы қамтамасыз етіледі.

142. Тұрақты сақтау үшін беруге дайындық үшін жүргізілген 
күнтізбелік жыл аяқталғаннан кейін аяқталған іс жүргізу Қазақстан 
Республикасындағы қолданыстағы мұрағат заңнамасына сәйкес 
міндетті ресімдеуге жэне сипаттауға жатады.

143. Істі тұрақты сақтауға беруге дайындық кезінде 
құжаттарды есепке алуды жэне еақталуын үйымдастыруға жауап-
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ты адам олардың ресімделу, қалыптастырылу дурыстығын жәнс 
іс санның тізімдемеге енгізілген ұііымның іс номенклатурасына 
сэйкес салыстырылған іс санына сэйкес келуін тексереді.

144. Қайта ұйымдастырылатын ұйымдар сақтауға тиісті 
істі жэне құжаттарды белгіленген тэртіппен кабылдау-беруді 
қамтамасыз етеді.

Істі жэне құжаттарды қабылдау-беру туралы мэліметтср 
ұйымды қайта ұйымдастырылудың аяқталғаны туралы материал- 
дарда көрсетіледі.

145. Бастапқы құжаттарды анықтау, алдын ала тексеру орган- 
дары жэне прокурорлар, соттар, салық органдары ғана Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сэйкес олардың қаулыларының 
негізінде алуына болады.

146. Бастапқы кұжат жоғалған (ұрлау, бұліну, жойып жіберу) 
немесе қирау (өрт, су басу, дүлей апат жэне басқалар) жағдайда, 
дара кэсіпкер немесе ұйым басшысы олардың жоғалу немесе қирау 
себептерін тексеру жэне кінэлі адамдарды анықтау жөніндегі ко- 
миссияны белгілейді. Жұмыс қорытындысы бойынша комиссия 
дара кэсіпкер немесе ұйым басшысы бекітетін актіні ресімдейді. 
Актіде: окиға орны жэне себептері, сыртқы бүліну сипаты егжей- 
тегжейлі сипатталады, жоғалған (бүлінген) кұжаттардың тізбесі 
келтіріледі, бастапқы құжаттардың сақталуына жауапты адамдар 
көрсетіледі. Осы тұлғалардан комиссия болған жағдай туралы 
жазбаша түсіндірме алады. Актінің көшірмесі жоғары тұрған 
ұйымға немесе кұрылтайшыларға жіберіледі.

147. Құжаттарды ресімдеудің жэне сақтаудың дұрыс 
ұйымдастырылуына жэне белгіленген тэртіптің сақталуына 
жауапкершілік дара кэсіпкерге немесе ұйым басшысына жэне бас 
бухгалтерге жүктеледі.
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Бухгалтерлік есеп шоттарыныц 
үлгілік жоспарына косымша

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП 
ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫ

1-бөлім. Қысқа мерзімді активтер

1000 Ақша қаражаттары 
1010 Кассадағы акша қаражаты 
1020 Жолдағы ақша қаражаты
1030 Ағымдағы банктік шоттардағы ақша каражаты 
1040 Карт-шоттардағы ақша қаражаты 
1050 Жинақ шоттарындағы қаражаты 
1060 Өзге ақша қаражаты 
1100 Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар 
1110 Қысқа мерзімді берілген қарыздар 
1120 Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық активтер 
1130 Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар 
1140 Сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржылык 

инвестнциялар
1150 Өзге қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар 
1200 Қысқа мерзімді дебиторлық берешек 
1210 Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қыска 

мерзімді дебиторлық берешегі
1220 Еншілес ұйымдардьгн қысқа мерзімді дебиторльщ 

берешегі
1230 Қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдардың қыеқа 

мерзімді дебиторлық берешегі
1240 Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің қыеқа 

мерзімді дебиторлык берешегі
1250 Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі 
1260 Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек 
1270 Алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар 
1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлык берешек 
1290 Күмэнді талаптар бойынша резерв 
1300 Қорлар
1310 Шикізат жэне материалдар 
1320 Дайын өнім



