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КІРІСІІЕ

Мемлекеттің салық саясатын сэтті жүргізу үшін 
ұйымдастырушылық шаралар жүйесі қажет. Бүл механизмдегі 
негізгі компонентгердің бірі-салықтық бақылау.

Бүл оқу қүралы салық заңнамасының орындалуын 
бақылаудың мэнін, экономикалық жэне қүқықтық негізін, салық 
қызметі шеңберіндегі бақылауды үйымдастыру принциптерін 
көрсетеді.

Экономикалық гылымның окілдері негізінен қаржылық 
бақылаудың, аудиттің, бухгалтерлік есептің эдістемесі мен 
үйымдастырылуына назар аударады, ягни осы мэселенің 
экономикалық аспектісін ашады, ал қаржыгер заңгерлер бүл 
категорияларды қаржылық қүқықтың негізгі категориясы болып 
табылатын мемлекеттің қаржылық қызметінің ерекшелігін ескере 
отырып қарастырады.

Қаржылық бақылау, аудит, бухгалтерлік есеп "бақылау" 
жэне "қаржы" терминдерімен тығыз байланысты, сондықтан 
оларды қаржылық қүқық сияқты құқық саласының бір жеке 
институты аясында біріктіру туралы айтуга болады. Қаржылық 
қүқық жүйесінде қаржылық бақылау қүқықтың осы саласының 
институты ретінде ерекшеленеді, бірақ қаржылық бақылауға 
назар аударылады.

Қаржылық бақылауды қалыптастырудың тарихи 
аспектілерін ескере отырып, аудит те, бухгалтерлік есеп те оның 
қүрамдас бөліктері, дэлірек айтқанда оның нақты формалары деп 
айтуға болады. Қаржылық бақылаудың, аудиттің жэне 
бухгалтерлік есептің мэнін түсінудің теориялық негізі, 
әдіснамалық негізі болып табылатын маңызды экономикалық 
категория қаржы болып табылады.

Олар немесе олардың түрлері туралы кез-келген 
нормативтік актіде, ғылыми әдебиеттерде айтылады, бірақ, 
өкінішке орай, заңнама "қаржы", "Мемлекеттік қаржы", 
"жергілікті қаржы" үғымдарын нақты анықтамайды, жақында
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ғалымдар жүгінетін "қоғамдық қаржы" категориясы және 
олардың қүрамдас бөліктерін тізімдемейді. Бұл ғалымдардың 
ережелері мен еңбектерінде осы терминдердің дұрыс 
қолданылмауына, сондай-ақ эртүрлі компоненттердің бөлінуіне 
экеледі.

Қаржылық бақылауды, аудитті немесе бухгалтерлік есепті 
үйымдастыру мен жүзеге асырудың жекелеген мэселелерін 
реттемес бүрын, қаржы саласында пайдалануға үсынылатын 
ұғымдар жиынтығын анықтайтын кешенді нормативтік актіні 
эзірлеу қажет. Тиісінше, эрбір жейе нормативтік құқықтық актіде 
онда қолданылатын ұғымдарды бөліп көрсету орынсыз.

Қаржылық құқықтық қатынастардың ерекшелігін жэне 
олардың жария сипатгағы қаржымен тығыз байланысын ескере 
отырып, қаржы қызметінің, ал одан эрі қаржылық бақылаудың, 
аудитгің жэне бухгалтерлік есептің тиісті құқықтық базасын 
қалыптастыру мақсатында мемлекетгің жэне жергілікті өзін -  өзі 
басқару органдарының заңдылық, жариялылық (жариялылық 
емес, жариялылық), жоспарлылық, өкілді органдардың қаржылық 
қызметі саласындағы мемлекеттік биліктің атқарушы органдары 
алдындағы басымдығы жэне т.б. сияқты қаржылық қызметінің 
принңиптеріне назар аудару қажет.

Бұл бақылау қызметіне қатысты заңнаманы одан эрі 
жүйелеуге, бақылауға жататын саланы дұрыс түсінуге, әрине, 
негізгі санаты "қаржылық бақылау"болып табылатын қаржылық - 
бақылау құқығын дамытуға ықпал етеді. Біздің ойымызша, аудит 
те, бухгалтерлік есеп те қаржылық бақылаудың нақты нысандары 
болып табылады.

Тиісінше, салық органдарының бақылау-экономикалық 
қызметі мынадай негізгі проблемаларды шешуге бағытталған:

- экономиканың жұмыс істеуін жақсарту мақсатында салық 
заңдарының тиісті орындалуын қамтамасыз ету;

- толеушілердің бухгалтерлік стандарттар мен салықтық 
есепке алу талаптарын орындауын тексеру;
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- барлық деңгейдегі бюджеттерге салықтар мен міндетті 
големдердің дұрыс есептелуін, толық жэне уақтылы енгізілуін 
бақылау;

- салықтық құқық бұзушылықтар мүмкіндігін жою бойынша 
алдын алу іс-шаралары кешенін құру.

Салық органдарының тексерулерді ұйымдастыруының жэне 
жүргізуінің нақты нысандарын зерделеуге маңызды рөл беріледі, 
салық түсімдерінің негізгі түрлері бойынша салықтық 
бақылаудың қазіргі заманғы әдістемелері баяндалады.

Сонымен қатар, оқу құралы ең алдымен, басқару 
механизмінің жұмыс істеуінің ұйымдастырушылық жэне 
техникалық аспектілерін басқарушылық қызметтің ерекше 
саласы ретінде түсінуге комектеседі жэне сол арқылы осы 
саладағы теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеруді 
қамтамасыз етеді.
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1 Тарау. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ БАҚЫЛАУДЫ 
¥ЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.

І.І.Экономикалық жуйедегі қаржылық тексерулер

Мемлекеттік қаржылық бақылау(МҚБ ) - мекемелер мен 
ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметіне арнайы бақылау 
органдарының бақылау жүйесін білдіреді МҚБ мемлекетгік 
басқару ортасындағы қателіктерді болдырмауды жэне жоюды 
табу мақсатында ҚР заңнамаларын жэне бюджеттік бақылауды 
объектілерінің ұстануына аналііз, тексеріс жасау арқылы 
жүзеге асады.

Қаржылық бақылауды тағайындау мемлекеттің қаржы 
ресурстарын тиімді пайдалану, қаржылық саясатты беделді 
жүргізуге жағдай жасау үшін қажет болып табылады. Бақылау 
жүмыстары жоспарлаудан, қорытындысы негізінде 
қабылданған қорытынды көрсеткіштерді рәсімдеуден, 
жүргізуден түрады .

ҚР Президентімен өкілдендірілген мемлекеттік органдар 
бюджеттік бағдарламалар экімшілері Қорытындыны бағалау 
Ү Е¥ (қоғамдық топтар) қорытынды көрсеткіштерінің дүрыс 
таңдау анализі, оларды таза, тура түсіндіру, бюджеттік 
бағдарламаны жүзеге асыруда қажет ресурстарды 
жоспарлаудың дүрыстығы стартегиялық жоспарда анықталған, 
мемлекетгік мекеменің бағыт, мақсатына, стратегиялық 
бағдарға алынған қорытындылардың сэйкестігін бағалау 
қорытынды көрсеткіштері мен стратегиялық мақсаттарға 
жетпеу себептерінің сараптамасы

Мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасы туралы, оларды 
түтынушылардан алынған ақпарат жергілікті бюджет туралы 
мемлекеттік орғандар мэслихатының бюджеттік 
бағдарламалармен стратегиялық жоспарларда анықталған, 
қорытынды көрсеткіштерге жетудің кезең анализі мемлекеттік 
қызметті түтынушылар қажеттілігі мен қызығушылықтарының 
алынған қорытындыға сәйкестігін бағалау мемлекеттік орган



қі.пметін жақсарту бойынша ұсыныстар, бюджеттік
биідарламаларды қаржыландыру көлемін қысқарту немесе 
бюджеттен мүлдем алып тастауҮш жылдық алғышарттар -  
бюджеттік жүйе кезеңдері.

Кез келген мемлекетгік функцияларды атқарумен 
окілеттілікпен байланысты қызметтегідей, мемлекеттік 
қаржылық бақылау сферасында да, бақылау солардың негізінде 
жүргізілетін, жалпы принциптер бар.

Мсмлекеттік қаржылық бақылаудың принциптері: 
Шынайылық принципі;
Тазалық принципі;
Тэуелсіздік принципі;

. Объективтік принципі;

. Біліктілік принципі;
• Жариялық принципі.
Тэуелсіздік принципі мемлекеттік қаржылық 

бақылау органдарының жэне оның жүмысшыларының 
қызметтерін атқару кезінде, олардың тэуелсіздігіне қол салуды 
болдырмауға шақырады. Ондай органдар қатарына Есеп 
комитеті, мэслихаттың ревизиялық комиссиясы жэне басқа да 
атқарушы билік тармақтарыңың ішкі бақылау органдары 
жатады. Көрсетілген мемлекеттік органдардың қызметкерлері 
қызметтерін атқаруда заңмен қорғалады.

Объективтік принципіне сәйкес мемлекеттік қаржылық 
бақылауды жүргізетін мемлекетгік органдар өз қызметтерін, 
қарама қайшылықты болдырмау мақсатында тікелей Қазақстан 
заңнамасына, мемлекеттік қаржылық бақылау стандарттарына 
сэйкес жүргізулері тиіс. Мемлекетгік қаржылық бақылауды 
қамтамасыз етудегі шараларды жүргізудің шынайылылығын 
бақылау қорытындыларын бухгалтерлік, банктік жэне бақылау 
объектісінің, яғни тексеріліп отырған органның басқа да 
қүжаттармен дәлелденуіне негізделеді.

Тазалық принципі бақылау қорытындыларын түсінікті 
түрде мәлімдеуді қажет етеді, яғни мемлекеттік қаржылық
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бақылау органы Қазақстан халқына, Президентіне, Үкіметке, 
мәслихаттарға, мемлекеттік органдар басшыларына есеп 
беруге міндетті.

Мемлекетгік бақылау органы жұмысшыларының 
бақылауды жүзеге асырудағы қажет маман ретіндегі білімімен 
ынтасын қүрайтын принцип - біліктілік.

Жариялылық принципі, яғни мемлекеттік қаржылық 
бақылау қорытындылары қүпиялылық, қызметтік немесе басқа 
да заңмен күзетілетін қүпиялылықты қамтамасыз ету арқылы 
міндетті жариялылыққа негізделе^і.

Мемлекеггік қаржылық бақылауды жүзеге асыру 
механизміне сэйкес, оз кезегінде Есеп комитетімен ҚР ҚМ-нің 
қаржылық бақылау Комитетімен бірігіп жасалатын жэне ҚР 
Президентімен бекітілетін стандартгармен анықталады.

Стандарттардың мақсаты болып бірыңғай қажеттіліктерді 
белгілеу табылады, оның негізінде мемлекеттік қаржылық 
бақылау жэне оның қызметкерлері бақылауды жүргізеді. 
Стандарттар, бақылау тиімді, мақсатты, бір-бірімен 
байланысты, кезекті, объективті жэне жалгастырылымды 
болуын қамтамасыз ету үшін жасалады. Қазақстан 
Республикасының барлық аумагында мемлекеттік қаржылық 
бақылау үрдісінде бірыңғай талаптар қолданылады.

Стандарттарға - жалпы стандарттар, қызметтік 
стандарттар, сапаны басқару жэне бақылау стандартгары 
жатады.

Мемлекеттік қаржылық бақылау үрдісін бюджет үрдісінің 
бөлінбейтін бөлігі ретінде қарастыруда, мына нэрсені есте 
сақтаған жөн, мемлекеттік қаржылық бақылау кезінде өзінің 
объектілері жэне субъектілерімен қүқүқтық қатынас пайда 
болады. Егер бақылау объектісі қорытындыға бағытталған 
тиімділік, жоспарлау дүрыстығы жэне бюджетгің орындалуы 
болса, онда осы қатынас субъектісі болып бюджеттің эртүрлі 
деңгейінде сыртқы жэне ішкі бақылауды жүзеге асыратын, 
арнайы өкілетті органдар табылады.
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Іпікі жэне сыртқы бақылау арасындағы айырмашылық 
Пақылаудың міндеттерімен мақсаттарына шоғырланады, 
сомымсн қатар МҚБ органдарының бақылау арасындағы 
айырмашылық бақылаудың міндеттерімен мақсатгарына, 
соиымен қатар МҚБ органдарының есептілігі жэне 
жауапкершіліғіне шоғырланады. Соған байланысты, 
мсмлекеттік қаржылық бақьшау оны жүзеге асыратын орган 
ііпкі жэне сыртқы болып болінуіне қарай, органдар жүйесін 
мыиадай ерекшеліктеріне қарап, бөлуге болады:

>  Республикалық бюджетгің орындалуын бақылау 
бойынша

>  Мэслихаттың ревизиялық комиссиялары.
>  ҚР Қаржы министрлігінің қаржылық бақылау комитеті;
>  Ішкі бақылау ұйымдары.
Ішкі бақылау ерекшелігі оның Үкіметтен тэуелсіздігінде, 

бақылау қорытындысын Парламентке жэне мәслихатқа 
жіберетінінде, қоғам алдындагы жариялылығы,
сонымен қатар қорытындыны багалауға туралылығында.
Осында Есеп комитеті жэне мэслихатгың ревизиялық 
комиссиялары сыртқы бақылауды, Үкіметтің, 
Президентке есепті, орталық мемлекеттік органдардың жэне 
жергілікті атқарушы органдардың қызметі туралы Президент 
немесе Парламент жэне мәслихат үшін жүзеге асырады.

Осылайша ішкі бақылау органдары бюджетгік 
бағдарламалар жэне стратегиялық жоспарлардың жүзеге 
асуының қол жеткен қорытындыларын бағалауға тоқталуын 
үсынады.

Республикалық бюджетгің орындалуын бақылау бойынша 
Есеп комитеті республикалық бюджеттің орындалуына 
сыртқы бақылау жүргізетін ҚР Президентіне тікелей есепті 
жэне жауапты мемлекетгік қаржылық бақылаудың Жоғарғы 
органы болып табылады.

Есеп комитетінің негізгі міндеттері болып табылатындар:
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>  республикалық бюджеттің орындалуы сұрақтарын 
реттейтін, бюджеттің заңнамалар жэне басқа да нормативтік 
құқұқтық актілер қажеттілігін ұстануы бойынша бақылау;

>* республикалық бюджеттің орындалуына байланысты 
сұрақтар бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің 
тапсырмаларын орындау;

>*■ республикалық бюджетке түсілімдердің толық және 
уақытылы түсуіне, сонымен қатар республикалық бюджетген 
түсілімдер сомасын қайтару бойынша, салық және кедендік 
экімшіліктендіруді бақылау; *

>■ республикалық бюджет қорларын пайдаланудың, 
сонымен қатар трансферттер жэне несиелер, байланысты 
гранттар, мемлекетпен кепілдендірілген жэне мемлекеттік 
қарыздардың концессиондық жобаларды бюджеттен 
қосақаржыландыру, сондай-ақ ҚР заңнамаларына кепілдік жэне 
мемлекеттік актілер сәйкестігін бақылау.

Есеп комитетінің жүмысы оған қойылған
міндеттемелерден пайда болады. Осылайша Есеп комитеті 
бақылауды жүзеге асырып қана қоймай, бағалауды да жүзеге 
асырады: республикалық бюджетгің орындалуы, сонымен 
қатар орталық мемлекеттік органдардың мемлекеттік жэне 
бюджеттік бағдарламалардың стратегиялық жоспарларын 
орындау; мемлекеттік қаржылық бақылау сферасында 
эдістемелік басқаруды жүзеге асырады; талдау жэне зерттеу 
жүргізеді; мемлекеттік қаржылық басқару бойынша оқыту 
бағдарламаларын жүзеге асырады.

Сонымен қатар Есеп комитетінің сыртқы бақылауды 
жүргізуге байланысты бірнеше мүмкіншілігі бар (ҚР 
Үкіметінен, Үлтгық Банктен, мемлекеттік органдардан, заңды 
жэне жеке түлғалардан қажетті қүжаттарды сүрау жэне алу, 
сонымен бірге бақылау объектісінен қарсылықсыз тиісті 
материалдар (дэлелдер) алуға; тиісті мамандарды, эксперттерді,
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иудитірлік мекемелерді бақылауды жүргізуге қатысуға 
пшқыруга.

')кономиканың нарықтық қатынастарға кіруі жағдайында 
қаржылық бақылау елеулі өзгерістерге ұшырауда. Жаңа 
жономикалық қатынастар тұрақты тексерулермен, қаржылық 
опсраңияларды жэне эртүрлі транзакцияларды бақылаумен 
оипатталмайды. Жан-жақты бақылау қалыпты нарықтық 
қаіі.шастардың тежегіші болып табылады.

Ьірақ транзиттік экономикада немесе отпелі кезең деп 
аталатын, меншікті өзгертудің нысандары мен эдістерінің 
оіщелмегендігімен, бағаны ырықтандырумен, шаруашылық 
жүргізу еркіндігімен, экономикалық жағдайдың белгісіздігі 
факторларымен сипатталатын, қоғам үшін қолайлы бағыттардағы 
қаржы ағындарының қозғалысын басқару мен бақылаудың 
жоғалуы орын алады.

Мүндай жағдайларда қаржы тэртібін, қаржы заңнамасын 
бұзу үрдісі күшейеді, мемлекеттік меншікті пайдалану бойынша 
теріс пайдаланушылық жиілейді. Сондықтан қаржылық бақылау 
экономикалық өмірдегі барлық жагымсыз көріністерге сенімді 
тосқауыл болуы керек.

Қоғамдық мүдделерді, элеуметтік эділеттілікті қорғайтын 
мемлекет қаржы бақылау функңиясының мүмкіндіктерін реттеу 
құралы ретінде қолдана отырып, көбею, бөлу проңестеріне 
араласуы керек, қаржылық бақылаудың нысандарын, эдістерін 
жэне ұйымдастырылуын жетілдіруі керек.

Қаржылық бақылау түрлерін жіктеудің өте маңызды 
белгілері: бақылау әрекеттерінің субъектілері, уақыты жэне 
эдістері. Осы белгілерге сүйене отырып, қаржылық бақылау үш 
бағыт бойынша болінеді: оны жүзеге асырудың түрлері, 
нысандары мен әдістері.

Субъектілерге (бақылауды жүзеге асыратын органдарға 
немесе ұйымдарға) қарай қаржылық бақылаудың мынадай 
түрлері бөлінеді:



1. Жалпы мемлекеттік бақылау ведомстволық 
бағыныстылығы мен меншік нысанына қарамастан кез келген 
бақылау объектісіне қатысты қолданылады. Оны мемлекеттік 
билік жэне мемлекеттік басқару органдары жүзеге асырады.

2. Барлық өкілді органдар тиісті бюджеттің жобасын 
жэне оның сессияларда атқарылуы туралы есепті жыл сайын 
қарау кезінде қаржылық бақылауды жүзеге асырады. Маңызды 
бақылау функцияларын алдын ала сессия басталғанға дейін 
бюджет жобасын жэне оның орындалуы туралы есепті қарайтын 
өкілді органдардың жоспарлы-б^оджетгік жэне салалық түрақты 
комиссиялары орындайды.

3. Үкімет, жергілікті әкімшіліктердің аппараты өздеріне 
ведомстволық бағынысты органдардың, оның ішінде қаржы- 
кредитгік органдардың бақылау қызметін бағыттап қана қоймай, 
сонымен қатар қаржылық бақылауды өздері де тікелей жүзеге 
асырады. Республика Үкіметі мемлекеттік бюджеттің жасалуын 
жэне орындалуын бақылайды, мемлекеттің қаржы саясатын 
жүзеге асырады. Өз өкілеттіктеріне сэйкес бақылау 
функңияларын жергілікті атқарушы органдар орындайды.

4. Ведомстволық қаржылық бақылау жекелеген
министрліктің, ведомствоның өкілетгіктері шегінде олардың 
жүйесіне кіретін (бағынысты, жетекшілік ететін, ведомстволық 
бағынысты) кэсіпорындардың, үйымдар мен мекемелердің 
қызметіне жүзеге асырылады. Ведомстволық бақылаудың негізгі 
міндеттеріне мыналар жатады: жоспарлы тапсырмалардың
орындалуын, материалдық жэне қаржы ресурстарын үнемді 
пайдалануды, меншіктің сақталуын, бухгалтерлік есептің дүрыс 
қойылуын, бақылау - тексеру жүмысының жай-күйін бақылау; 
иесіз қалу, ысырапшылдық жэне кез келген шектен шығу 
фактілерінің жолын кесу.

5. Ведомстволық бақылау шеңберінде шаруашылықішілік 
бақылау, яғни нақты кэсіпорындарда, бірлестіктерде, үйымдарда, 
мекемелерде жүзеге асырылатын бақылау жүргізіледі. Бүл 
жағдайда бақылау функңиялары оның қажетті шарты ретінде



і<уіідпіікті Қаржы-шаруашылық қызмет процесімен байланысты.
і.міімііаудыц бүл түрі ақша қорларын, материалдық, еңбек жэне 
қаржі.і рссурстарын тиімді пайдалану үшін өндірістің бастапқы 
буындарының жауапкершілігін арттыруға ықпал етеді, 
іпі.іі ындарды азайтуға, қаржылық тэртіптің эртүрлі 
(>ү .........лықтарын анықтауға жэне алдын алуға бағытталған.

ІІарықтық қатынастар жағдайында ішкі экономикалық 
бақылау озінің мағынасын жоғалтады: оны мемлекетгік
к.н ііюрындардағы экономикалық ынталандыру жэне басқа 
менпіік нысандарындағы коммерциялық ынталандыру 
алмасгыруы керек. Экономикалық ынталандыру жэне 
коммерциялық есептеу барлық бұзушылықтардан кепілдік береді, 
ойткені жүмысшылар мен кэсіпкерлердің істің сәттілігіне жеке 
қызығушылығы озін жэне экономикадағы бизнес пен 
рспродуктивті процестердің негізгі қүрылтайшыларын бақылау 
қажеттілігін жояды.

Қаржылық бақылау функциялары үлтгық экономиканың 
барлық буындарының шаруашылық қызметіне қолданылады. 
Үйымдастырушылық нысандарға сәйкес РТС-тегі қаржылық 
бақылау үлттық, муниципалды (жергілікті), ведомстволық, 
қогамдық, тэуелсіз (аудиторлық) жэне меншік иесінің 
бақылауына бөлінеді.

Жалпы мемлекеттік бақылауды мемлекеттік жэне өкілді 
билік органдары жүзеге асырады, олардың қүрамдас элементтері:

а) Президент, Президент жанындағы есеп комитеті, 
Президент Аппараты;

б) қос палаталы Парламент (Сенат пен Мәжіліс) жэне оның 
комиссиялары;

в) үкімет жэне оның орталық органдары;
г) жергілікті өкілді органдар (мәслихаттар);
д) жергілікті экімшілік органдары (экімдіктер).
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1.2. Салықтық бақылаудың мәні мен міндеттері

Салықтық бақылау -  ҚР-ның салық заңнамасы 
орындалуын, салық қызметі органдарына жүктелген ҚР-ның өзге 
де заңнамасы нормаларының орындалуына салық қызметі 
органдары жүзеге асыратын мемлекеттік бақылау.

Салықтық бақылаудың қүқықтық негіздері -  салықтық 
бақылау органдарының жүйесі мен қүзіретін, салықтық 
бақылаудың нысандарын, эдістррі мен тэртібін айқындайтын 
салық қүқығының жалпы бөлімінің институты.

Сүрақтар арқылы салықтық бақылаудың элементтерін ашуға 
болады:“Кім тексереді” - бақылау субъектісі (тексеруші); “Кімді 
тексереді” — тексерілетін субъекті (тексерілуші)“Не тексеріледі” - 
бақылау объектісі (тексерілетін); “Субъектінің қандай 
бағыттағы қызметі тексеріледі” - бақылау пэні (тексерілу 
бағыты); “Не үшін тексеріледі” - бақылау мақсатгары; “Қалай 
тексеріледі” - бақылауды жүзеге асыру тәсілдері Салықтық 
бақылау келесі нысандарында жүзеге асырылады.:

1) салықтық тексеру нысанында;
2) мемлекеттік бақылауында

Тексерулер мерзімі отыз жүмыс күнінен аспауға тиіс. Салықтық 
тексеру жүргізу мерзімі:

1) қүрылымдық бөлімшелері жоқ заңды түлғалар, дара 
кәсіпкерлер жэне ҚР-да орналасқан жері бір орыннан аспайтын 
жағдайда қызметін түрақты мекеме арқылы жүзеғе асыратын 
бейрезидентгер үшін: - салықтық тексеруді тағайындаған салық 
органы - қырық бес жүмыс күніне дейін; - жоғары тұрған салық 
органы - алпыс жүмыс күніне дейін;

2) қүрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлғалар жэне ҚР-да
орналасқан жері бір орыннан асатын жағдайда қызметін тұрақты 
мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттер, сондай-ақ 
мониторингке жататын ірі салық төлеушілер үшін: - салықтық
тексеруді тағайындаған салық орғаны - жетпіс бес жұмыс күніне
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дНІш; жогары тұрған салық органы бір жүз сексен жүмыс күніне 
доііііі үяартуы мүмкін.

Уокілетті орган өзі тағайындаған салықтық тексеру мерзімін:
1) тармақшада көрсетілген салық төлеушілер үшін - алпыс 

жүмыс күніне дейін;
2) тармақшада көрсетілген салық төлеушілер үшін бір жүз 

( скссм жүмыс күніне дейін үзартуы мүмкін.
Ііақылау-касса машиналарын қолдану кезінде мынадай 
ішіаптар қойылады:

1) ақшалай есеп айырысулармен байланысты қызмет 
басгалғанға дейін бақылау-касса машиналарын салық 
органында есепке қою жүзеге асырылады;

2) тауар, жүмыс, көрсетілетін қызмет үшін төленген сомаға 
бақылау-касса машинасының чегін немесе тауар чегін беру 
жүзеге асырылады;

3) бақылау-касса машиналарына салық органдары 
лауазымды адамдарының қолжетімділігі қамтамасыз етіледі.

Салықтық тексеру нэтижелері туралы хабарламага салық 
толеушілердің (салық агенттерінің) шағымдарын қарайтын 
органдар:

1. Салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға 
салық төлеушінің (салық агентінің) шагымын қарауды салық 
қызметінің жоғары түрған органы жүргізеді.

2. Салық төлеушінің (салық агентінің) уәкілетті органның 
лауазымды адамдары жүргізген салықтық тексеру нәтижелері 
туралы хабарламаға шағымын қарауды тікелей уэкілетті орган 
жүргізеді.

3. Салық төлеуші (салық агенті) салықтық тексеру 
нэтижелері туралы хабарламаға сотқа шағым жасауға қүқылы.

Соңғы уақытга ҚР Салық жүйесінің пайдалы әсер 
коэффиңиентінің төмендеу үрдісі айқын байқалады.. 
экономикадағы қүрылымдық дағдарыс нәтижесінде фискалдық 
эсер жоғалады, салық салудан жаппай жалтару байқалады, 
салықтық жеңілді “ ' “ экономиканың



нақты қажеттіліктеріне сәйкес келмейді. Мемлекеттің салық 
саясатын сэтті жүргізу үшін үйымдастырушылық шаралар жүйесі 
қажет. Бүл механизмдегі негізгі компонентгердің бірі-салықтық 
бақылау.

Салық органдарының бақылау-экономикалық қызметі 
мынадай негізгі проблемаларды шешуге багытталган:

1) экономиканың жүмыс істеуін жақсарту мақсатында салық 
заңдарының тиісінше орындалуын қамтамасыз ету болып 
табылады.

2) төлеушілердің бухгалттпік стандарттар нүсқамаларын 
жэне салықтық есепке алу талаптарын орындауын тексеру.

3) барлық деңгейдегі бюджеттерге салықтар мен міндетті 
төлемдердің дүрыс есептелуін, толық жэне уақтылы енгізілуін 
бақылау.

4) салықтық қүқық бүзушылықтар мүмкіндігін жою 
жөніндегі алдын алу іс-шаралары кешенін қүру.

Салықтық бақылаудың мэнін екі түрғыдан қарастыруға 
болады:

Біріншіден, экономиканы мемлекеттік басқарудың 
функциясы немесе элементі ретінде.

Екіншіден, салық заңнамасын орындау бойынша ерекше 
қызмет ретінде.

Субъект пен бақылау объектісі арасындағы өзара іс-қимыл 
схемалық түрде үсынылуы мүмкін тікелей жэне кері байланыс 
сипатында болады:

Сурет. 1.1 Салықтық бақылау жүйесіндегі субъект пен объектінің
өзара іс-қимылы
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Гікслой байланыс басқару шешімдерін эзірлеу үшін 
иіііідіілапылатын бақылау эсерінің нэтижелерін қамтамасыз етеді.

Корі байланыс салықтық бақылаудың сапасын 
қорі.ги.підылайды, оның объектіге әсер ету дэрежесін көрсетеді.

Гіколсй байланыс қасиеті салықтық экімшілендіру
і .шірибесінде белсенді қолданылады.

Корі байланыс, біріншіден, экономикалық ресурстарды 
ііийдилапудың тиімділігін қамтамасыз ету бөлігінде жалпы 
топомикалық маңызы бар жэне екіншіден, салық органдарының 
(Гшқылау субъектісінің) қызметін жетілдіру бөлігінде 
үйымдастырушылық бағыттагы шешімдерді әзірлеу үшін негіз 
болады.

Экономикалық жэне құқықтық әдебиеттерде салықтық 
бақылау түжырымдамасы кең таралған, ол оның мэнін тек салық 
чаңнамасының сақталуын, салықтардың дұрыс есептелуін жэне 
олардың уақтылы төленуін тексеруге дейін төмендетеді.

Салық органдары қызметінің осы функңионалды 
бағыттарының маңыздылығын мойындай отырып, бақылаудың 
мэнін тек заңдылықты қамтамасыз ету әдісіне ғана жол 
берілмейтіндігін атап өтеміз, өйткені осылайша оның белсенді 
экономикалық бағыты шектеледі. Салық органдары пассивті 
бақылаушы ролімен шектелмейді, олар экономикалық келешегі 
жоқ кэсіпорындарды таратудың бастамашысы бола алады.

Салықтық бақылау проңесінде, эдетте, Қаржы-шаруашылық 
қызметтің сандық нәтижелері ғана емес, сонымен бірге оның 
заңдылығы, орындылыгы, сапасы, сондай-ақ экономиканың 
салықтық элеуетін арттырудың негізі ретінде төлеушінің 
қаржылық тұрақтылығы да бағаланады.

Салықтық бақылауды салық органдарының лауазымды 
адамдары салық төлеушілер мен салық салу объектілерін есепке 
алу, салықтық тексерулер, салық төлеушілерден сүрау салу, 
есепке алу мен есептілік деректерін тексеру, салық салуға
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жататын немесе табыс алу үшін пайдаланылатын объектілерді 
анықтау үшін үй-жайлар мен аумақтарды қарап тексеру арқылы 
жүргізеді.

Бақылау салық органдары жүмысының негізгі мазмүны 
ретінде олардың қызметінің кез-келген бағытын қамтиды, бүл 
салықтық бақылаудың тактикалық мақсаттары мен міндеттерінің 
алуан түрлілігін анықтайды:

1) салық заңнамасын сақтау
2) салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді есептеудің

дүрыстығын тексеру. *
3) салық салу объектілерін қою жэне бухгалтерлік есепке 

алуды жүргізу сапасын тексеру болып табылады.
4) төленуге тиісті салық сомасын бюджетке уақтылы және 

толық енгізуді қамтамасыз ету.
5) салықтар жөніндегі заңнаманы бүзушыларға қаржылық 

жэне экімшілік жазалар қолдану.
6) салықтық құқық бүзушылықтардың профилактикасы.

Салықтық бақылау келесі кезеңдерді қамтиды:

1 - салық төлеушілерді тіркеу жэне есепке алу
2 - салық есептілігін қабылдау
3 - камералдық тексерулерді жүзеге асыру
4 - төлеуге төлемдерді есептеу
5 - есептелген сомалардың уақтылы толенуін бақылау
6 - қүжаттық тексерулер жүргізу
7- тексеру материалдарының іске асырылуын жэне
есептелген санкңиялар мен экімшілік айыппүлдардың
төленуін бақылау.
Салық органдарына міндетті сипаттағы салық толемдерін 

есептеуге жэне толеуге байланысты қүжатгарды үсынбаған 
немесе табыс етуден бас тартқан жағдайда, белгіленген 
нысандағы Нүсқама негізінде кэсіпорындардың, мекемелердің 
жэне азаматтардың банктердегі жэне қаржы - кредит
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мі-кемелеріндегі есеп айырысу жэне өзге де шоттары бойынша 
қмржылық операциялары тоқтатыла тұруы мүмкін.

Салық қызметі органдары оз өкілеттіктерін жүзеге асыру 
кпіпде орналасқан жеріне қарамастан кез келген ондірістік, 
қойма, сауда үй-жайларын тексеруге қүқылы.

1.3. Салық төлеушілерді мемлекеттік тіркеу

Қазақстан Республикасында мыналар:
■ орпаласқан немесе қызметін жүзеге асыру орны бойынша -  

чаңды түлғалар, олардың қүрылымдық бөлімшелері, оның 
ішінде қызметін Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын 
резидент еместер;

■ түрғылықты жері бойынша -  салық жэне бюджетке төленетеін 
басқа да міндетті төлемдерді төлеушілер болып табылатын 
жеке түлғалар;

■ Қазақстан Республикасындағы болатын орны бойынша -  
түрақты мекеме арқылы жеке кәсіпкерлік қызметін жүзеге 
асыратын резидент емес жеке түлғалар;

■ Салық салу объектілері орналасқан жері бойынша жэне 
(немесе) тіркеу орны бойынша -  ҚР салық салу объектілерін 
иелентін резидент еместер салық төлеушілер ретінде тіркелуі 
тиіс.

Салық төлеушілердің мелекеттік тізілімін уэкілетті 
мемлекетгік орган жүргізеді.

Салық төлеушілердің мемлекеттік тізілімін жасау жэне 
жүргізу тэртібін ҚР Үкіметі белгілейді.

Салық төлеушіні мемлекеттік тіркеу бірінші рет тіркеу 
есебіне қою кезінде жүргізілуі мүмкін жэне тіркеу есебін жүргізу 
үшін белгіленген мерзім ішінде жүзеге асырылады.

Салық төлеушіперді тіркеу есебі.
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1. Салық төлеушілерді тіркеу есебі салық төлеуші салық 
органдарында салық төлеушілерді мемлекеттік тіркеу рэсімінен 
өткеннен кейін жүзеге асырылады.

Салық төлеушілердің мемлекетгік тіркеудің жэне тіркеу 
есебінің тэртібін уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

Салыц төлеушілерді мемлекеттік тізілімінен шыгарып 
тастау.
■ Салық төлеушіні Салық төлеушілердің мемлекеттік тізілімінен 

шыгарып тастау Кодекстің баптары негізінде салық 
міндеттемелерінің тоқтатйіуына байланысты жүзеге 
асырылады.

■ Салық төлеушіні Салық төлеушілердің мемлекеттік тізілімінен 
шартты түрде шыгарып тастау салық төлеуші ҚР заң 
актілерімен белгіленген эрекетсіз заңды түлга мен жеке 
кәсіпкер белгілеріне сэйкес келген жэне салық берешегі жоқ 
жағдайда тіркеу нөмірі сақтала отырып жүргізіледі.

Банктердің немесе банк оперцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың міндеттері.

Банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын үйымдар:

1) Салық төлеушіге (резиден емес жеке түлғалар мен шетелдік 
банк-корреспонденттерден басқа) банк шотгарын ашу 
кезінде салық төлеушінің тіркеу нөмірін ескеруге, салық 
төлеуші заңды түлға мен жеке кәсіпкерге аталган шоттарды 
ашу туралы үш жүмыс күні ішінде салық органдарын 
хабардар етуге;

2) Вексельді жэне банктің резидент емес жеке тұлғалардың 
банк шоттарынан колма-қол ақшаны қабылдауы мен беруі 
негізінде жүргізілетін төлем қүжаттарын қоспағанда, төлем 1 
күжаттарында салық төлеушінің тіркеу нөмірін қоймай банк 
шоты бойынша операцияларды жүргізбеуге;

3) Төлем қүжаттарын ондеу кезінде салық төлеушінің тіркеу 
нөмірін тіркеу нөмірінің қүрылымына сәйкес көрсетуінің 
дүрыстығын бақылауға;
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І)('алық телеушінің банк шотынан салық жэне бюджетке 
юлснстін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған 
юлем тапсырмаларын клиенттің банкте ақшасы жеткілікті 
болған жағдайда бірінші кезектегі тэртіппен орныдауга 
міидетгі. Белгіленген мерзімде енгізілмеген салық жэне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомаларын, 
осімпұлдар мен айыппұлдарды салық органдары 
мүсқамаларын алған күннен бастап бір операциялық күннен 
кешіктірмей алуға арналған салық органдарының 
ипкассалық өкімдерін осындай тэртіппен орындауға;

5) Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
сомаларын ҚР Қаржы министрлігі Қазынашылығының 
шотына салық төлеушінің банк шотынан ақшаны есептен 
шығару бойынша операциялар жасалған күні аударуға;

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

7) Кодексте козделген жағдайларда салық органының шешімі 
бойынша жэне ҚР заң актілерінде белгілеген тәртіппен 
салық төлеуші заңды түлға мен жеке кәсіпкердің банк 
шоттарындағы салық берешегін өтеу жөніндегі 
операциялардан басқа барлық шығыс операцияларын 
тоқтауға;

8) Банк қарыз алушының берешегін есептен шығарған кезде 
салық толеушіде міндеттемелерін есептен шығару 
нэтижесінде кіріс пайда болғаны туралы қарыз алушы -  
салық төлеуші тіркелген жер бойынша салық органын бір ай 
ішінде хабардар етуге міндетгі.
Уәкілетті органдардыц салык, төлеушілерді тіркеуді 

жүзеге асыру кезіндегі өзара эс-әрекеті.
Салық төлеушілерді тіркеу есебін жүзеге асыру кезінде 

салық қызметі органдары мынадай:
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1. Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркеуді, қайта тіркеуді 
жэне таратуды жүзеге асыратын;

2. Статистика жүргізетін;
3. Салық салумен байланысты объектілерді жэне салық салу 

объектілерін есепке алу жэне (немесе) тіркеуді жүзеге асыратын;
4. Лицензиялар, куэліктер немесе рүқсат беру мен тіркеу 

сипатындағы езге де қүжаттарды беретін;
5. Жеке түлғаларды Қазақстан Республикасындағы 

түрғылықты жері бойынша тірк^еуді жүргізетін;
6. Азаматгық хал актілерін тіркеуді жүзеге асыратын;
7. Нотариаттық іс-әрекеттер жасауды жүзеге асыратын;
8. Қорғаншылық пен қамқоршылықты жүзеге асыратын 

уәкілетті орындармен;
9. Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін басқа да 

уәкілетті органдармен өзара іс-эрекет жасайды.