1330 Тауарлар
1340 Аяқталмаған өндіріс
1350 Өзге қорлар
1360 Қорларды есептен шығару бойынша резерв 
1400 Ағымдағы салықтық активтер 
1410 Корпорациялық табыс салығы 
1420 Қосылған құн салығы
1430 Өзге салық жэне бгоджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер
1500 Сатуға арналған үзақ мерзімді активтер 
1510 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 
1520 Сатуға арналған істен шығатын топ 
1600 Өзге қысқа мерзімді активтер 
1610 Берілген қысқа мерзімді аванстар 
1620 Алдағы кезендердің шыгыстары 
1630 Өзге қысқа мерзімді активтер

2-бөлім. ¥зақ мерзімді активтер

2000 ¥зақ  мерзімді қаржылық инвестициялар 
2010 ¥зақ  мерзімді берілген қарыздар 
2020 Өтеуге дейін ұсталатын үзақ мерзімді инвестициялар 
2030 Сату үшін қолда бар үзақ мерзімді қаржылық инвести- 

циялар
2040 Өзге үзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
2100 ¥зақ  мерзімді дебиторлық берешек 
2110 Сатып алушылар мен тапсырысшылардың үзақ мерзімді 

берешегі
2120 Еншілес үйымдардың үзақ мерзімді дебиторлық 

берешегі
2130 Қауымдастырьшған жэне бірлескен үйымдардың үзақ 

мерзімді дебиторлық берешегі
2140 Филиалдар мен қүрылымдық бөлімшелердің үзақ 

мерзімді дебиторлық берешегі
2150 Қызметкерлердің үзақ мерзімді дебиторлық берешегі 
2160 Жалдау бойынша үзақ мерзімді дебиторльщ берешек 
2170 Алуға арналған үзақ мерзімді сыйақылар 
2180 Өзге үзақ мерзімді дебиторлык берешек 
2200 Үлестік қатысу эдісімен есепке алынатын инвестиция- 

лар
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2210 Үлестііс қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар 
2300 Жылжымайтын мүлікке инвестициялар 
2310 Жылжымайтын мүлікке инвестициялар 
2320 Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизаци- 

ясы
2330 Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыз- 

дануынан шығын
2400 Негізгі күралдар
2410 Негізгі кұралдар
2420 Негізгі құралдардың амортизациясы
2430 Негізгі кұралдардың кұнсыздануынан болатын шығындар
2500 Биологиялық активтер
2510 Өсімдіктер
2520 Жануарлар
2600 Барлау жэне бағалау активтері 
2610 Барлау жэне бағалау активтері 
2620 Барлау жэне бағалау активтерінің амортизациясы 
2630 Барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан бо- 

латын шығындар
2700 Материалдық емес активтер 
2710 Гудвилл
2720 Гудвиллдің кұнсыздануы 
2730 Өзге материалдық емес активтер 
2740 Өзге материалдық емес активтердің амортизациясы 
2750 Өзге материалдық емес активтердің кұнсыздануынан 

болатын шығындар
2800 Кейінге қалдырылған салықтық активтер 
2810 Корпорациялық табыс салығы бойынша кейінге 

калдырылған салықтық активтер 
2900 Өзге ұзақ мерзімді активтер 
2910 Берілген ұзақ мерзімді аванстар 
2920 Алдағы кезеңдердің шығыстары 
2930 Аяқталмаған кұрылыс 
2940 Өзге ұзақ мерзімді актявтер

3-бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер

3000 Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
3010 Қысқа мсрзімді банктік қарыздар
3020 Уэкілетті органның жэне (немесе) ¥лттық Банктің ли-
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цензиясыз банктііс операцияларды жүзеге асыратын үйымдардаи 
алынатын кыска мерзімді қарыздар

3030 Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша 
қыска мерзімді кредиторлық берешек