1.4. Салық органдарының өкілеттіктерін жүзеге асыру

Салық органдары заңга сәйкес салықтық түсімдердің жэне 
бюджетке төленетін басқа да міндетгі төлемдердің толықтығын, 
міндетті зейнетақы жарналары мен элеуметтік аударымдарды 
Мемлекеттік элеуметтік сақтандыру қорына аударудың 
толықтығы мен уақтылыгын қамтамасыз етуге, сондай-ақ 
бақылауды жүзеге асыруға міндетгі салық төлеушінің оз 
міндетгемелерін орындауы.

Салық органдары бүл міндеттерді салықтық қүқықтық 
қатынастардағы субъективті қүқықтары мен міндетгерін орындай 
отырып, оларға берілген окілеттіктерді пайдалану арқылы 
шешеді. Әрине, бүл эрекеттерді олар тек қана заңды түрде жүзеге 
асырады.

Салық органдары өз қүзыретінің мэселелері бойынша 
нормативтік жэне жеке қүқықтық актілерді қабылдайды. Мүндай 
актілерді эр жағдайда қабылдау мүмкіндігі тікелей Салық 
кодексінде қарастырылған. Олардың барлығы белгілі бір
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кагмпаста жэне өзара тэуелділікте болуы керек немесе кем 
дсі сіідс  бір-біріне қайшы келмеуі жэне оларды жоққа шығармауы
керск.

Салық органдарының қр;ықтық актілерін қабылдау арқылы 
мсмлекеттің нақты салық саясаты дэйекті түрде жүзеге 
псырылады, оның салық қызметі жүзеге асырылады, эрбір 
субьсктивті қүқықтық қатынастарда мемлекеттің субъективті 
қүқықтары мен міндеттері күн сайын жүзеге асырылады.

Заң шығарушылық пен құқық қолдану сапасы ғана емес, 
сомымен бірге жалпы салықтық-қүқықтық жүйенің тиімділігі 
мсмлекеттің өзінің заңнамалық жэне атқарушылық ерік-жігерін 
қүқықтық актілерде жүзеге асыру жүйесінің қаншалықты дұрыс 
қүрылғандығына байланысты.

Сонымен бірге, салық органдарының құқықтық актілерін 
қүқықтық реттеу, қабылдау, кейіннен орындау, орындау жэне 
қүқықтық бағалау мәселелері элі де бар. Біз бар проблемалардың 
кейбір эпизодтарын ғана қозғаймыз.

Мысалы, салықтық тексеру нэтижелері бойынша салық 
органдары салықтардың жэне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдердің есептелген сомасы туралы хабарлама 
беруге міндетті. Бұл акт өзінің барлық сипаттамалары бойынша 
салық органының жеке құқықтық актісі болып табылады.

Қосымша төлемдер болмаған жағдайда хабарлама берілмейді. 
Басқаша айтқанда, салық органының құқықтық акт түріндегі 
шешімі қабылданбайды, ал құжаттық тексеру актісі салық 
төлеушінің заңнаманы жэне соның салдарынан тиісті қосымша 
төлемдерді бұзуының болмауын анықтайды.

Салық тексеруінің нәтижелері бойынша салық органының 
салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетгі төлемдер 
мен өсімпұлдардың есептелген сомасы туралы хабарламасы 
ұсынылған салық төлеушіге, егер онымен келіспеген жағдайда, 
оған құқығы бар оған қарсы жоғары тұрған салық органына 
немесе сотқа шағымдану.
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Егер салықтық тексеру нэтижелері бойынша хабарламаға 
жоғары тұрған салық органына шағым жасалса, оны қарау 
нэтижелері бойынша тиісті шешім қүқықтық акт түрінде де 
қабылданады.

Салық төлеушінің шағымы дәлелденбеген кезде жоғары 
тұрған салық органы хабарламаны өзгеріссіз қалдыру туралы 
шешім шығарады, ал шағым қанағаттандырылмайды. Сонымен 
бірге салықтық тексеру нәтижелері бойынша салықтардың 
есептелген сомасы туралы хабарлама өзгеріссіз құқықтық акт 
ретінде эрекет етеді.Бұл ж ағ^йда Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасында қосымша хабарламалар беру 
қарастырылмаған.

Алайда жоғары тұрған салық органының салықтық тексеру 
нэтижелері бойынша есептелген салық сомасы туралы 
хабарламаны өзгеріссіз қалдыру туралы шешімі элі күнге дейін 
қабылданып келеді жэне заңды акт ретінде дербес эрекет етеді. 
Тиісінше, салық органының аталған шешімі барлық параметрлер 
бойынша заңның жеке қүқықтық актілерге қойылатын 
талаптарына сәйкес келуі керек.

Егер салық төлеушінің шағымы дэлелді болса, жоғары түрған 
салық органы шағымданған хабарламаның толық немесе ішінара 
күшін жою туралы шешім шығарады, ал шағым тиісті бөлігінде 
қанағаттандырылады. Салық органы салық төлеушінің қосымша 
салық төлемдерінің қалған сомасы туралы шағымын қарау 
нәтижелері бойынша жаңа хабарлама шығарады.

Салық тексеруінің нэтижелері бойынша салықтардың 
есептелген сомасы туралы шағымданған жэне толық немесе 
ішінара жойылған хабарлама жарамсыз болып, оның орнына 
салық төлеушінің шағымын қарау нэтижелері бойынша 
салықтардың есептелген сомасы туралы жаңа хабарламамен 
ауыстырылуға тиіс. Бүл жағдайда сөзсіз сүрақ туындайды: «Бүл 
жағдайда шағымды қараған салық органының шешімі қандай 
болып табылады: заңды акт түрінде?



- салық төлеушінің шағымын мэні бойынша қараған жэне 
ош .і толығымен немесе ішінара қанағаттандырған салық 
орі апмның жауабы (хаты);

- пемесе оның неғізінде салық тексерісін жүргізген салық 
оргаиына салық төлеушінің шағымын қарау нәтижелері бойынша 
сссп гелген салықтар сомасы туралы хабарлама?

Осы актілерді бір-бірімен мүқият тексеріп, егжей-тегжейлі 
салыстыра отырып, бірден-бір дұрыс қорытынды, салық 
іөлеушінің шағымын қарау нэтижелері бойынша жоғары түрған 
салық органының шешімін қамтитын қүқықтық акт оның 
шағымға жауап болып табылатындығын көрсетеді. қабылданған 
інешім туралы хабарлайды.

Біріншіден, бүл салық төлеушінің шағымын мэні бойынша 
шешетін корсетілген қүқықтық акт, т.а. ол бойынша қабылданған 
шешімді көрсетеді: толық немесе ішінара қанағаттандыру немесе 
қанағаттанбастан кету.

Екіншіден, дэл осы қүқықтық актіде дау туындайтын 
хабарламаның келесі қүқықтық тағдыры анықталады: оны 
толығымен немесе ішінара жою немесе өзгеріссіз қалдыру.

Үшіншіден, көрсетілген қүқықтық акт негізінде, кейіннен 
қабылданған шешімді орындау үшін салық төлеушінің шағымын 
қарау нәтижелері бойынша жаңа хабарлама шығарылады жэне 
жеткізіледі.

Төртіншіден, бүл салық органының өзі қабылдаған, салық 
төлеушінің шағымы жолданған жэне оны салық тексерісін 
жүргізген жэне хабарлама жіберген орган емес, мэні бойынша 
қараған және шешкен салық органының өзі қабылдаған 
көрсетілген қүқықтық акт. салықтық тексеру нэтижелері 
бойынша жэне ол бойынша қабылданған шешімді орындау үшін 
шағымды қарау нәтижелері бойынша.

Бүл шешімдерге қарсы аргумент қарсыластардың жоғары 
түрған салық органының жауабы қүқықтық акт ретінде 
қарастырылмайды, оны қабылдау салық органдарының 
қүзыретіне жатқызылған деп бекітуі мүмкін.
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Алайда, бұған қарамастан, кейбір жерлерде жэне кейбір 
жағдайларда сот практикасы салық төлеушілердің шағымдарын 
қарау нәтижелері бойынша салық жэне кеден органдары 
қабылдаған құқықтық актілерді багалау кезінде түсініксіз заң 
көздері мен ішкі ойларды басшылыққа ала отырып. 
хабарламалар, тіпті абсурдтық деңгейге жетеді.

Мысалы, бірқатар жағдайларда мемлекеттік орган қабылдаған 
құқықтық актінің мемлекеттік орган актілеріне қойылатын 
заңнамалық талаптарға айқын сэйкес келмеуі (атауының 
болмауы, мазмұны мен форщасының заң талаптарына сэйкес 
келмеуі, талаптардың орындалмауы соттар баспаға жэне басқа 
мемлекеттік атрибуттарға қойылатын талаптарды сақтау) 
олардың пікірінше, бұл акт мемлекетгік органның шешімі емес, 
тек оның хатын көрсететін дәл осы белгілердің бастапқы 
болмауы деп бағалайды.

Сонымен бірге соттар өз шешімдерінде мемлекеттік органның 
өз құзыретіне қатысты мэселелер бойынша хатта азаматтың 
немесе ұйымның шағымы бойынша беделді нұсқаулық бар екенін 
түсіндірмейді. Бұл сөздің стилистикалық мағынасында дэл сол 
эріп болуы керек, оны мемлекеттік органның бірінші басшысы 
өзі немесе оның бөлімі үшін ешқандай құқықтық салдарсыз 
азаматтың немесе ұйымның кез-келген үндеуіне жауап ретінде 
мезгіл-мезгіл жаза алады.

Тергеуді себеппен ауыстырудың, қабылданған актінің 
кемшіліктері ретінде емес - оны айыптау мен айыптау үшін емес, 
оның мэні ретінде - осы заң бүзушылықтарды негіздеу жэне беру 
үшін мемлекеттік орган жасаған айқын бұзушылықтарды қолдана 
отырып, ұғымдарды ауыстырудың айқын фактісі бар. оларды, ең 
болмағанда, кейбір заңды айналым жэне жалған заңды негіздеу.

Шағымды қарау нәтижелері бойынша жоғары тұрған салық 
немесе кеден органының жауабын заңды акт ретінде танудың 
орнына, сонымен қатар, ол дайындау мен орындау үшін ресми 
заңды жэне техникалық заңнамалық талаптарға сәйкес келмейді 
жэне оны жояды , ең болмағанда көрсетілген заңды негіздер
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іюііыиша сот бұл жауапты барлық кемшіліктермен (морі жоқ, 
і і і і .і-ж о н і жоқ жэне т. б.) мемлекеттік органның заң актісі болып 
шбылмайтын жэне ешқандай хабарлама жасамайтын қарапайым 
филистикалық хат ретінде бағалайды.

( 'оттардың альтернативті юрисдикциядағы салық 
тлсушілердің шағымдары бойынша шешімдері бойынша 
оргалық республикалық органдар мен басшылыққа қарсы 
альгернативті юрисдикцияға салынған көптеген талаптардан 
босатуға деғен ұмтылысын түсінуге болады.

Длайда, мэселе осыған сай келетін құралдармен жэне 
эдістермен шешілуі керек - іс жүргізуді емес, тиісті санаттағы 
істердің юрисдикциясы туралы Қазақстан Республикасының 
ачаматтық іс жүргізу заңнамасына тиісті өзгерістер мен 
юлықтырулар енгізу арқылы. Сонымен бірге, салық төлеуші 
үшін көрсетілген актінің қүқықтық акт болып танылу- 
ганылмауынан көп нэрсе көп нэрсені білдіреді.

Біріншіден, болашақ сот шағымының мэні, өйткені салық 
гөлеушінің шағымы бойынша жоғары түрған органның шешімі, 
сгер ол заңды акт деп танылса, сонымен бірге салық төлеушінің 
қүқықтары мен заңды мүдделерін бүзады, сондай-ақ 
шағымданған хабарламаның өзі шағым қанағаттандырусыз 
қалдырылады, ол салық тәлеушіні экімшілік тәртіппен қорғау 
қүқығынан толықтай айырады, ал егер шағым ішінара 
қанағаттандырылған болса, ол қосымша төлемдерді алып 
гасталмаған бөлігінде қалдырады.

Екіншіден, мемлекеттік органдардың салық телеушінің 
қүқықтары мен заңды мүдделеріне нүқсан келтіретін шешім 
қабылдаған кезден бастап есептелетін жэне азайтылатын жэне 
шектейтін мемлекеттік органдардың шешімдеріне шағым беру 
мерзімдері. Жоғары түрған орғанның шағым бойынша шешім 
қабылдауды үш айдан кешіктіруі, содан кейін салық толеушіге 
теріс хат жолдауы мемлекетгік органның актісіне сотқа дәлелсіз 
себептермен шағымдану мерзімін өткізіп жіберуі мүмкін.
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Үшіншіден, салық төлеушілердің шағымдары бойынша 
шешімдерді жоғары тұрған салық немесе кеден органдары 
қабылдайтын істердің юрисдикңиясы, олардың ішіндегі ең 
маңыздылары мәртебесі бойынша орталық республикалық 
мемлекетгік билік пен басқару органдары болып табылады.

Мұндай органдардың шешімдеріне (құқықтық актілеріне) 
шағымдану үшін Қазақстан Республикасының азаматтық іс 
жүргізу заңнамасы баламалы юрисдикциясын белгіледі. Егер 
мүндай органның салық төлеушінің шағымына берген жауабы 
заңцық акт емес, бірақ оның^ лауазымды адамының жай ғана 
әрекеті (эрекетсіздігі) деп танылса (қарапайым стилистикалық 
хат), онда оған заңды ретінде шағымдану мүмкін емес... 
Мемлекетгік органдардың лауазымды адамдарының эрекеттеріне 
(эрекетсіздігіне) шағым беру үшін тағы бір юрисдикция 
белгіленді.

Төртіншіден, мемлекеттік органдардың актілеріне 
шағымданғаны үшін сотқа арыз бергені үшін мемлекеттік баж 
АЕК-тен 500% молшерінде белгіленеді жэне заңды түлғаларға 
салықтық тексеру нэтижелері бойынша хабарламаға 
шағымданғаны үшін - қосымша төлемдердің шағымданған 
сомасынан 1% мөлшерінде. Әр уақытта сотқа жаңадан 
шығарылған хабарламаға шағымдану жэне сол негізде берілген 
эр хабарламадан мемлекетгік баж төлеу тиімсіз жэне дүрыс емес.

Бастапқыда салық төлеушіге салық (кеден) органдарының 
шешімдері мен іс-эрекетгеріне экімшілік жэне сот тэртібінде 
шағымдану қүқығы берілсе, ол оның шағымын мэні бойынша 
қарауды талап етуге қүқылы жэне ол бойынша юрисдикцияға 
жүгінген орган қабылдаған шешім. Бүл жағдайда салық 
төлеушінің шағымы бойынша шешім қүқықтық акт түрінде 
қабылдануы керек, өйткені салық төлеушінің заңды қүқықтары 
мен заңмен қорғалатын мүдделерінің бүзылуын қалпына келтіру 
немесе одан эрі жалғастыру оның мазмүнына байланысты.

Салық төлеушінің шағымын экімшілік рәсімде қарау 
нэтижелері бойынша қандай шешім қабылданғанына қарамастан,
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ол прқашан салық төлеушінің шағымын іс жүзінде шешетін жэне 
одам эрі заңды тағдырын анықтайтын жоғары түрған органның 
жеке қүқықтық актісі болады. шағымданған хабарлама: оны 
очгеріссіз қалдырыңыз, оны толығымен немесе ішінара алып 
тастаңыз.

Өз кезегінде, салық төлеушіден өзінің заңды қүқықтарын 
қалпына келтіруден бас тартқан жағдайда, оның заңды 
галаптарын қанағаттандырудан жэне бүрын берілген 
хабарламамен бірге заңды қүқықтарын қалпына келтіруден бас 
гартқан қүқықтық актіге одан эрі шағымданудың эрдайым 
процессуалдық мүмкіндігі болуы керек.

Сонымен, салық төлеушінің шағымы бойынша шығарылған 
жоғары тұрған салық (кеден) органының шешімі жеке қүқықтық 
акт ретінде салық төлеушінің шағымданған хабарламамен бірге 
тәуелсіз немесе қатар, бір уақытга шағымдануының мэні бола 
алады.

Салық төлеушінің шағым бойынша жоғары түрған салық 
(кедендік) органының аталған шешіміне шағымдану мерзімі оны 
қабылдаған жэне салық төлеушіге тапсырған кезден бастап 
есептелуге тиіс. Мүндай шешімге шағымдануды салық төлеуші 
осы шешімді қабылдаған мемлекеттік органның орналасқан жері 
бойынша сотқа жүзеге асыруға тиіс.

Салық толеуші - занды түлға, салық төлеушінің шағымын 
қарау нэтижелері бойынша жасалған жоғары түрған салық 
(кеден) органының аталған шешімінің күшін жою жэне заңсыз 
деп тану туралы сотқа өтініш бергені үшін мемлекеттік баж, 
есептеліп, АЕК-тен 500% мөлшерінде төленуі керек.

Іс жүзінде белгілі болғандай, бір-бірімен экімшілік жэне сот 
юрисдикциясының арақатынасы, бір мезгілде немесе тіпті 
кезекпен салық төлеушінің шағымын жоғары тұрған салық 
органына жэне сотқа жібере отЫрып, бірдей өзекті мәселе болып 
қала береді.

Мэселенің практикалық маңыздылығы жоғары түрған салық 
органы салық толеушінің шағымын қарауды жалгастыруға жэне
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оны салық төлеушінің сотқа шағым бсргені жэне азаматтық іс 
қозғағаны туралы ақпарат алғаннан кейін оны мэні бойынша 
шешуге құқылы ма екендігіне байланысты. соттың ісі жэне сотта 
қозғалған азаматтық іс болған жағдайда жоғары тұрған салық 
органы салық толеушінің шағымын шешудің заңды салдары 
қандай?

Сұрақтың бірінші бөлігіне жауап іздеген кезде Қазақстан 
Республикасының заңнамасында экімшілік юрисдикцияның 
басымдылығын белгілейтін қандай-да бір нақты құқықтық 
нормалардың болмауына жэне» шағым берудің салдары мен іс 
жэне салық төлеушінің осыған ұқсас шағымымен қаралатын 
экімшілік органдар үшін сот жэне ол бойынша азаматтық іс 
қозғау.

Бұл ерекше өнер бар сияқты көрінгенімен «Азаматтық іс 
жүргізу кодексінде» дэл осындай «Сот юрисдикциясының 
басымдығы» деген атаумен осындай норманың болуы туралы 
айтылады. Бірақ бұл мақаланы мұқият оқып шыққаннан кейін 
эңгіме белгілі бір байланысты бірнеше талаптарды біріктіру 
туралы болып отыр, олардың кейбірі сотқа бағынышты, ал 
басқалары - соттан тыс органдарға жэне олардың барлығын сотта 
қарау.

1.5. Салық органдарының бақылау-экономикалық 
жұмысының нысандары.

Салықтық бақылау нысандары:
1. Салық төлеушілерді салық органында тіркеу -  

мемлекеттік деректер базасы арқылы жүзеге асырылады, 
мемлекеттік деректер базасы деп салық төлеушілерді салық 
есебіне алу барысында жұмыс жасайтын арнайы
мамандандырылған ақпараттық жүйе. Ол резидент жэне резидент
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і іи«н гсрді салықтық тіркеу есебіне қояды, электронды салық 
іпіюуиіі есебін жүргізеді, дара кэсіпкерлер, нотариустарды салық 
ічеГііис алады, салық объектілері туралы мэліметтерді жүйелі 
гүрдо жүргізу, т.б жүзеге асырады.

2. Салықтық нысандарды қабылдау -  салықтық 
жімшіліктендіруді жүзеге асыру барысында салық қызметі 
органдары жөнелткен өкілетгі органдармен өзара іс әрекетіне 
қагысауы. Олар банк жэне банк операцияларының жекелеген 
і үрлерін жүзеге асыратын үйымдар, статистика, жылжымайтын 
мүліктерді тіркеу орны,з.т мемлекетгік тіркеу, азаматтық хал 
ак гілерін тіркеу орны, көлік жэне коммуникация т.б. 3 тэсілмен 
габыс етіледі: келу тэртібімен, тапсырыс хат почта арқылы, 
>лектронды түрде.

3. Камералдық бақылау -  салық төлеуші табыс еткен салық 
ссептілігін өкілетті мемлекеттік органның мэліметтерін салық 
гөлеуші туралы басқа да қүжаттарын ақпараттарды әзірлеу, 
галдау негізінде салық қызмет органдарының жүзеге асырылуын 
салықтық бақылауы.

4. Салық міндеттемелерінің міндетті зейнетақы 
жарналарының мемлекетгік элеуметтік аударымдардың дұрыс 
есептелуі мен аударылуы бойынша салық міндеттемесінің 
орындалуы бойынша бақылау -  салық міндеттерінің орындалуын 
есепке алу дербес шотта (дербес шот деп -  салық толеушінің 
бюджетке толенетін салықтар мен басқа да міндетті толемдерді, 
міндетті зейнетақы жарналарьш, әлеуметтік аударымдарын 
орындау барысы туралы есепке алуды жүргізетін мэліметтер 
базасы) белгіленген тэртіппен жэне 2 эдіспен (қағаз түрінде жэне 
салық төлеушінің жазбаша келісімі бойынша электрондық 
тэсілмен) қамтамассыз етіледі.

5. Салықтық зерттеу -  салық қызметі органдарының салық 
берешегін өтеу, салық міндетгемелерінің
орындалуынқамтамассыз ету міндетті зейнетақы жарналары мен 
элеуметгік аударымдардың толық жэне дер кезінде жүзеге
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асырылуын қамтамассыз сту мақсатында жүзеге асыратын іс 
шаралар жиынтығы.

6. Ірі салық төлеушілердің мониторингісі дегеніміз — ірі 
салық төлеушілердің нақты салық салу базасын анықтау, ҚР 
салық заңнамасының сақталуын жэне трансферттік баға белгілеу 
кезінде бақылауды жүзеге асыру мақсатында, сондай-ақ, 
нарықтық бағаларды қадағалау мақсатында олардың қаржы 
шаруашылық қызметіне жүргізілетін талдау .

7. салық тексерулері -  салық заңына сәйкес салық 
органдарының орындалуын * салық қызметі органдарының 
бақылауы немесе тексерілетін салық төлеушіні кәсіпкерлік 
қызметпен байланысты ақпараттары, оған қатысы бар қүжаттары 
жэне ақпаратгары бар адамдарға қатысты жүргізілетін тексеру.

8. Бақылау касса машинасын қолдану тэртібінің сақталуын 
қадағалау -  тауар өкізу кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп 
айырысулар туралы ақпаратты тіркеу жэне көрсетуді 
қамтамассыз ететін фискалды жады бар фискалды модульді 
электронды қүрылғылардың жэне компьютерлік жүйелерді 
қадағалау

9. Акцизделетін тауарларға салықтық бақылау -  акциздік 
таңбалар мен таңбалану тэртібінің сақталуын бақылау, акциздік 
постта белгілеу, таңбалау тэртібі бойынша жауапкершіліктің 
орындалуын қадағалау

10. Салық қызметі органдары мәмілелер бойынша 
трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылауды Қазақстан 
Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы 
заңнамасында козделген тэртіппен жэне жағдайларда жүзеге 
асырады.

11. Мемлекет меншігіне алынған (алынуға тиісті) мүлікті 
бағалау, есепке алу, сақтау, одан эрі пайдалану, өткізу жэне 
өткізуден түскен түсімнің бюджетке аударылуын қадағалау 
бойынша тэртіптің сақталуын бақылау.

а) салық органы мемлекет меншігіне айналдырылған 
(айналдыруға жататын) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан
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'|н ішйдалану жэне өткізу тэртібінің сақталуын, ол сатылған 
ииіідайда ақшаның бюджетке толық жэне уақтылы түсуін, 
ччідай-ақ мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдырылуға 
ііиі і і г г ы і і) мүлікті уэкілетгі орган белгілеген мерзімде жэне 
і ір гіііпен беру тэртібінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

(і) мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдырылуға 
ішггагын) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан эрі пайдалану 
ііі.іііо откізу тэртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайды.

12. Өкілетті мемлекеттік жэне жергілікті атқарушы органның 
қмшетіне бақылау жасау. Салық кодексінде белгіленген 
глргіппен мүлікке, колік қүралдарына салынатын салықтардың 
жоне жер салығының, сондай-ақ бюджетке толенетін басқа да 
міндетті толемдердің дүрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы 
жэне уақтылы аударылуы мәселелері бойынша уэкілетті 
мемлекеттік жэне жергілікті атқарушы органдардың қызметін 
бақылауды жүзеге асырады.

Салық қызметі органдарының уәкілетті орган белгілеген нысан 
бойынша тексеруді тағайындау туралы шешімі уәкілетгі 
органдардың бюджетке толенетін басқа да міндетті төлемдердің 
дүрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы жэне уақтылы 
аударылуы мәселелері бойынша бақылауды жүзеге асыру үшін 
негіз болып табылады.
Салық салу объектілері мен оған қатысы бар объектілерді есепке 
алу барысында салық қызметі органының өзге өкілетті органмен 
өзара байланысы.

Салъщ тексеруін жүргізудің басталуы.
Салық төлеушіге (салық агентіне) нүсқама берілген кез 

салық тексеруін жүргізудің басталуы болып есептеледі. Салық 
органының салық тексеруін жүргізуші лауазымды адамдарды 
салық төлеушіге (салық агентіне) қызмет куэлігін көрсетуге 
міндетті. Салық органының салық тексеруін жүргізуші 
лауазымды адамы, рейдтік тексеруді қоспағанда, салық төлеушіге 
нүсқаманың түпнүсқасын табыс етеді. Нүсқаманың көшірмесіне
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салық төлеуші (салық агенті) нұсқамамен танысқаны жэне оны 
алғаны туралы белгі қояды.

Рейдтік тексеру жүргізілген кезде салық төлеушіге танысу 
үшін нүсқаманың түпнұсқасы көрсетіледі жэне оның көшірмесі 
табыс етіледі. Нұсқамамен таныстырылғаны жэне оның 
көшірмесін алганы туралы түпнұсқаға белгі қояды.

Салық төлеушінің (салық агентінің) нұсқаманы алудан бас 
тартуы салық тексеруін жүргізудің күшін жоюға негіз болып 
табылмайды.

Салық тексерулерін жүзйге асыру кезеңінде тексерілетін 
салық кезеңіндегі салық есептілігіне салық төлеушінің өзгерістер 
мен толықтырулар енгізуіне жол берілмейді.

Салық тексеруі аяқталған соң салық қызметі органының 
лауазымды адамы мыналарды:
■ салық тексеруінің жүргізілген орнын, акті жасалған күнін;
■ тексерудің түрін;
■ салық қызметі органының салық тексеруін жүргізген 

лауазымды адамдарының қызметін, тегін, атын, әкесінің атын;
■ салық төлушінің (салық агентінің) тегін, атын, әкесінің атын не 

толық атауын;
■ салық телеушінің (салық агентінің) орналасқан жерін, банктік 

деректемелерін, сондай-ақ оның тіркеу нөмірін;
■ салық төлеушінің (салық агентінің) салық есептілігі мен 

бухгалтерлік есептілікті, салықты жэне бюджетке төленетін 
басқа да міндетгі телемдерді төлеуге тексеру жүргізуге 
жауапты басшысы мен лауазымды адамдарының тегін, атын, 
әкесінің атын;

■ алдыңғы жүргізілген тексеру мен бұрын анықталған салық 
заңдарын бұзушылықтарды жою жөнінде қолданылған 
шаралар туралы мәліметтерді;

■ тексерілетін салық кезеңін жэне тексеру жүргізу үшін салық 
төлеуші (салық агенті) табыс еткен қүжаттар туралы жалпы 
мәліметтерді;
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- К.ігшқстан Республикасының салық заңдарының тиісті 
нормасына сілтеме жасай отырып, салық бұзушылығын егжей- 
н гжейлі жазылған сипаттамасын;

* 1'іілі.іқ тексеруінің нэтижелерін көрсете отырып, салық 
гсксеруінің актісін жасайды;

< ‘ллі.іқ гексеруінің актісі салық төлеушіге тапсырылған күн салық 
гекссруі мерзімінің аяқталуы болып есептеледі. Салық 
гсчсссруінің аяқталуы бойынша салық заңдарының бүзылуы 
аш.іқталмаған жағдайда, онда бүл туралы салық тексеру актісіне 
гиісті белгі қойылады. Салық тексеру актісіне қажетті 
қүжаттардың көшірмелері, салық қызметі органының лауазымды 
адамы жүргізген есеп-қисаптар және салық тексеруі барысында 
алынған басқа да материалдар қоса тіркеледі. Салық тексеруі 
актісі кем дегенде екі дана етіп жасалады жэне оған салық 
іексеруін жүргізген салық қызметі органының лауазымды 
адамдары қол қояды. Салық тексеруі актісі салық тексеруі 
актілері мен хабарламаларын тіркейтін арнаулы журналда 
гіркеледі, ол нөмірленуге, бау откізілуге жэне салық қызметі 
органының мөрімен куэландыруға тиіс.

Салық тексеруі актісінің бір данасы салық төлеушіге (салық 
агентіне) тапсырылады. Салық төлеуші салық тексеруі актісін 
алған кезде оны алғаны туралы белгі қоюға міндетті.

Салық қызметі органдары:
1) банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын үйымдарга;
2) тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға, мемлекеттік емес 

үйымдарға, жергілікті атқарушы органдарға;
3) тексерілетін салық төлеушінің (салық ағентінің) онім 

берушілерімен жэне сатып алушыларымен өзара есеп 
айырысулары мәселесі бойынша қарсы салықтық тексерулер 
жүргізу туралы басқа да салық органдарына;

4) шет мемлекеттердің қүзыретті органдарына сүрау салу 
жібереді.
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Салық қызметі органы тағы мынадай уәкілетті органдармен өзара 
іс әрекетте болады:
• Статистика
■ Жылжымайтын мүліктерді тіркеу орны
• Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу, лицензия 
беру саласындағы уэкілетті мемлекеттік орган
• Азаматтық хал актілерін тіркеу орны
• Көлік жэне коммуникация, нотариалды қызмет жэне көшу қону 
сыртқы сачси қызметті жүзеге асыратын өзге де мемлекетік 
органдар
Салық салу объектілері жэне (немесе) салық салуға байланысты 
объектілерді жанама эдістер негізінде айқындау үшін салық 
қызметі органдары мэн-жайларға, тексерілетін салық толеуші 
(салық агенті) қызметінің сипаты мен түріне қарай:

1) банктердің жэне банк операцияларының жекелегеи түрлерін 
жүзеге асыратын үйымдардың салық толеушінің (салық 
агентінің) банктік шоттарындағы ақшасы жэне оның қозғалысы 
туралы көшірме жазбаларын;

2) уәкілетті мемлекеттік органдардың, мемлекеттік емес 
үйымдардың, жергілікті атқарушы органдардың деректері 
бойынша салық салу объектілері жэне (немесе) салық салуға 
байланысты объектілер туралы;

3) салық төлеушінің (салық агентінің) бухгалтерлік есебінің 
деректерімен салыстырып тексеруге жататын салық төлеушінің 
(салық агентінің) дербес шоты негізінде салық жэне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің есептелуі мен түсуі 
туралы;

4) салық төлеуші (салық агенті) тексерілетін салық кезеңі үшін 
жэне алдыңғы салық кезеңдері үшін табыс еткен салық есептілігі 
нысандарынан алынған салық салу объектілері және (немесе) 
салық салуға байланысты объектілер туралы;

5) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы, 
сондай-ақ өзге де көздерден алынған тауарларды тиеп-жөнелтуді 
және (немесе) жүмыстарды орындауды жэне (немесе)
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кі.пмөггерді көрсетуді жүзеге асырған іүлғаларга қатысты 
іьүрі і іілген қарсы тексерулер нэтижелері туралы;

(>) салық қызметі органдары салық салу объектісі жэне (немесе) 
і пім.іқ салуға байланысты объекті болып табылатын, тексеру 
іиүрі і іілетін салық төлеушінің (салық агентінің) мүлкін (түрғын 
үііпіеп басқа) зерттеп-тексеру жэне (немесе) түгендеу кезінде 
п іп іііі мэліметтерді пайдалануы мүмкін.
( 'алықтық бақылау нысаны бойынша:

-тікелей;
жанама болып бөлінеді.

Ііақылауды жүзеге аеыру уақыты бойынша:
- алдын-ала;
- агымдағы;
- кейінгі.

Гсксеруді ұйымдастыру белгісі бойынша:
- жоспарлы;
- жоспардан тыс.

Салықтық бақылаудың нысандары шеңберінде:
- салық міндетгемесінің, міндетгі зейнетақы жарналарын 

есептеу, үстау мен аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу мен 
төлеу бойынша міндеттердің орындалуын есепке алу;

бақылау-кассалық машнналарды қолдану тэртібінің 
сақталуына бақылау; - акцизделетін тауарларға бақылау;
- трансфертгік баға белгілеу кезіндегі бақылау;
- мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдырылуға жататын) 
мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан эрі пайдалану жэне 
откізу тэртібінің сақталуына бақылау;

ҚР- ның салық заңнамасын орындауға багытталған 
функңияларды жүзеге асыру бойынша міндеттерді орындау 
бөлігінде уэкілетті мемлекетгік жэне жергілікті атқарушы 
органдардың қызметіне бақылау жүзеге асырылады.
Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысаны шеңберінде:
- салық төлеушілерді салық органдарында тіркеу;
- салықтық нысандарды қабылдау;
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- камералдық бақылау;
- ірі салық төлеушілердің мониторингі;
- салықтық зерттеп-қарау;
- этил спиртін өндіруді жүзеге асыратын үйымдарда этил спиртін 
есепке алуды бақылау;
- етініш берушінің этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірісі мен 
айналымы бойынша қызметке қойылатын біліктілік талаптарына 
сәйкестігін анықтау жүзеге асырылады.
Салыц нысандарын цабылдау. Салық нысандары салық қызметі 
органдарына салық кодексіңде белгіленген мерзімде табыс 
етіледі.Салық нысандарын салық қызметі органдарына үсыну 
күні оларды табыс ету тәсілдеріне қарай: - келу тэртібінде -
салық қызметі органдарының салық есептіліктерін жэне (немесе) 
өтініштерді қабылдау күні;
- хабарландыра отырып, тапсырыс хатпен почта арқылы: салық 
есептілігі үшін -  почта немесе өзге де байланыс үйымының 
қабылдағаны туралы белгі қойылған күн;салықтық өтініш үшін -  
салық қызметі органдары алған күн;
-электронды түрде — белгіленген тәртіппен жіберілетін 
хабарламада көрсетілген салық қызметі органдарының салық 
есептілігін қабылдау жэне өңдеу жүйесі орталық торабының 
қабылдаған күні болып табылады.
Камералдық бақылау - салық төлеуші (салық агенті) табыс еткен 
салық есептілігін, уэкілетті мемлекеттік органдардың 
мэліметтерін, сондай-ақ салық төлеушінің қызметі туралы басқа 
да қүжаттар мен мәліметтерді зерделеу мен талдау негізінде 
салық қызметі органдары жүзеге асыратын бақылау.Камералдық 
бақылау салық қызметі органдарында бар мынадай деректерді:

1) салықтық есептілікті;
2) өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың салық салу 

объектілері жэне (немесе) салық салуға байланысты объектілер 
туралы мәліметтерін;
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I) салық төлеушінің қызметі бойынша эртүрлі ақпарат 
ко ідерінен алынған мэліметтерді бір-бірімен салыстыру арқылы 
жүргізіледі.
( 'аныцтъщ тексеру -  салық қызметі органдары:

1) ҚР салық заңнамасының, сондай-ақ орындалуын бақылау 
іалық қызметі органдарына жүктелген ҚР-ның өзге де 
шңнамасының орындалуын;

2) гексерілетін салық төлеушінің (салық агентінің) кэсіпкерлік 
қы чметімен байланысты мәселелер бойынша тексерілетін салық 
толеуші (салық агенті) туралы мэліметтер алу үшін тексерілетін 
салық төлеушінің (салық агентінің) қызметіне қатысты 
қүжаттары, ақпараттары бар адамдарды;

3) салықтық тексерудің нәтижелері туралы хабарламаға жэне 
(мемесе) жоғары түрған салық органы қызметінің хабарламаға 
шағымды қараудың нәтижелері бойынша шығарған шешіміне 
шағым берген салық төлеушіден (салық агентінен) қосымша 
мэліметтер алу үшін жүргізетін тексеру.
Салықтық тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:

1) қүжаттық тексеру;
2) хронометраждық зерттеп-тексеру.

Қүжаттық тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:
1) кешенді тексеру
2) тақырыптық тексеру;
3) қарсы тексеру.

Кешенді тексеру - салық жэне БТМТ салық 
міндеттемелерінің орындалуы, міндетті зейнетақы 
жарналарының, міндетті кэсіптік зейнетақы жарналарының 
толық жэне уақтылы есептелуі мен аударылуы жэне әлеуметтік 
аударымдардың толық жэне уақтылы есептелуі мен төленуі 
бойынша салық органы салық төлеушіге қатысты жүргізетін 
тексеру. Тақырыптық тексеру - мыналар: - салықтың жэне
(немесе) бюджетке толенетін басқа да міндетті төлемдердің 
жекелеген түрлері бойынша салық міндеггемесінің орындалуы; - 
Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан ҚР-ның



аумағына импортталған тауарлар бойынша қосылған құн салығы 
және (немесе) акциз бойынша салық міндеттемесінің орындалуы; 
Қарсы тексеру - салық органы салық төлеушімен (салық 
агентімен) операцияларды жүзеге асыратын түлғаларға қатысты 
жүргізетін тексеру, салық органдары аталған салық толеушіні 
тексеру барысында пайдалану үшін осындай операциялар туралы 
қосымша ақпарат алу мақсатында оған қатысты кешенді немесе 
тақырыптық тексеру жүргізеді.

Хронометраждық зерттеп-тексеру - салық органдары салық 
төлеушінің зерттеп-тексеру ж^ргізілетін кезең ішіндегі нақты 
табысын жэне табыс алуға байланысты нақты шығындарын 
анықтау мақсатында жүргізетін тексеру.
Салықтық тексерулер мынадай типтерге бөлінеді:

1) ішінара тексерулер -  салық органдары салық есептілігін, 
уэкілетті мемлекетгік органдардың мэліметтерін, сондай-ақ 
салық төлеушінің (салық агентінің) қызметі туралы басқа да 
қүжаттар мен мәліметгерді талдау нәтижелері бойынша салық 
толеушіге (салық агентіне) қатысты тағайындайтын салықтық 
тексерулер

2) жоспардан тыс тексеру - салық төлеушінің (салық агентінің) 
өзінің өтініші бойынша; - қүрылысты жүзеге асыру басталғаннан 
кейін төрт жылда бір реттен жиілетпей табыс етілетін, қосылған 
қүн салығының асып кетуінің анықтығын растау үшін салық 
төлеушінің өтініші бойынша.