3040 ¥ зақ  мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы
бөлігі

3050 Өзге қыеқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
3100 Салықтар бойынша міндеттемелер
3110 Төлеуге тиісті кориорациялық табыс салығы
3120 Жеке табыс салығы
3130 Қосылған қүн салығы
3140 Акциздер
3150 Әлеуметтік салык
3160 Жер салығы
3170 Көлік қүралдары салығы
3180 Мүлік салығы
3190 Өзге салықтар
3200 Басқа да міндетті жэне еркін төлемдер бойынша міндет-

темелер
3210 Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер 
3220 Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер 
3230 Баеқа да міндетті төлемдер бойынша өзге міндеттемелер 
3240 Баска да еркін төлемдер бойынша өзге міндеттемелер 
3300 Қыск;а мерзімді кредиторлық берешек 
3310 Берушілер мен мердігерлерге берілетін қыеқа мерзімді 

берешек
3320 Еншілес үйымдарға берілетін қысқа мерзімді кредиторлык 

берешек
3330 Қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдарға берілетін 

қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3340 Филиалдар мен қүрылымдық бөлімшелерге берілетін 

қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3350 Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек 
3360 Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек 
3370 Үзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі 
3380 Төлеуге арналған қысқа мерзімді сыйақылар 
3390 Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
3400 Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 
3410 Қысқа мерзімді кепілгерлік міндеттемелер 
3420 Заңды наразылықтар бойынша қысқа мерзімді 

міндеттемелер
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3430 Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді 
бағалау міндеттемелері

3440 Өзге қыска мерзімді бағалау міндеттемелері 
3500 Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер 
3510 Алынған қысқа мерзімді аванстар 
3520 Алдағы кезеңдердің кірістері
3530 Сатуға арналған істен шығатын топтың міндеттемелері 
3540 Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер

4-бөлім. ¥зақ мерзімді міндеттемелер

4000 ¥зақ  мерзімді қаржылық міндеттемелер 
4010 ¥зақ  мерзімді банктік қарыздар
4020 Уәкілетті органның және (немесе) ¥лтты қ Банктің ли- 

ңензиясыз банктік операңияларды жүзеге асыратын үйымдардан 
алынатын үзақ мерзімді қарыздар

4030 Өзге үзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 
4100 ¥зақ  мерзімді кредиторлық берешек 
4110 Берушілер мен мердігерлерге берілетін үзак мерзімді 

берешек
4120 Еншілес үйымдарға берілетін үзақ мерзімді кредиторлық 

берешек
4130 Қауымдастырылған және бірлескен үйымдарға берілетін 

үзак мерзімді кредиторлық берешек
4140 Филиалдар мен қүрылымдық бөлімшелерге берілетін 

үзақ мерзімді кредиторлық берешек
4150 Жалдау бойынша үзақ мерзімді берешек 
4160 Төлеуге арналған үзақ мерзімді сыйақылар 
4170 Өзге үзақ мерзімді кредиторлық берешек 
4200 ¥зақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
4210 ¥зақ  мерзімді кепілгерлік міндеттемелер 
4220 Заңды наразылықтар бойынша үзақ мерзімді бағалау 

міндеттемелері
4230 Қызметкерлерге сыйақылар бойынша үзақ мерзімді 

бағалау міндеттемелері
4240 Өзге үзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
4300 Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер 
4310 Корпораңиялық табыс салығы бойынша кейінге 

қалдырылған салық міндеттемелері
4400 Өзге үзақ мсрзімді міндеттемелер
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4410 Алынған ұзак мерзімді аванстар 
4420 Алдағы кезендердің кірістері 
4430 Өзге ұзак мерзімді міндеттемелер

5-бөлім. Капитал мен резервтер

5000 Жарғылық капитал
5010 Артықшылықты акциялар
5020 Қарапайым акциялар
5030 Салымдар мен пай
5100 Төленбеген капитал
5110 Төленбеген капитал
5200 Сатып алынған меншікті үлес қүралдары
5210 Сатып алынған меншікті үлес қүралдары
5300 Эмиссиялық кіріс
5310 Эмиссиялық кіріс
5400 Резервтер
5410 Қүрылтайшы қүжаттармен белгіленген резервтік капи- 