Салықтық бақылау нысандарын жіктеудің негізгі 
критерийлері 1.2- суретте көрсетілген.

Салықтық тексерулермен қамтылатын көлемі, салық 
толеушінің қызметі бойынша толық (немесе кешенді) жэне 
ішінара (тақырыптық) бақылау ажыратылады. Бүл нысандарды 
таңдау салықтық бақылаудың бағытына байланысты.

Тақырыптық тексерулер салық полициясы орғандары мен 
қүқық қорғау органдары үсынған жедел ақпарат негізінде жоғары 
түрған салық органдарының тапсырмалары бойынша жүргізіледі.

42

іііи



Гақырыптық тексерулер барысында қаржы-шаруашылық 
м.пметтің жекелеген мэселелері, бухгалтерлік есепте жекелеген 
омсрацияларды көрсету тэртібі, мысалы, валютамен және 
іііішоталық кұндылыктармен операциялар, сыртқы экономикалық 
м.ыметтің нэтижелері, өтеусіз алынған қаражатқа салық салу 
жэпе т.б. зерттеледі.

Сурет 1.2 . Салыктық бақылау нысандарын жіктеу

Операциялардың біркелкілігі немесе эртүрлі шаруашылық 
жүргізуші субъектілер арасындагы өзара байланыс белгілері 
бойынша өтпелі эдіспен жүргізілетін мүндай тексерулер күшті 
бақылау эсеріне ие.

Салық толеуші туралы ақпаратты жеткілікті түрде толық 
зерттеуді көздейтін кешенді салы қты қ тексерулер
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экономикалық операциялар мен тартылған ақпарат көздерінің 
сенімділігі арасындағы логикалық байланысты қамтамасыз ету 
арқылы салықтық бақылаудың тиімділігін едәуір арттыруға 
мүмкіндік береді.

Салықтық тексерулердің басым бөлігі күнтізбелік жылға 
әзірленетін жэне салық органының бастығы бекітетін жоспар- 
кесте бойынша жүргізіледі. Кенеттен (жоспардан тыс) тексеру 
мынадай жағдайларда жүргізілуі мүмкін:

а) соңғы салықтық тексеру салық төлеушінің өз міндеттерін 
елеулі түрде бүзуын анықтаса немесе осындай бүзушылықтарды 
анық болжауға мүмкіндік беретін фактілер болса;

б) салық төлеуші қаражатының шығу тегіне күмэн 
келтіретін фактілер бар;

в) мүліктің немесе басқа салық салу объектісінің қүжатпен 
расталмаған өсімі туралы фактілер бар;

г) салық декларациясы (салық есептері) немесе салықты 
есептеу үшін қажетті басқа да қүжаттар ұсынылмаса;

д) салық салу объектісін жасыру мүмкіндігін дұрыс 
болжауға мүмкіндік беретін фактілер бар болса;;

е) алдыңғы тексеру жүргізу тэртібін бұза отырып 
жүргізілген немесе оның қорытындысы дұрыс емес деректерді 
қамтиды.

Бақылау іс-шараларын жүргізу уақыты бойынша салықтық 
бақылау алдын ала, ағымдағы жэне кейінгі болып бөлінеді.

Алдын ала бақылау көмекші сипатта болады. Ол оңтайлы 
шешімдер қабылдау үшін салықтық тексеруді жоспарлау 
сатысында қолданылады. Шетелдік мамандар салықтық 
бақылаушылардың күш-жігерін дәл алдын-ала талдау кезеңінде 
шоғырландыру қажеттілігін атап өтеді, бұл тексерілетін 
адамдардың жиынтығын салықтық бұзушылықтар қаупі төмен 
жэне салықтық қателіктер мен жоғары ықтималдылық 
бұзушылықтары болуы мүмкін адамдарға бөлуге мүмкіндік 
береді. Бақылау объектілерін "тэуекел топтарына" бөлу
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ііш.іқталған бұзушылықтардың барынша көп санын қамтамасыз 
ічуі с мүмкіндік береді.

Ағымдағы бақылау жедел снпатта болады, түрақты 
жүмыстың бір бөлігі болып табылады жэне есепті кезеңде 
.іртүрлі операцияларды көрсетудің дүрыстығын жэне төлеуші 
іалық органдарына үсынатын бухгалтерлік есеп пен есептілік 
цсрсктерінің дүрыстығын бағалау үшін жүргізілетін тексеруді 
білдіреді. Салық жүмысының тәжірибесінде ағымдағы бақылау 
ісрттеу, хронометраж, эмпирикалық бақылау эдістерімен жүзеге 
іісырылады. Ол салық алымдарының жиналуын арттыру үшін 
Пелсенді қолданылады, өйткені ол сапалы жэне сандық 
жопомикалық операциялар мен процестердің өзара байланысын 
қамтамасыз етеді.

Кейінгі бақылау-бүл белгілі бір есепті кезең аяқталғаннан 
ксйін жүргізілетін тексеру. Салық органдары кэсіпорындарда 
жэне азаматтарда салықтарды есептеуге жэне төлеуге қатысты 
эртүрлі қүжаттарға, атап айтқанда - жоспарларға, эртүрлі 
сипаттағы есептерге тексеру жүргізуге, сондай-ақ қажетті 
мэліметтерді, анықтамалар мен түсініктемелерді алуға қүқылы.

Салықтық бақылаудың бүл нысаны, ең алдымен, төлеушінің 
Қаржы-шаруашылық қызметін терең зерттеумен сипатталатын 
жэне оның кемшіліктерін ашуға мүмкіндік беретін қүжаттамалық 
гексеру әдісімен жүзеге асырылады.

Бастапқы қүжаттар мен бухгалтерлік есеп тіркелімдерін 
і ексеру әдісі бойынша жаппай жэне іріктеп бақылау бөлінеді.

Үздіксіз тексеру аналитикалық жэне синтетикалық есепке 
алу нысандарындағы барлық бастапқы қүжаттар мен жазбаларды 
зерттеуді қамтиды.

Салықтық бақылаудың бүл түріне салықтық 
бүзушылықтардың ықтималдығы түрғысынан ең жауапты жэне 
осал кәсіпорындар жатады. Әдетте, олар ақшалай (кассалық жэне 
банктік) операциялар жэне кэсіпорындардың өзіндік қүны мен 
қаржылық нәтижелерін қалыптастыру операциялары болып 
габылады. Дебиторлармен жэне кредиторлармен есеп
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айырысулар, қызметтің басқа да учаскелері, егер бұл тексеру 
бағдарламасында көзделген болса, тұтас одіспен тексеріледі.

Тексерудің таңдаулы нысаны екі жолмен қолданылады:
1) немесе барлық құжаттар жыл ішінде жеке кезеңдерде 

тексеріледі.
2) немесе кұжаттардың бір болігі, бірақ бүкіл есепті кезең 

үшін тексеріледі. Егер ішінара тексеру нэтижесінде елеулі 
бұзушылықтар анықталса, онда тексеру мемлекетке келтірілген 
залалды толық анықтау мақсатында жаппай әдіспен жүргізіледі.

1.6. Құжаттамалық жэне нақты бақылау әдістері.

Салықтық бақылауды ақпараттық қамтамасыз етудің 
эртүрлілігі оның құжаттамалық және нақты нысандарын бөлуге 
мүмкіндік береді.

Құжаттамалық бақылау бастапқы қүжаттардағы 
тексерілетін объект туралы мәліметтерді зерттеуге негізделген. 
Құжаттық бақылау келесі эдістермен жүзеге асырылады:

1. Құжатгарды формальды, логикалық жэне 
арифметикалық тексеру;

2. Құжаттарда көрсетілген шаруашылық операцияларын 
құқықтық бағалау;

3. Қарсы тексеру (немесе осы операцияны контрагент- 
кәсіпорынның ұқсас құжаттарында көрсету бойынша немесе осы 
операцияны басқа құжаттар мен есепке алу жазбаларында 
көрсету бойынша));

4. Бухгалтерлік жазбаларда бастапқы құжат деректерінің 
дұрыс көрсетілуін бағалау;

5. Экономикалық талдау.
Іс жүзінде құжаттарды зерттеудің екі нұсқасы қолданылады.
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Бірінші әдіс - бастапқы құжаттардан бухгалтерлік 
млиіметтерге (аналитикалық жэне синтетикалық есепке алу) жэне 
идам эрі бухгалтерлік есеп көрсеткіштеріне дейін.

Екінші әдіс керісінше: есептік көрсеткіштерден
Ііухіалтерлік регистрлерге, содан кейін бастапқы құжаттардағы 
жачбаларга.

Кэсіпорынның қызметін жэне бастапқы құжаттардың 
толықтыгын жан-жақты зерттеу нақты бақылаудың арнайы 
одістерімен расталады. Нақты бақылау әдістеріне мыналар 
жатады:

1) түгендеу
2) тексеру
3) сараптама.
1. Салықтық бақылаудағы түгендеу, эсіресе кірісті жэне 

басқа салық салу объектілерін жасыру фактілерін тексеру, 
кэсіпорынның берешегінің жай-күйін бағалау жэне т.б. кезінде 
маңызды рөл атқарады. Бүл эдіс табыс салығы тәжірибесінде 
белсенді қолданылады: ол кәсіпкер азаматтардағы тауарлардың 
пақты қалдықтарын жобалауға негізделген.

2. Тексеру салық қызметкерін төлеуші қызметінің эртүрлі 
фактілері мен мән-жайларымен жеке таныстырудан тұрады. Бұл 
салық салу объектілерін анықтау, салық төлеушілермен жэне 
басқа адамдармен сауалнама жүргізу мақсатында үй-жайлар мен 
аумақтарды тексеру болуы мүмкін. Хронометраж, жұмыс күнінің 
фотосуреті жэне т.б. нақты бақылау әдістері.

3. Салықтық бұзушылықтар фактілерін дәлелдеуді жэне 
оларды сандық анықтауды талап ететін күрделі жағдайларда 
мамандарды тарта отырып, сараптама нысанында жүргізілетін 
арнайы тексеруге ерекше мэн беріледі. Салық инспекторы өзінің 
жеке құзыретінен тыс жэне пэндік білімді, байланысты 
экономикалық жэне құқықтық салаларда немесе технология мен 
белгілі бір өндірістік процесті үйымдастыруда мамандандыруды 
қажет ететін тексеру нәтижелерін негіздеу мэселелерін эрдайым 
шеше алмайды. Тексерушінің біліксіздігі тактикалық
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қателіктерге, салық салу қүралдарып жасыру арналарын құруға 
әкелуі мүмкін. Сондықтан сараптама салықтық бақылаудың 
жоғары тиімді эдісі болып табылады.

Жүзеге асыру орны бойынша салықтық бақылау 
камералдық жэне көшпелі болады.

Камералдық тексерулер салық инспекторының бақылау 
объектісіне шығуынсыз салық төлеушілер ұсынатын материалдар 
бойынша жүргізіледі: бухгалтерлік салықгар бойынша
баланстарды, есептілікті, декларацияларды жэне есеп 
айырысуларды салық органының лауазымды адамы қабылдаған 
сәтте жүргізеді. Камералдық тексеру кезінде, негізінен, 
багалауды болжайтын көзбен шолу жэне талдамалық бақылау 
әдістері қолданылады: теңгерім мен салық есептеулері
көрсеткіштерінің келісімділігі;

1)салықтық айлықақылар есебінің дұрыстығы (өткен кезең 
үшін нақты төлеушілерге төленуге жататын салық шамасы);

2) жеңілдіктердің дұрыс қолданылуы;
3) есептелген салықтардың толықтығы;
4) салықтар бойынша есеп айырысуларды жэне бухгалтерлік 

есептілікті уақтылы ұсыну.
Бақылау объектісіне шыға отырып тексеру (көшпелі) 

салық есептерінің толықтығы мен дұрыстығын зерделеудің 
неғұрлым жоғары объективтілігімен, оларды бастапқы 
құжаттардың деректерімен салыстырумен, талдамалық жэне 
синтетикалық есепке алумен, бухгалтерлік есептілікпен 
сипатталады. Осылайша құжаттық тексеру салықтық бақылаудың 
негізгі әдісі болып табылады.

Салықтың бір түрі бойынша құжаттамалық тексерулер 
жарты жылда бір реттен жиі емес, ал кешенді тексерулер жылына 
бір реттен жиі емес, сондай-ақ кәсіпорын таратылған кезде 
немесе ол банкрот болған жағдайда жүргізіледі.

Салықтық тексеру объектісін таңдау үшін келесі 
критерийлерді тұжырымдауға болады:

І.Үсынылған есептілікті көзбен шолу. Мысалы, компания
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і м-цссмді қызмет кезінде шығынды, нарықтық жағдайдың 
қолайлы жағдайын жэне алдыңғы кірістілікті көрсетеді.

2.Аз шығындармен айтарлықтай кіріс бар. Бұл жағдай баға 
глртібін бұзудан туындауы мүмкін.

З.Осы аумақтағы жалпы салық түсімдеріндеғі осы 
илсіпорынның төлемдерінің үлесі бағаланады.

4.Жұмыстан босатылған қызметкерлердің сигналдары, 
ііүқаралық ақпарат құралдарында жарияланған материалдар 
пілданады

5.Бірнеше есеп айырысу шоттарының болуы туралы 
банктердің мәліметтері.

6.Қарсы тексеруді талап ететін басқа толеушілерді тексеру 
ногижелері.

7.Басқа салық орғандарының сұраулары мен мэліметтері, 
қүқық қорғау органдарының ақпараты, басқа да материалдар.

Салықтық бақылаудың маңызды элементі 
үйымдастырушылық шаралармен қатар салықтық тексерудің 
гактикасы болып табылады. Бақылау әдістерінің сипатын, оларды 
қолдану кезектілігін, ықтимал техникалық тэсілдерді тексеруді 
жүзеге асыратын салық қызметкері айқындайды. Бұл жағдайда ол 
тексеру бағдарламасы мен нұсқаулықтардың талаптарына 
негізделуі керек.

Салық жұмысының тэжірибесі салық бұзушылықтарының 
элеуетті мүмкіндіктерін тексерушілерге бағытталған 
стратегиялық бағыттарды қалыптастырды. Сонымен, сауда-сатып 
алу қызметін тексеру кезінде негізгі серіктестер бір уақытта 
гексерілуі мүмкін, тауарларды сатып алу жэне сату көздері 
галданады.

Аралас меншік нысанындағы кәсіпорындарды тексеру 
кезінде құрылтайшы кэсіпорындар мен жаңадан құрылған 
кэсіпорындардың басшылары сәйкес келген кезде бірлесіп 
жүргізілген операңияларды қарсы тексеру орынды болады.

Холдингтік қүрылымдарды тексеру кезінде трансферттік 
баға белгілеу эдісімен салық салудан жалтаруды болдырмау
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мақсатында еншілес компаниялар мен бас кәсіпорынды тексеруді 
біріктірген орынды.

Құжаттамалық тексеруді жүргізу мерзімдері мынадай 
факторларды ескере отырып айқындалады:

• бақылау объектісінің шамасы
• төлеуші қызметінің ерекшеліктері
• салық қызметкерлерінің кэсіби дайындығы.

Құжаттық тексеру жүргізудің шекті мерзімі отыз күнде
белгіленген, бірақ ерекше жағдайларда салық органы 
басшысының шешімі бойынша ол ұлғайтылуы мүмкін.

Бақылау сүрақгары:
1. Қаржылық бақылаудың қандай түрлері ерекшеленеді.
2. ¥лттық қаржылық бақьілаудың қандай элементгері

бар.
3. Бақылаудың мэні неде.
4. Қаржылық бақылаудың міндеттерін атаңыз.
5. Салықтық бақылау субъектісі мен объектісінің өзара 

' іс-қимыл схемасын сызыңыз.
6. Салықтық бақылау нысандары қалай жіктеледі. 

Қысқаша сипаттама беріңіз.
7. Қүжаттық тексеруді сипаттау.
8. Нақты бақылауды сипатгаңыз.
9. Камералдық, көшпелі тексерулерге қандай тексерулер 

жатады.
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2 Тарау. САЛЫ ҚТЫ Қ БАҚЫЛАУДЫҢ САПАСЫ МЕН 
ТИІМ ДІЛІГІН АЙҚЫНДАЙТЫН НЕГІЗГІ 

ФАКТОРЛАР

2.1. С алы қты қ бақылауды ұйымдасгыру қағидаттары.

1. Салық саласындағы бақылау шараларының тиімділігі 
үііымдық-әдістемелік факторға тікелей байланысты. Салықтық 
бақылау оның алдында тұрған міндеттердің орындалуын 
қамтамасыз ету үшін оны ұйымдастырудың негізгі прннцнптерін 
сақтау қажет, олардың арасында мыналарды бөліп көрсетуге 
болады:

- бірінші-заңдылық.
- екінші маңызды уйымдастырушылык қағидат-бақылаудың 

барлығын қамтитын толықтығын қамтамасыз ету.
Барлық салықтар (тек федералды ғана емес, сонымен қатар 

аймақтық жэне жергілікті), сондай-ақ барлық салық төлеушілер 
тиісті салық бюджеттеріне түсетін түсімдердің көлеміне 
қарамастан бақылау жүйесімен қамтылуы керек.

-үшінші қағидат-салық төлеушіге зиян келтіруге жол 
бермеу сақталуы тиіс.

Салықтық бақылау салық жүйесінің фискалдық жэне 
жономикалық бағыттылығының оңтайлы өзара іс-қимылын 
қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ескере отырып жүзеге асырылуға 
тиіс. Фискалдық компоненттің басымдығы іскерлік 
белсенділіктің төмендеуіне байланысты салық салу 
объектілерінің сандық көрсеткіштерінің төмендеуіне әкелуі 
мүмкін.

-төртінші принцип ретінде алдын-алу (ескерту) принципін 
ажыратуға болады. Салық органдары салықтық қүқық 
бүзушылықтардың туындау мүмкіндігінің алдын алуда алдын алу 
жүмыстарын жүргізуге тиіс.



Осыған байланысты салықгық бақылаудың бесінші 
қағидаты - салық органдарының жұмысы мен бақылау іс- 
қимылдарын үйлестірудің ерекше маңызы бар.

Алайда, іс жүзінде жоғарыда аталған принциптер жеткілікті 
түрде өзара байланысты емес жэнй жеке ережелерді іс жүзінде 
елемейді.

Сонымен, бюджеттің фискалдық мүдделерін қамтамасыз 
етуге, бюджет жүйесіне кіріс бойынша жоспарлы көрсеткіштерді 
орындауға үмтыла отырып, салық органдарының қызметкерлері 
оздерінің қызметтік өкілеттіктерінен асып түседі.

Артық айыппүл санкцияларын қолдану, экімшілік 
жауапкершілікке заңсыз тарту, экімшілік іс жүргізу тэртібін бүзу, 
заң бүзушыларды жазасыздыққа итермелеу фактілері тэн

Бүл кемшіліктерді көбінесе прокурорлық қадағалау 
органдары белгілейді.

Кейбір жағдайларда қүжаттық жэне камералдық тексерулер 
біліксіз, Үстірт жүргізіледі, олардың нэтижелері сапасыз 
ресімделеді. Төлеушілердің келіспеушіліктері мен қарсылықтары 
жеткілікті түрде мүқият жэне объективті қаралмайды.

Бүл жағдайлар салық төлеушілерге таза формальды негіздер 
бойынша салықтық даулар бойынша төрелік соттың оң шешіміне 
сенуге мүмкіндік береді.

Сонымен бірге, салық органдарына тэуелсіз себептер 
бойынша салық жүмысының сапасының белгілі бір төмендеуі 
орын алады.

Жергілікті билік органдарының салық салу мәселелеріндегі 
өкілеттіктерінің күшеюі салықтардың қосымша түрлерін енгізуге 
әкелді. Осы қүбылыстың салдарынан салық қызметкерлерін 
мемлекетті шектеу кезінде қосымша жүмыс көлемімен шамадан 
тыс жүктеу қарастырылуы керек, бүл салықтық бақылаудың 
сапасына эсер етеді.

Сапалық көрсеткіштердің одан эрі төмендеуінің алдын алу 
үшін мынадай талаптарды ескере отырып, салық жүйесіне түзету 
енгізу қажет:
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салықтардың жаңа түрлерін белгілеудегі билік 
органдарының өкілеттіктерін нақты ажырату бөлігінде 
фискалдық федерализм проблемаеын шешу;

- жинау шығындары түсімдердің шамасынан асатын 
тиімділігі аз салықтарды алып тастау есебінен жергілікті 
салықтар санын қысқарту;

- салық салу базасын біріздендіру жэне осы негізде объект 
(Іойынша немесе салық салу субъектілері бойынша, ең алдымен 
"онімді (жүмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен 
іүсім"көрсеткіші бойынша есептелетін салықтардың бір түрін 
жою немесе біріктіру.

Бақылаушы органдардың жүмысын жеңілдетумен қатар 
аталған іс-шаралар өндірістік қызметгі жандандыру жэне соның 
салдарынан тікелей жэне жанама салықтар үшін салық салу 
базасын кеңейту бойынша қосымша ынталандырулар жасайды.

Салықтық жеңілдіктер жүйесін қайта қарау, оларды ретке 
келтіру жэне кемсітушілік әсерлерін жеңілдету де осы 
мақсаттарға қызмет етуге тиіс.

ҚР-дағы салық органдарының қазіргі қызметіндегі өзекті 
бағыт қоғамда қарапайым салық мәдениетінің негіздерін 
қалыптастыру мақсатында салық заңнамасын танымал ету болып 
габылады.

Салық бүзушылықтарының алдын алу, заңға бағынатын 
төлеушілер үшін барынша қолайлы жағдайлар жасау салық 
қызметі органдарының күнделікті қызметіндегі басты мақсат 
болуға тиіс.

2.Салық органдарында ведомстволық бақылау жүргізіледі, 
яғни жоғары тұрған салық органдары төмен түрған органдарға 
кешенді тексерулер жүргізеді.

Кешенді тексеру барысында салық органдары жұмысының 
сапасы келесі негізгі бағыттар бойынша талданады:

1) салық төлеушілерді уақтылы жэне толық есепке алуды 
қамтамасыз ету. Бұп ретте: төлеуші ретінде тіркелмеген жеке 
жэне заңды тұлғаларды анықтау эдістерін пайдалану, салықтық
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есептен жалтару мүмкіндіктерін қысқарту жөніндегі іс-шаралар, 
есепке алынған төлеушілер санының серпінін талдау жэне оған 
эсер ететін факторлар бағаланады.

2) Салық жэне міндетті төлемдерді жннауды ұйымдастыру 
сапасын тексеру, төлеушілердің төлем тэртібін жақсарту 
жөніндегі іс-шаралар.

3) салықтардың жедел-бухгалтерлік есебінің жай-күйін,
толеушілердің деректерімен салыстыру сапасын тексеру болып 
табылады. {

4) бақылау жүмысының қойылуын зерделеу. Бухгалтерлік, 
есеп-қисаптар мен салықтар бойынша деклараңияларды табыс 
ету мерзімдерінің сақталатыны, олардың сапасы қамтамасыз 
етілетіні; камералдық тексерулер жүргізілетіні, олардың 
қаншалықты терең жэне пэрменді екені, Үстірт формальды 
сипаттағы камералдық бақылау жүргізілмейтіні тексеріледі.

5) қүжаттық бақылау қоюды объектілерді таңдаудың 
орындылығы, жүйелілігі, нэтижелілігі түрғысынан бағалау.

6) салықтық тексеру материалдарын іске асыру сапасын 
тексеру, айыппүл санкңияларының қаншалықты дүрыс 
есептелетінін, Салық полиңиясы департаментімен үйлесу 
дэрежесін тексеру.

7) салық органдарының жүмысы туралы есептілік 
деректерінің толықтығын жэне анықтығын тексеру.

Салықтық қүқық бүзушылықтардың динамикасы салықтан 
жалтарудың белгілі бір түрлерінің түрақты тенденңияларының 
пайда болуына себеп болатын объективті жағдайларға эсер етеді. 
Бүл жағдайлар эртүрлі сипатга болуы мүмкін - экономикалық, 
қүқықтық, әлеуметтік, саяси. Салық органдарының міндеті- 
қылмыстық қүбылыстардың ықтимал даму жолдарын анықтау, 
олардың алдын-алу жэне жолын кесу. Осы мақсатта аймақтың 
әлеуметтік жэне экономикалық өміріндегі өзгерістерді талдау 
қажет; салықтық әлеует кірістеріне негізделген басқарудың 
маңызды салалары; сыртқы экономикалық қызметтің
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ШҒн

кпрқындылығы; өңірде стратегиялық ресурстардың болуы, 
қмржы-кредит саласының жай-күйі.

3. Экономикалық қылмыс туралы ақпарат жалпылауға жэне 
кілдауға, салық салудан түсетін кірістерді жасырудың кең 
шралған ықтимал жаңа нысандарын анықтауға, олардың 
мсханизмін зерттеуге жэне қарсы іс-қимыл шараларын әзірлеуге 
үшырауы керек.

Салықтан жалтарудың неғүрлым типтік нүсқалары қолма- 
қол ақша айналысы саласындағы операциялар жэне есепке 
плынбаған түсімді қалыптастыру ("қара нал"), есепке алынбаған 
("сол жақ") өнімді өндіру жэне өткізу, сондай-ақ "салықтық 
о ц та й л а н д ы р у "  тәсілдерімен іс жүзінде заңдастырылған 
шығыстардың арттырылуы болып табылады. Әдетте, салық жэне 
жономикалық қылмыстар өзара байланысты.

Салық саласындағы дилетанттар шығыстарды үлғайтуды 
омдірістік емес сипатгағы шығындарды немесе тиісті ресімделген 
қүжаттармен расталмаған шығындарды өзіндік қүнға жатқызу 
пемесе қолданыстағы нормативтік актілерде белгіленген 
шығыстарды есептен шығару нормаларын асыра көтеру арқылы 
жүргізеді. Мысалы, іссапар шығыстарын Шығыс нормаларынан 
тыс, ресімделмеген іссапар куэліктері бойынша, Ақтау 
қүжаттарын қоса бермей есептен шығару; жарнамаға, кадрлар 
даярлауға, өкілдік шығыстарға арналган шығындар 
нормативтерін көтеру; жанар-жағармай материалдарын 
автомобильдің нақты жүрісін, спидометр корсеткіштерін жэне 
шығыс нормаларын есепке алмай, жол парақтарын ресімдемей 
есептен шығару; нақты жүмсау бойынша емес, оларды төлеу 
фактісі бойынша барлық шығындарды өткізуге барабар есептен 
шығару.

Неғүрлым күрделі әдістерді болжау қиын жэне салық 
қызметкерлерінің белгілі бір мамандануын қажет етеді. Іс 
жүзінде "салық үнемдеу" эдістері де бар»:
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1) көбінесе кәсіпорын есебінен осы игіліктерді алған 
тұлғалардан табыс салығын ұстай отырып, ондірістік 
шығындарды жеке сипаттағы шығыстармен алмастыру ретінде;

2) материалды ондіріске жалған есептен шығару;
3) кейіннен шартты орындамағаны үшін айыппұлдарды іске 

асырудан тыс сипаттағы залалдарга жатқыза отырып, салық 
жеңілдіктері бар тәуелді ұйымдармен тауарлар беруге немесе 
қызметтер корсетуге жалған шарттар жасасуды қамтиды;

4) іс жүзінде тексеруге зрітпайтын бастапқы қүжаттармен 
ресімделген шығыстарды шығындарға жалған енгізу - жеке 
түлғалармен жэне қолма-қол ақшамен есеп айырысу.

Әдетте, шығындардың жалған өсуі кәсіпорындардың 
лауазымды түлғаларының ақша мен материалдық 
қүндылықтарды үрлауымен бірге жүреді.

Бүл мэн-жайлар олардың жиынтық қүзыретін кеңейту 
мақсатында бақылаушы органдар ретінде бірлескен іс-қимыл 
жасау қажеттілігін айқындап береді.

2.2. Салықтық бақылау фазалары

Нарықтық дәстүрлері дамыған елдерде салықтық бақылау 
жүргізу іспен байланыста болған кезде белгілі бір сатыларды 
бөлуді көздейді. Әдетте, бақылау эрекеттерінде 4 фазалық 
қүрылым қолданылады.

Салықтық бақылаудың ретгілігі (сурет.2.1.).

Тексеру алдындағы талдау 

Тексеру алдындағы жоспарлау 

Алдын ала байланыс 

Құжаттық тексеру

Сурет 2.1. Салықтық бақылаудың фазалары

56



Бұл ретте қаралған кезеңдердің міндетті кезектілігі 
кочделген. Ең жоғары мэні бар бірінші фаза - тркырымдалған 
іалдауы, ол мыналарды қамтиды:

• салық декларациялары мен жылдық дербес шоттарды 
ісргтеу;

• жылдық дербес шоттардағы деректерді алдыңғы 
жылдардағы деректермен салыстыру;

• ішкі жэне сыртқы ақпаратты салыстыру (басқа
компаниялардың тексеру нәтижелері бойынша алынған толенген 
июттар, жергілікті билік органдарынан немесе салық
юлеушілерден, жергілікті баспасозден жэне т. б. ақпарат).);

• арақатынастарды талдау (компанияның даму 
динамикасы немесе басқа ұқсас компаниялармен салыстырғанда);

• бағалауды талдау (кірістілік көрсеткіші, таза пайда 
коэффициенті, қорлар динамикасы жэне т. б.).);

•  балансты талдау (күрделі салымдардың ірі өзгерістері, 
гозуды есептеу, іске асырудың нәтижесі жэне т.б.).

Бірінші кезеңнің нэтижелері келесі (екінші) кезеңде 
іүжырымдалған бақылау бағытгарын анықтауға мүмкіндік 
береді - тэуелсіз мэні бар тексеру алдындағы жоспарлау.
Сонымен қатар, салық инспекторы тексерілетін компания туралы 
алғашқы әсерлерін алады, тексерудің тереңдігі туралы мэселе 
шешіледі, басқа органдардан - кеден, Муниципалитет, сауда 
налаталары жэне т. б. ақпарат алу қажеттілігі туындайды.

Компанияның қол жетімді портретінен, оның салықтарға 
қатысты мүмкін проблемаларынан басқа, инспектор тексерудің 
негізгі бағыттарын анықтайды, мысалы:

1) қорларды сату, сатып алу жэне сату;
2) шығыстардың жекелеген түрлері;
3) тапсырмалардың мазмүны;
4) капитал салу;
5) акциялар иелерімен жэне эріптестермен жасалатын 

мэмілелер.
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Үшінші кезеңце салық инспекторы бақылау объектісімен 
тікелей байланысқа шығады. Тексерудің бірінші күні салық 
органдары шет елдерге барған кезде мынадай мәселелерге ерекше 
назар аударылады:

1. Бригада мүшелерін таныстыру;
2. Бүл компанияның тексеру үшін таңцалған себептері;
3. Тексеру жүргізу кестесі
4. Тексеруді үйымдастырудың практикалық мэселелері

(үй-жай, рэсімдер, байланыс қызметкерлері, көшіру машинасы, 
факс жэне т. б.)); <

5. Қажетті ақпарат пен қүжаттаманы беру (ішкі есептілік, 
бухгалтерлік есептілік, акционерлер мен басшылықтың тізімі 
жэне т.б.).

СБ-нің төртінші кезеңі - қүжаттық тексеру, оған келесі 
мэселелерді қарау кіреді:

1. Амортизаңия сомасының өсу себептерін зерттеу.
2. Айналым қаражатының қүнын есептен шығару (дұрыс 

есептеу, бастапқы қүнды пайдалану, индекстеуді есептеудің 
дүрыстығы, материалдық қүндылықтарды сатып алу жэне 
босату).

3. Сатудан түскен пайданы есептеу
4. Материалдық емес активтерді сатып алу жэне есептен 

шығару.
5. Өндірілген өнімге, оны өткізуге жатпайтын

шығыстарды есептен шығару
6. Есепті жылдың басындагы қалдықтармен 

салыстырғанда жыл соңындағы дайын өнім қорлары қүнының 
төмендеуі.

7. Шүғыл шегерім сомасын есептен шығарудың
дүрыстығы

8. Дебиторлық берешектің төмендеуі (артуы) (үмітсіз
борыштарға аударымдар туралы жазбалар тексеріледі,
шығындардың мөлшері өткен жылдармен салыстырылады, 
дебиторлық берешекті өндіріп алу бақыланады).

58



9. Ғимараттарды жөндеу жэне техникалық қызмет 
корсету жөніндегі шығыстар (инвестициялық қорларды 
ішйдалану жэне шұғыл шегеру мүмкіндігі тексеріледі, 
і имараттарды иелену мерзімі нақтыланады, техникалық қызмет 
корсетуге арналған шығыстар ғимараттардың бағалау қүнымен 
еалыстырылады, олардың өткен жылдардағы серпіні талданады, 
объектілерді салу жоніндегі ақпарат сүратылады).

10. Іссапарлар мен колік шығыстары бойынша 
шығыстардың белгіленген нормаларга қарсы асып кетуі (негізгі 
юлемдерді тексеру, еңбекке ақы толеумен салыстыру жэне т.б.).

11. Персоналды үстау бойынша шығыстар (бірнеше жыл 
ішіндегі жекелеген баптарды салыстыру, қызметкерлер санына 
қатысты бағалау, өкілдік шығыстарды есептен шығаруды 
тексеру).

12. Жарнама мен маркетингке арналған шығыстарды 
есептен шығару (салықты есептеу үшін белгіленген нормалардан 
иртық есептен шығару, откен жылдардағы деректермен 
салыстыру, айналым серпініне қатыстьі үлғайту)

13. Қаржы-шаруашылық қызметгің басқа да мәселелері 
(шағын сатып алу, жалдау жэне жылыту бойынша шығыстар, 
материалдық емес активтерді сатып алу, Әкімшілік шығыстар). 
Осылайша, шет елдердің салық органдары салықтық бақылау 
іірактикасында Қазақстан Республикасының (ҚР) Салық қызметі 
қарайтындарға үқсас міндеттерді шешеді.

Сонымен бірге, фискалдық мүдделермен қатар толеушінің 
жономикалық жағдайы, оның қаржылық түрақтылығы жэне 
қүрылған кірістердің бір бөлігін мемлекет пайдасына бөлудің 
ықтимал мүмкіндігі белсенді зертгелуде.

Бүл үстаным дамыған елдерде салық аудитін жүргізуде 
шешуші болып табылады жэне экономикалық орындылық 
қағидатын негізге ала отырып, ҚР салық органдарының қызметін 
сапалы жетілдіру жэне олардың салық төлеушілермен өзара 
қарым-қатынасын жақсарту үшін бағдар болуы тиіс.
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2.3. Есепке алу қүжа ггарының нысандары

Әр түрлі қүжаттарды дайындау, бухгалтерлік деректерді 
байланыстыру, топтастыру кезінде алынған нәтижелерді 
салыстыру жэне салыстыру кэсіпорындар мен үйымдардағы 
күжаттық тексерулердің маңызды әдістерінің бірі болып 
табылады. Бүл жеке алынған қүжатты немесе есептік тіркелімді 
оқшауланған зерттеуді болдырмайды, ойткені бақылау 
нәтижелерін жалпылау жэне оның нәтижелері бойынша 
түжырымдар мен үсыныстарды жалпылау қажеттілігі келісілген 
жүйелік ақпараттық базаның болуын болжайды.

Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есеп жэне 
есептілік туралы ережеге сэйкес кэсіпорындар мен үйымдар өз 
мүлкін, шаруашылық операциялары мен міндеттемелерін жаппай, 
үздіксіз, қүжаттық жэне өзара байланысты көрсету арқылы 
бухгалтерлік есепке алуды жүргізуге міндетті.

Есепке алу іс-шараларын үйымдастыру кезінде басым 
міндеттер айқындалуға тиіс, оларға мыналар жатады:

- біріншіден, тіркелгі деректерінің сенімділігі мен 
ақпараттық қанықтылығын қамтамасыз ету;

- екіншіден, бақылау іс-шараларын жүргізу мүмкіндігін 
қамтамасыз ету;

үшіншіден, кәсіпорындар қызметіндегі қиын 
жағдайлардың алдын алу, үтымды жэне тиімді шаруашылық 
жүргізуді қамтамасыз ету

Бүл тіркелгі ақпаратын сенімді тіркеу мәселесінің 
маңыздылығын көрсетеді.

Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің эрбір қоры 
бастапқы қүжатпен ресімделеді, оның мэні онда алғаш рет 
көрсетілетін өндірістік операцияның сипатына байланысты 
қойылады.

Ең кеп қолданылатын бастапқы қүжаттарға төлем 
тапсырмалары, талап - тапсырмалар, өнімді төлеуге арналған 
шоттар, тауарлық-материалдық қүндылықтарды беруге (алуға)
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Фіішіган жүкқұжатгар, кассалық кіріс жэне шығыс ордерлері, 
ішридтар, табельдер, сатып алу актілері жэне т. б. жатады.

Кэсіпорын стандартты нысандарды да, өздігінен жасалған 
нЫсандарды да қолдана алады.

Бүл тэртіптен жекелеген шаруашылық операциялары, 
мысалы, кассалық операциялар алынып тасталады, олар тек 
іиптік ведомствоаралық нысандарды қолдана отырып ресімделуі 
гиіс.

Ақпарат тасымалдаушылардың қолданылуына қарамастан, 
(шстапқы құжатта белгілі бір мәліметтер, яғни экономикалық 
қызметтің осы фактісі туралы ақпарат беретін элементтер 
жиынтығы болуы керек.

Міндетті мэліметтер қатарына мыналар жатады:
1. Құжаттың атауы-бұл оның мақсатын корсету, әдетте, 

кодификацияланған.
2. Құжаттың жасалған күні мен нөмірі ресімдеу уақытына 

(күні, айы, жылы) жэне осы операцияның кезектілігі осыған ұқсас 
хронологиялық қатарда көрсетілген.

3. Мазмұны шаруашылық операциялар - бұл оның 
сипаттамасы.

4. Шаруашылық операцияның өлшеуіштері-заттай, 
қүндық жэне озге де көрсеткіштердің сандық жэне сапалық 
сипаттамасы.

5. Осы шаруашылық операцияны жэне оны ресімдеуді 
жүзеге асыруға жауапты лауазымды тұлғалардың атауы.

6. Шифры ашылған жеке қолдар.
Бастапқы құжаттарды жасау операция жасалған не 

аяқталған кезде жүргізіледі.