тал
5420 Негізгі кұралдарды қайта бағалауға арналған резерв 
5430 Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған 

резерв
5440 Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға 

арналған резерв
5450 Шетел қызметі бойынша шетел валютасын қайта есеп- 

теуге арналған резерв 
5460 Өзге резервтер
5500 Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)
5510 Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған за- 

лалы)
5520 Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған за- 

лалы)
5600 Қорытынды пайда (қорытынды залал)
5610 Қорытынды пайда (қорытынды залал)

6-бөлім. Кірістер

6000 Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс 
6010 Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс 
6020 Сатылған өнімді қайтару
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6030 Бағадан жэне еатудан жеңілдіктер 
6100 Қаржыландырудан түскен кірістер 
6110 Сыйақылар бойынша кірістер 
6120 Дивидендтер бойынша кірістер 
6130 Қаржылық жалдаудан түскен кірістер 
6140 Жылжымайтын мүлікке инвестициялармен болатын 

операцнялардан түскен кірістер
6150 Қаржылық аспаптардың эділ қүнының өзгеруінен 

түскен кірістер
6160 Қаржыландырудан түскен өзге кірістер 
6200 Өзге кірістер
6210 Активтерді істен шығарудан түскен кірістер 
6220 Өтеусіз алынған активтерден алынған кірістер 
6230 Мемлекеттік субсидиялардан түскен кірістер 
6240 Қүнсызданудан шығындарды калпына келтіруден түскен 

кірістер
6250 Бағам айырмасынан түскен кірістер 
6260 Операциялық жалдаудан түскен кірістер 
6270 Биологиялық активтердің эділ құнының өзгеруінен 

түскен кірістер
6280 Өзге кірістер
6300 Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер 
6310 Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер 
6400 Үлестік қатысу эдісі бойынша есепке алынатын 

үйымның пайда үлесі
6410 Қауымдастырылған үйымдардың пайда үлесі 
6420 Бірлескен үйымдардың пайда үлесі

7-бөлім. Шығыстар

7000 Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік 
қүны

7010 Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік 
күны

7100 Өнімдерді откізу мен қызметтерді көрсету бойынша 
шығыстар

7110 Омімдсрді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша 
шығыстар

7200 Окімшілік шыгыстар 
7210 <)кімшілік шығыстар
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7300 Қаржыландыруға шығыстар 
7310 Сыйақылар бойынша шығыстар
7320 Қаржылық жалдау бойынша пайыз төлеуге шығатыи 

шығыстар
7330 Қаржылық аспаптардың эділ күнының өзгеруінен бола- 

тын шығыстар
7340 Қаржыландыруға өзге шығыстар 
7400 Өзге шығыстар
7410 Активтердің істен шығуы бойынша шығыстар 
7420 Активтердің кұнсыздануы бойынша шығыстар 
7430 Бағам айырмасы бойынша шығыстар 
7440 Резерв құру жэне үмітсіз талаптарды есептен шығару 

бойынша шығыстар
7450 Операциялық жалдау бойынша шығыстар 
7460 Биологиялық активтердің эділ кұнының өзгеруінен бо- 

латын шығыстар
7470 Өзге шығыстар
7500 Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар 
7510 Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар 
7600 Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын үйымның 

шығын үлесі
7610 Қауымдастырылған үйымдардың шығын үлесі 
7620 Бірлескен үйымдардың шығын үлесі 
7700 Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар 
7710 Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар

8-бөлім. Өндірістік есептің шоттары

8100 Негізғі өндіріс 
8110 Негізгі өндіріс
8200 Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар 
8210 Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар 
8300 Көмекші өндірістер 
8310 Көмекші өндірістер 
8400 Жүкқүжат шығыстары 
8410 Жүкқүжат шығыстары
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