2.4. Жалғандықтың түрлері жэне жалғандықты анықтау
әдістері

Салықтық бақылау процесінде құжаттардың тиісінше 
ресімделуі талданады жэне бағаланады. Тиісті түрде ресімделген 
құжат жоғарыда аталған барлық мәліметгерді қамтитын жэне 
уақтылы құрастырумен сипатгалатын құжат болып саналады.

Әдетте, салықтық тексеру кезінде бастапқы құжаттар 
үздіксіз жүйелік емес тексеруден өтеді, бұл кэсіпорын қызметінің 
ерекшелігін түсінуге мүмкійдік береді; бақылау әдістерімен 
нақтылауды жэне эзірлеуді қажет ететін операцияларды анықтау; 
экономикалық операцияларды қүжаттау сапасын тексеру жэне 
сапасыз қүжатгарды анықтау.

Салық органдарының қызметкерлері қүжатгарды дүрыс 
емес немесе толық емес ресімдеу, қажетті деректемелердің 
болмауы, нысанды сақтамау, заңнама талаптарын бүзу фактілерін 
ескертуі тиіс. Салық саласындағы саналы бүзушылықтар мен 
теріс қылықтардың негізгі қүралы болып табылатын әдейі 
жарамсыз, жалған қүжаттарды анықтауға ерекше назар аудару 
керек.

Нысаны, мазмүны немесе кодтары (деректемелері) немесе 
барлық көрсетілген элементтері шындыққа сэйкес келмейтін 
қүжат жалған болып саналады.

Арнайы эдебиеттерде жалғандықтың екі негізгі түрі бар- 
материалдық және ннтеллектуалдық.

Материалдық жалғандықтың мэні-қүжатгың мазмүнын 
өзгерту үшін оның материалын жалған жасау (тазарту, өңдеу, 

, күнін, нөмірін түзету жэне т. б.).)
Сондықтан бастапқы қүжаттардағы, сондай-ақ бухгалтерлік 

регистрлеріндегі кез келген келісілмеген түзетулер. есепке алу 
ақпаратты қайта тексеру жэне нақтылау мақсатында ескертуге 
алынуы тиіс. Іс жүзінде жалғандық ішінара емес, толық, яғни 
толығымен жалған қүжат жасау, кейде жалған мөрлерді, жалған
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қолдарды қолдану немесе оған уәкілеттік берілмеген адамдар 
қүжат жасау арқылы болған жағдайлар бар.

Зияткерлік (немесе лауазымдық) жалғандық қүжаттың 
і үпнұсқа элементтерімен жэне деректемелерімен сипатталады, 
оиы лауазымды адамдар жасайды. Алайда, бұл қүжаттардың 
мазмұны қызметке сэйкес келмейді.

Жалған теңғерім, формальды түгендеу, толем ведомосына 
ойдан шығарылған адамдарды қосу; тауарсыз операңиялар; 
колемдерді асыра бағалау зияткерлік жалғандықты көрсету 
нысандары болуы мүмкін

Лауазымдық жалғандықты диагностикалау өте қиын: оны 
шіықтау үшін эр түрлі операңиялар бойынша бухгалтерлік 
дсректерді талдау, оның нэтижелерін шындықпен, нақты бақылау 
одістерімен жэне т. б. салыстыру қажет.

Жалған бүқалардың арасында. қүжаттарды екі топқа бөлуге 
болады:

• тауарсыз
• ақшасыз
Бірінші үлгідегі қүжатгарға іс жүзінде кіріске алынбаған 

иемесе қүжаттарда көрсетілмеген басқа мақсаттарға 
пайдаланылған материалдық қүндылықтардың қозғалысын 
ресімдегендер жатады.

Оған қандай ресімдейді ақша қаражатымен байланысты 
операциялар, емес іс-эрекеттер шындыққа аталады 
безденежными.

Жалған қүжаттарды анықтау дұрыс салық салу үшін өте 
маңызды, өйткені жалған құжаттардың екі санаты да 
кэсіпорынның қаржылық нәтижелерін едэуір бұрмалап, салық 
големдерінің молшерін азайта алады.

Жалғандықты анықтаудың негізгі әдістері бастапқы 
қүжаттарды формальды, арифметикалық жэне логикалық тексеру 
болып табылады.

Ресми тексеру құжатты ресми белгілерді-деректемелерді 
багалау үшін визуалды қарауды қамтиды.
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Арифметикалық тексеру қүжаттағы жиынтық соманы 
есептеудің дүрыстығын бақылауды қамтиды (жол жэне бағандар 
бойынша). Осы эдісті қолдана отырып, салық есептеулерін 
тексере отырып, инспектор салық базасының, салық 
жалақысының дүрыс анықталуын бақылайды.

Логикалық тексеру - бүл қүжаттың мазмүнын оның 
заңдылығы түрғысынан тексеру. Осылайша, қолданыстағы 
нормативтік актілерге сәйкес келмейтін қүжаттар анықталады, 
олардың көмегімен шығынд^рды негізсіз есептен шығару 
ресімделеді, салық ставкалары мен жеңілдіктерді қолдану тэртібі 
бүзылады.

Типтік кемшіліктер-бұл мэліметгерді толтырудағы 
олқылықтар, мөртаңбаның немесе отеу немесе өтеу күндері 
керсетілген белгінің болмауы, келісілмеген түзетулер, 
толтырудың үқыпсыздығы, нөмірлеудің болмауы жэне т. б.

Нәтижесінде қүжаттардың заңды күші қамтамасыз 
етілмейді, қайта пайдалану жэне басқа да теріс пайдаланулардан 
мүмкіндіктер жасалады.

Тиісті түрде ресімделген қүжатгар, яғни барлық міндетгі 
деректемелерді қамтитын жэне уақтылы жасалған қүжаттар 
бухгалтерлік есептің негізі болып табылады.

Бухгалтерлік есеп Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2015 жылғы 31 шілдедегі N 344 бүйрығымен 
бекітілген "бухгалтерлік есеп шоттарының бас жоспарына" 
сәйкес жүргізіледі.

Айта кету керек, бүл жоспар типтік болып табылады, яғни 
ол салаға, меншік нысанына жэне кәсіпорынның үйымдық - 
құқықтық нысанына қарамастан қолданылады.

Сонымен қатар, шаруашылық жүргізуші субъектілерге 
үлгілік жоспар шеңберінде шоттардың жұмыс жоспарын әзірлеу 
жэне қолдану құқығы берілген.

Кәсіпорындардың есеп саясатының өзгергіштігін 
(эртүрлілігін), олардың шексіз түрлік эртүрлілігін біле отырып, 
салықтық тексеру барыеында олардың экономикалық мазмұнына



г.ійкес келмейтін қолдану фактілерін анықтау үшін кәсіпорын 
шо ітарының жүмыс атауларына сараптама жүргізу қажет.

"Шоттар жоспарында" қарастырылмаған шоттар мен 
қосалқы шоттар енгізілген жағдайлар жиі кездеседі. Немесе 
ксрісінше, кэсіпорындар жеткілікті негізсіз кейбір шоттарды 
жүргізуден бас тартады.

Нэтижесінде, мүндай кәсіпорындарда ағымдағы есеп пен 
есептіліктің озара байланысы жоқ, бухгалтерлік есепте қателіктер 
мен шатасуларға жол беріледі.

Бухгалтерлік есепті үйымдастыруға кэсіпорынның 
қүрылымы эсер ететінін есте үстаған жөн.

Басқарудың ңехтық қүрылымында жалпы өндірістік 
шығындардың жеке есебі қамтамасыз етілуі керек; егер 
кэсіпорында қосалқы, қызмет көрсететін фермалар, негізгі емес 
қүрылыс-монтаж жүмыстары, дүкен, сауда, өкілдік болса, есеп 
тиісті шоттарды қолдана отырып үйымдастырылуы керек.

Әр түрлі қызмет түрлерін жүзеге асыратын кәсіпорындар 
шотгардың кең палитрасын қолдануы керек. Мысалы, өндірістік 
делдалдық қызметпен қатар жүмыс істейтін фирмалар есепте 
"материалдарды", "негізгі өндірісті" ғана емес, сонымен қатар 
"тауарларды", "айналым шығындарын"да қолдануы керек. Бүл 
дүрыс есепке алуды, тауарлардың қалдығына айналым 
шығындарын анықтауды, баланстық пайданы есептеудің 
дүрыстығын жэне коммерциялық қызметтің басқа да есептік 
көрсеткіштерін қамтамасыз етеді.

Еншілес кэсіпорындары бар фирмалар "еншілес 
кэсіпорындарымен есеп айырысу"шотын пайдалануы тиіс.

Шагын кэсіпорындар үшін бухгалтерлік есептің қарапайым 
немесе жеңілдетілген нысанын қолдануға рүқсат етіледі, бүл 
жағдайда келесі міндетті шарттардың орындалатынына көз 
жеткізу керек:

1. Корреспонденттік шоттардың дебеті мен кредиті 
бойынша қосарланған жазба қағидаты сақталады;
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2. Синтетикалық жэне талдамалық ееепке алу
деректерінің өзара байланысы қамтамасыз етілді;

3. Тиісті бастапқы қркаттар негізінде барлық 
шаруашылық операцияларын есепте толық көрсету жүзеге 
асырылды;

4. Қаржылық есептілікті жасау жэне басқару үшін
қажетті көрсеткіштер бөлінісінде бастапқы қүжаттардың
деректерін жинақтау жэне жүйелеу қамтамасыз етілді.

Тексеруші есепке алу регистрлеріндегі жазбалардың 
уақытылы толтырылуын жэне д^рыстығын зерттеуге тиіс. эдетте, 
бас кітаптагы шоттар бойынша топтастырылатын синтетикалық 
есепке алу деректерінің, талдамалық есепке алудың қорытынды 
деректерінің (ордер - журнал, ведомостар жэне басқа да 
тіркелімдер) сэйкестігі.

Бухгалтерлік есеп пен есептіліктің сапасын тексеру кезінде 
эр түрлі есептілік нысандарының көрсеткіштерінің 
үйлесімділігіне, бухгалтерлік, статистикалық жэне салық 
есептілігінің бірегейлігіне назар аудару керек.

Жеке индикаторлардың дүрыстыгын қарсы тексеруді 
үйымдастыру арқылы анықтауға болады.

Бухгалтерлік есепті дүрыс жүргізген кезде баланс пен 
есептіліктің басқа нысандарының көрсеткіштері бухгалтерлік 
есептің жазбаларына сэйкес келуі тиіс.

Салықтық бақылау процесінде кэсіпорынның қаржылық 
есептілігін тексеру камералдық тексеру кезеңінде де, қүжаттық 
тексеру процесінде де ерекше назар аударылады.

Тексерудің бірінші кезеңінде есептік деректерге жалпы 
шолу жасалады, олардың қүрамы, толтырылу толықтығы, 
формальды қисындылығы жэне өзара байланыстылығы 
тексеріледі.

Бухгалтерлік есептілік қүрамына белгіленген мерзімде 
салық органдарына үсынылатын есептілікке мыналар кіреді:

1. Үлгілік нысандар: "Бухгалтерлік баланс (№1Н)"
қаржылық нәтижелер жэне оларды пайдалану туралы есеп"
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(№2Н), "бухгалтерлік балансқа қосымша" (№5 Н) - жылдық 
сеептілік үшін.

2. Министрліктер, ведомстволар белгілейтін арнайы 
иысандар.

3. Олар салық органдарына міндетгі түрде үсынылуға 
жатпайды, сонымен бірге олардағы деректерді талдау белгілі бір 
қызығушылық тудырады;

4. Түсіндірме жазба. Бұл шағын кэсіпкерлік үшін міндетті
емес.

5. Аудиторлық қорытынды (міндетті бухгалтерлік аудит 
іалап етілетін жағдайларда) бухгалтерлік есептілік нысандарында 
оларда көзделген барлық көрсеткіштер келтірілуі тиіс екенін есте 
үстаған жөн.

¥йымда тиісті көрсеткіштердің болмауына байланысты 
қандай да бір жол немесе баған толтырылмаған жағдайда бүл бап 
сызылып тасталады. Есептілік нысандарын жасау кезінде 
олардың қүрамына кіретін жэне заңды түлғалар болып 
табылмайтын үйымның барлық қүрылымдық бөлімшелерінің 
(филиалдарының, окілдіктерінің жэне т.б.) қызмет көрсеткіштері 
енгізілуге тиіс екенін есте сақтау қажет.

Бухгалтерлік теңгерімде жэне есептілік нысандарында 
келісілмеген түзетулерге, тазартуларға жэне өшіруге қатаң 
тыйым салынады. Қателерді түзеткен жағдайда "түзетілгенге 
сену" деген тиісті ескертпелер жасалуы тиіс, оларды түзету күнін 
корсете отырып, есепке жэне теңгерімге қол қоятын тұлғалар 
растайды.

Онімді өндіруге арналған шығындарға қолданыстағы 
чаңнама бойынша кәсіпорынның таза пайдасына не 
қаржыландыру кездеріне жатқызылуға жататын шығыстар 
енгізілген жағдайларда, сондай-ақ амортизаңиялық 
аударымдарды артық есептеу кезінде түзетулер "қорытынды 
кіріс" (залал) кредитімен корреспонденңияда көрсетілген 
шығыстар (аударымдар) сомасына тиісті коздерді азайту 
жолымен жүзеғе асырылады.
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Баланстың дұрыс құрылуын тексеру келесі позицияларға 
негізделеді:

1) кезең басындағы баланс баптарының деректері алдыңғы 
кезең ішіндегі теңгерім деректеріне сэйкес келуге тиіс. Өткен 
жылғы есепті жылмен салыстырғанда жыл басындағы кіріс 
балансының өзгеруі түсіндірме жазбада негізделуге тиіс.

2) Есепті жылдың аягындағы баланс баптарының деректері 
түгендеу нэтижелерімен негізделуге тиіс

3) салық, қаржы есеп айырысулары бойынша теңгерімдегі 
баптардың сомалары. банктердщ органдары, мекемелері олармен 
келісілуі жэне ұқсас болуы тиіс.

4) теңгерім жасау үшін "бас кітаптың" немесе басқа үқсас 
бухгалтерлік тіркелімінің талдамалық шоттары бойынша 
айналымдар мен қалдықтарды салыстырып тексеру міндетті 
есепті жылдың аяғындағы есеп.

5) жылдың басындағы жэне аяғындағы осы баланстарда 
заңнаманың жэне кәсіпорынның есеп саясатының өзгерістеріне 
сүйене отырып, салыстырмалылық қамтамасыз етілуге тиіс.

Бухгалтерлік есепті тексерудің келесі кезеңінде есептік 
тексеру жүргізіледі, оның барысында есептіліктің эртүрлі 
нысандарында көрсетілген көрсеткіштер салыстырылады.

Бақылау сүрақтары:
1. Салықтық бақылауды үйымдастыру принциптерін атаңыз.
2.Ведомстволық бақылаудың мэні жэне оның негізгі 

багытгары.
3. Кейбір салықтық құқық бұзушылықтарға түсінік беру.
4. Салықтық бақылаудың фазаларын (реттілігін) көрсетіңіз.
5. Салықтық бақылаудың эр кезеңін ашу.
6. Есеп қүжаттарының нысандарын көрсетіңіз.
7. Жалған сөздер мен олардың түрлері қалай анықталады.
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3 Тарау. САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДЩ КАССАЛЫҚ ЖӘНЕ 
БАНКТПС ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ТЕКСЕРУ

3.1. Кәсіпорынның шаруашылық қызмет нэтижелері 
бойынша есебінің дұрыстығын тексеру.

Шаруашылық қызмет нәтижелері немесе қаржылық 
нлтижелері -  бұл кәсіпкерлік қызметтегі барлық пайда мен 
шығындардың жиынтығы арқылы анықталатын есеп беру 
ксзеңінде өзіндік капитал құнының өзгеруі.

Бұл көрсеткіштерді тұрақтандыру үшін бухгалтерлік 
есептеуде Пайда жэне шығындар шоты қолданылады, оның 
қалдығы есеп беру кезеңіндегі ұйымның қаржылық нәтижелерін 
корсетеді.

Сонымен қоса, Дебет бойынша- шығындар, ал Кредит 
бойынша пайда өсіріледі.

Шаруашылық қызмет нэтижелері есептеуде екі эдіспен 
корсетіледі: Біріншіден, алдын-ала нәтиженің анықталуы жэне 
оның жинақтары жэне басқа шоттарда бекітілуі.Бұл кэсіпорынға 
гиесілі орындалған құндылқтардан түскен пайдаға (шығынға) 
тән.

Екінші әдісте пайда (шығындар) басқа шоттардан 
откізілмейді шотта эрбір операция бойынша тікелей
көрсетіледі.Бұл тэртіп сатудан тыс операцияға таратылады. Сату 
бойынша есептеу нэтижелері: 6000,6010 тауарды сатудан
(жұмыс, қызмет көрсету) түскен пайда, 6280 негізгі құралдарды 
сатудан түскен пайда жэне басқа да шығармалары, 6200 басқа да 
активтерді сатудағы шығындар шоттарын қолдану арқылы жүзеге 
асырылады.

Бүл сүрақты тексергенде шаруашылық субьектілер 
қаржылық нәтижелерді бухгалтерлік есептеу мен оның салық 
салыну мақсатымен есептеу арасына нақты шектеулер жүргізу 
керектігін ескергендігі жөн.

Барлық кәсіпорындар онімді жонелту бойынша сату сәтін 
анықтау арқылы қаржылық нэтижелер есебін жүргізуге міндетті.
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Салық салу мақсаты үшін өнімді сатудан ( жүмыс, қызмет 
көрсету) түскен ақшаны анықтау әдісі үзақ мерзіге (көбіне 
бірнеше жылға) келісім-шартқа отыру жэне шаруашылық 
міндеттемелері шарттарымен мекемелер белгілейді.

Сондай-ақ, егер мекеме салық салу мақсатымен жүктелген 
тауар төлемі бойынша сату кезеңін анықтау әдісін таңдаса, онда 
ол озіне арнайы бағытқа салынған салық есебін жүргізу міндетін 
алады.

Салық есебінің оперативі мэліметтері ф.№2 Қаржылық 
нэтижелер және оларды бөлумен параллель салық есептемелері 
үшін қолданылатын жалпы пайда бойынша салық есеп берудің 
бухгалтерлік есептемесін күру үшін негіз болады.

Әр түрлі мақсаттарға жетуге бағытгалған бухгалтерлік 
жэне салықтық есептерді реформалау шартгарында салық 
төлеушілер мен қатар салық органдарында да қиындықтар 
туындайды. Сондай-ақ қаржылық нәтижелер бойынша 
параллелді есептен бас тарту бола бермейді, өйіткені мүндай 
шешім экономикалық дағдарыс, түрақсыздық, қүнсыздану 
шарттарында айналым қүралдарыына қосымша салымдарды 
салуды қажет етеді.

Жаңа ресурстарды тарту объективті түрде құндылықтарды 
жөнелтуге ақша түскенге дейін есептелген салықтарды төлеу 
үшін жэне сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің тауарлық 
формасындагы нақты коммерңиялық несиелендіру үшін қажет.

Одан басқа, мүнда субьективті аспект туындайды.
Төлеушілердің басым көпшілігі есептеу саясатының 

элементі есебінде төлем фактісі бойынша ақшлай түсімді 
анықтауды қабылдады,бұл схеманы ұзақ уақыт қолданып келді 
жэне оған үйреніп те қалды.

Салық тексерісі кезінде түсімнің дұрыс қалыптасуы « 
Тауарды сатудан түскен (жұмыс,қызмет көрсету) пайда » 6000
шот кредиті ( несиесі) бойынша №11 ордер журналындағы 
жазбалардың негізінде « Жеткізушілер жэне мәрдігерлермен 
есептеулер» жэне ақша-құралдарын есептемесінің шартымен :
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«Касса», « Есептік шот» шоттың корреспонденциясымен бірге 
биқылауга алынады.

Егер кәсіпорын ақша құралдарының түсу фактісі бойынша 
< лту кезеңін анықтау арқылы бухгалтерлік есептеуді жүргізсе, 
опда жылдық бухгалтерлік есеп беруді қүрғанда қорытынды 
(іухгалтерлік жазбалар жасалуы қажет.

Сатудан түскен ақша түсімін анықтаудың басқа салық 
ееептемесінің обьектісі өндірістік мекемелердің шығындарды 
(іерілген ретпен лимит, норма жэне нормативтерді ескеріп түзету 
болып табылады.

Өзіндік құн шығындардың қалыпты өсу сомалары бойынша 
белгіленген лимиттермен анықталуы керек. Түзету тура жолмен 
жүзеге асырылады, өзіндік қүнның төмендеуі көрсеткіштердің 
Пелгіленген тэртіптегі ауытқулар жіберілген айда болады.

Сатудан болған қаржылық нәтиже ақшалай түсім сомасы 
жэне өндірістің үсталым сомасының арасындағы айырмасы 
ретінде анықталады. Олар сатылған тауар (жұмыс,қызмет 
корсету) бойынша ҚҚС ,акциздер.

Кәсіпорын қолданатын қаржылық комектің барлық 
гүрлері (қайтарымсыз қаржылық көмек,элеуметтік мақсаттағы 
қорлардың шолуы жэне бірлестік қызметінсіз басқа да толық 
түсімдер,басқа мекемеден түскен қүралдар ) ,бухгалтерлік 
есептеуде сатудан тыс шығындарға жатқызылады, ол салықта- 
салық салу пайдасына қосылатынын ескерген жөн.

Одан басқа ,бұл құралдар қосылған құн үшін салық 
еалынады.

3.2 Кассалық қүжаттарды тексеру барысында 
қолданылатын эдістемелік тәсілдер

Қолма-қол ақшамен жэне қолма-қол ақшасыз 
операцияларды салықтық тексерудің мақсаты:



Біріншіден, кәсіпорында қабылданған сату сәтін анықтау 
тэртібіне сәйкес оның бухгалтерлік регистрлерде корсетілуінің 
толықтығы мен уақтылығы тұрғысынан кэсіпорынның кіріс 
сомасын нақтылау;

Екіншіден, құжатгармен расталмаған, толық немесе дұрыс 
есепке алынбаған, салықтық есептеулерге байланысты 
шаруашылық операцияларын анықтау;

Үшіншіден, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің 
ерекшеліктерімен жалпы тарысу, оның кірістері мен 
шығыстарының құрамын анықтау, оларды салық мақсаттары 
үшін алдын-ала жіктеу, содан кейін өндірістік шығындарды 
есепке алу регистрлері бойынша қайта тексеру.

Кассалық операцияларды салықтық тексеру кезінде қолма- 
қол ақшаны қабылдау жэне беру жөніндегі бастапқы құжатгар, 
кассалық кітаптар, шот бойынша есепке алу тіркелімдері 
пайдаланылады ...Қолданыстағы заңнамаға сәйкес кэсіпорындар, 
әдетте, өз міндеттемелері бойынша басқа ұйымдармен банктік 
мекемелер арқылы қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды жұргізуі 
керек. Қолма-қол ақшамен есеп айырысуды жұзеге асыру үшін 
әрбір кәсіпорынның кассасы болуы жэне белгіленген нысан 
бойынша касса кітабын жүргізуі тиіс. Кассалардың қолма - қол 
ақшаны қабылдауы кассалық кіріс ордерлері бойынша, ал ақша 
қаражатын беруі-үлгілік ведомствоаралық нысандағы шығыс 
ордерлері бойынша жүргізіледі.

Салықтық тексеру кезінде кәсіпорынның экономикалық 
қызметі нэтижесінде алынған қаражатты кіріске алудың 
толықтығына ерекше назар аудару керек, ойткені қолма-қол есеп 
айырысу салық салудан аулақ болудың ең кең таралган жэне 
қарапайым тәсілі болып табылады.

Сараптамалық багалауларға сэйкес салықтарды тікелей 
жасыру барлық салық түсімдерінің 20%- дан астамын құрайды. 
Сондықтан кассалық құжаттарды тексеру формальды, 
арифметикалық жэне логикалық бақылауды қолдана отырып,
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үчдіксіз әдіспен жүргізілуі керек. Тексеру барысында келесі 
.ідіснамалық эдістерді қолдануға болады:

Кассалық кітаптың дұрыс жүргізілуін тексеру.
Әрбір үйымда нөмірленген, тігілген жэне сүргіш немесе 

мастикалық мөрмен мөрленген бір гана кассалық кітап болуы 
мүмкін; кітаптағы парақтардың саны кәсіпорынның басшысы мен 
бас бухгалтерінің қолдарымен расталуы керек.

Екі есепке алу жүйесін қатар жүргізудің алдын алу 
мақсатында касса кітабы мен кассирдің есептерінің сэйкестігін 
іексерген жөн: толық жэне қысқартылған, кірістерді жасыру 
мақсатында.

Қолма-қол ақша операцияларының заңдылығын 
тексеру.

Фискалдъщ жадысы бар бацылау-касса машиналарын
қолдану.

Қазақстан Республикасының аумағында сауда 
операцияларын жүзеге асыру кезінде немесе қолма-қол ақша, 
банктік толем карточкалары, чектер арқылы қызмет көрсеткенде 
түтынушылармен ақшалай есеп айырысу міндетті түрде 
фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану жэне 
і үтынушының қолына бақылау чегін беру арқылы жүргізіледі.

Осы аталған ереже:
■ жеке кәсіпкерлердің (акцизделетін тауарларды өткізушілерден 

басқа): қызметін шағын бизнес субъектілеріне арналған 
арнаулы салық режимі шеңберінде бір жолғы талон немесе 
патент негізінде жүзеге асыратындарының; егер салық толеуші 
жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бері 
алты ай өтпеген болса; қызметін шаруа (фермер) 
қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі шеңберінде 
жүзеге асыратындарының;

■ салық төлеушілердің: қызметін белгіленген арнаулы салық 
режимі шеңберінде жүзеге асыратындарының; 
квитанцияларды, билетгерді, талондарды, пошта төлемі 
белгілерін немесе ҚР Қаржы министрлігі бекіткен нысан
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бойынша есептесу чектеріне теңестірілген қатаң есептіліктің 
басқа да құжаттарын бере отырып, халыққа қызмет көрсету 
бөлігінде жүзеге асыратындарының;

■ Адвокаттардың ақшалай есеп айырысуларына қолданылмайды.
Фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану 

мен пайдалану тэртібін ҚР Үкіметі белгілейді. Фискалдық 
жадысы бар бақылау-касса машиналары -  тауарлар сату мен 
қызмет көрсету кезінде түгынушылармен ақшалай есеп 
айырысуды тіркеу үшін пайда^анылатын, ақпаратгың ауысым 

, сайын түзетілмей тіркелуін жэне энергияға тэуелсіз үзақ уақыт 
сақталуын қамтамасыз ететін, фискалдық жады блогы бар 
электронды қүрылғылар жэне (немесе) банктік компьютерлік 
жүйелер. Уэкілетті мемлекеттік орган ҚР аумағында пайдалануға 
рұқсат етілген Фискалдық жады бар бақылау-касса 
машиналарының мемлекетгік тізілімін бекітеді.

Фискалдық жадысы бар бақылау-касса машинасының 
техникалық ақауы болган немесе электр энергиясы болмаған 
жағдайда сатып алушыларға осы баптың бірінші тармағының 
екінші тармақшасында көзделген тәртіппен тауар чектерін 
пайдалануға жэне беруге рұқсат етіледі.

Фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану 
кезінде мынадай талаптар қойылады:

1. қызмет басталғанға дейін фискалдық жады бар бақылау- 
касса машиналарын тіркеу қызметті жүзеге асыру орны бойынша 
салық органдарында жүргізіледі;

2. техникалық қызмет көрсетуге фискалдық жады бар 
бақылау-касса машиналарын қою жүзеге асырылады;

3. фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарының 
чегін беру жүзеге асырылады;

4. фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарына салық 
органдарының енуі қамтамасыз етіледі.

Бацылау-касса машиналарының цолданылу және 
пайдаланылу тәртібінің сацталуына салыц бацылауын жасау

Салық органдары:
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Фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарының 
қолданылу жэне пайдаланылу тэртібінің сақталуына бақылауды 
жүзеге асырады;
( 'алық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
төлеу бойынша салық төлеушінің салық міндеттемелерін 
орындау женіндегі салық тексерулерін жүргізу кезінде 
())искалдық жады бар бақылау-касса машиналарының фискалдық 
блогындагы сақтаулы дерекетерді пайдаланады.

Егер кәсіпорын халықпен есеп айырысуды жүзеге асырса, 
онда қолма-қол ақшаны қабылдау міндетті түрде бақылау-касса 
машиналарын (БКМ) қолдана отырып жүргізіледі. Бүл ереже 
кэсіпорындар мен үйымдарға, оның ішінде заңды түлғалар болып 
іабылмайтын кэсіпорындарға жэне белгіленген тэртіппен 
і іркелген кэсіпкер азаматтарға қолданылады.

БКМ қолдану тек сауда операңияларын жүзеге асыру немесе 
қызмет көрсету кезінде қажет. Азаматтармен шартгық 
қатынастардың өзге нысандары (мысалы, кредиттік шарт немесе 
отеусіз беру) БКМ міндетті қолдануды талап етпейді.

БКМ қолдануға болмайды:
а) "чектер", түбіртектер қашан беріледі;
б) кейде үсақ бәлшек сауда кезінде;
в) үйде үсақ жендеу;
г) жергілікті экімшіліктер белгілейтін шалғай жерлерде 

орналасқан кэсіпорындар.
Заңның күші қолданылатын кэсіпорындар кассалық 

аппараттарды салық органдарында тіркеуге міндетті.
Лауазымды түлғалар салық органдарына түсіндірме 

қүжаттарын үсынатын бухгалтердің жэне материалдық жауапты 
іүлғаның (кассирдің) қатысуымен тексеру жүргізуге міндетгі. 
БКМ-сыз есеп жүргізу фактісі қүжатпен расталуы тиіс (қажет 
болған жағдайда бақылау сатып алу актісі жасалуы тиіс, 
жүкқүжат бойынша тауардың болуы тіркелуі тиіс).

Тексеру нэтижелері бойынша лауазымды адам акт жасайды, 
онда анықталған заң бүзушылық фактілері егжей-тегжейлі
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жазылады. Тексеру актісінде көрсетілген эрбір бұзушылық 
фактісі бойынша жекелеген заңдардың немесе нормативтік 
құжаттардың бұзылғаны керсетіле отырып, осы фактіні 
растайтын материалдарға сілтеме жасай отырып, оның мазмұны 
нақты баяндалуға тиіс. Актіде оның жасалған күні, уақыты жэне 
орны корсетілуге тиіс.

Актіге тексеру жүргізген салық органдарының лауазымды 
түлғалары, тексерудің басқа қатысушылары, кәсіпорындардың 
басшылары мен бас бухгалтерлері (кэсіпкер азаматгар) қол 
қояды. *

Кэсіпорын өкілдері актіге қол қоюға міндетгі жэне 
қарсылықтар туралы жазба жасай алады.

Тексеру актісінің негізінде салық органдарының басшысы 
айыппұл санкңияларын қолдану туралы жэне анықталған 
бүзушылықтарды жою туралы шешім шығарады.

Егер 10 күндік мерзімде айыппұл санкциялары бюджетке 
енгізілмесе, онда олар салық толеушінің банкіне инкассалық 
тапсырма беру жолымен даусыз тәртіппен өндіріп алынады.

Жоғарыда аталған тэртіп тек халықпен есеп айырысуға 
қатысты. Заңды түлға құрмай тіркелген кэсіпкерлер арасындағы, 
заңды тұлғалар арасындағы, сондай-ақ заңды тұлғалар мен 
кәсіпкерлер арасындағы есеп айырысулар БКМ міндетті түрде 
қолдануды талап етпейді.

1. Өзара бақылау жолымен бір нақты немесе бірнеше бір 
типті операңиялар бойынша эртүрлі құжаттарды салыстыру.

Есеп беру процестерінің озара байланысы эртүрлі 
құжаттардағы бірдей экономикалық фактілер туралы ақпаратгы 
салыстыруға мүмкіндік береді, атап айтқанда, түскен кіріс 
сомасын тауар-келік жүкқұжаты бойынша жонелтілген 
тауарлардың құнымен салыстыруға, сатып алушылармен жэне 
Тапсырыс берушілермен есеп айырысу схемаларын талдауға, 
жасалған шарттардың талаптарын және олардың нақты 
орындалуын зерттеуге болады.
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Бухгалтерлік, жедел-техникалық, статистикалық, бейресми 
Пухгалтерлік ақпаратгы, оның ішінде кәсіпорынның эртүрлі 
іюлімшелерін салыстырудың мағынасы бар.

Әдетте, түсімнің толықтыгын тексеру үшін келесі қүжаттар
қижет:

1. Тауарларды босатуға арналған жүкқүжаттар;
2. Негізінде демалысқа жүкқүжаттар ресімделген 

күжаттар (хаттар, шарттар, басшының окімдері));
3. Шарт талаптарының, ең алдымен төлем шарттарының 

очгергенін куэландыратын хаттар жэне басқа қүжаттар;
4. Кэсіпорынның лауазымды түлгаларының айғақтары. 
Лауазымды түлғалардың бастамасы бойынша жасалған

қүжаттар жинақтаушы сипатқа ие, экономикалық қатынастар 
жүйесін, кэсіпорындағы ішкі айналым мен жауапкершілік 
жүйесін неғүрлым нақты жэне егжей-тегжейлі көрсетеді. 
Сондықтан, дэлелді күші жоқ, олар анықталған бүзушылық 
фактілерін бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Ресми жэне бейресми есеп деректерін салыстыру, олардың 
арасындагы сэйкессіздіктерді жэне олардың пайда болу 
себептерін анықтау ерекше қызығушылық тудырады.

Кесте 3.1. Іске асьфу туралы жазба жэне бухгалтерлік жазбаларды жасау

Көрсеткіш Бейресми ақпарат Ресми ақпарат Айырмашылық +.-
Тауарлардың 1 сорт 1 сорт 2 сорт
қозғалысы: саны
(мың теңге) 20 10+10=20
Бағасы
(мың теқге) 20,0 20,0 15,0

Сомасы 400,0 200,0+150,0=350,0 -50,0
(мың теңге)
Түскен ақша
қозғалысы (мың 400,0 350,0 -50,0
теңге)
Касеаға 400,0 350,0 -50,0
тапсырылды (мың
геңге)
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Материалдық жауапты тулғаның бейресми есептік 
жазбаларынан көрініп тұрғандай, оған 400,0 мың теңғе сомасына 
I сұрыпты 20 (мың т.) тауар сату үшін берілді жэне осы сомада 
түсім кәсіпорын директорына берілді.

Бухғалтерлік есеп деректері бойынша шын мэнінде 350,0 
мың теңғе сомасына 20 мың тонна тауар бар, бірақ эртүрлі 
сорттар мен эртүрлі бағалар бойынша.

Дэл осы сома сатудан түскен түсім ретінде кіріске алынды. 
Бағаны көтеру нәтижесінде *гіайда болған 50 мың теңғе 
сомасындағы айырма шаруашылық айналымынан алынды

Қолма-қол ақшаны жасыру әдістерінің бірі-есепке 
алынбаған тауарларды сату. Мүндай фактілерді анықтау 
жүрғізілғен түгендеу жэне оның нэтижелерін бух деректерімен 
одан эрі салыстыру негізінде жүргізіледі. тауарларды саны 
бойынша кіріске алуға жэне жіберуге арналған бастапқы 
қүжаттармен салыстырғанда есепке алу.

Әдетте бүл үшін бақылау салыстыру (салыстыру) парағы 
жасалады (кесте. 3.2).

Кесте 3.2. Тауарлардың қалдықтарын бақылау салыстыру ведомості (т)

Тауар

2020 жылдьщ 
басындағы 

қалдық 
(кезеңі)

Кіріс Шығыс

2020 жылдың (кезеңнің) соңындағы 
калдык

Есептік Нақгы
Ауытқу

(+•-)

1 100 600 - 700 1000 +300

2 20 500 100 420 100 -320

3 1000 5000 500 5500 500 -5000

4 1000 300 100 1200 5000 +3800

Тексерушінің қаралған мысалында түгендеу деректерімен 
расталған тауарлардың нақты қалдықтарының жыл (кезең) 
басындағы қалдықтарды қосу жолымен немесе үйымға кіріс 
қүжаттары бойынша келіп түскен тауарлар санымен алдыңғы
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і үгендеу деректерімен айқындалатын, қолма-қол ақшасыз есеп 
пйырысу бойынша жіберілген, төлемсіз берілген тауарлар санын 
шегере отырып, осы қалдықтардың есептік шамасынан асып кету 
фактілері ескертілуге тиіс. жэне т. б.

Бұл 1 жэне 4-ші тауарларга тэн жэне ескерілмеген 
гауарлардың түсуінің салдары болуы мүмкін. Бүл жагдайда қарсы 
гсксеру эдісін қолдану орынды болуы мүмкін.

Қарсы тексеру-бақылаудың бүл әдісі сол қүжаттың эртүрлі 
даиаларын салыстыруға негізделген. Ол шот-фактураларды жэне 
жонелтпе қүжаттарды қүндылықтардың келіп түсуіне арналған 
кіріс қүжаттарымен салыстыру кезінде, дебиторлармен жэне 
кредиторлармен есеп айырысуларды салыстыру кезінде, 
һухгалтерлік жэне қоймалық есеп деректерін салыстыру кезінде, 
(>ухгалтерлік қүжаттар мен колік үйымдарының жонелтілген 
қүндылықтарға арналған қүжаттарын салыстыру кезінде 
қолданылуы мүмкін.

Салық бүзушылықтары қүжаттардың эртүрлі даналары 
габылған немесе қүжаттар болмаған кезде қабылданады.

Егер компания кез - келген сатып алушымен немесе 
жеткізушімен түрақты экономикалық байланысқа ие болса, онда 
қарсы тексеру белгілі бір нэтиже бере алады. Мысалы, компания 
онімнің келуіне арналған тауарлық-көліктік жүкқүжаттардың 
барлық даналарын есепке ала алмайды, ескерілмеген онімді сату 
сатудан түскен кірістің томендеуіне экеледі.

Кассалық операциялар бойынша бухгалтерлік жазбалардың 
қисындылығын тексеру. Көбінесе кәсіпорындар мен үйымдар 
гүскен соманы басқа есеп айырысу шоттарына жатқызу арқылы 
кірісті жасырады

Тексеру тэжірибесінде осындай мысал қарастырылды - 
"кассадағы қолма-қол ақша" шотының дебеті жэне "негізгі 
ондіріс"шотының кредиті шоттардың корреспонденциясы. 
Осылайша көрсетілген операцияның мэнін мүқият зертгеу бүл 
кэсіпорын қызметкері корсеткен негізгі ондірістің қолма-қол 
ақшамен толеу туралы екенін корсетті.
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Әрине, бұл жерде ҚҚС жэне айналым бойынша басқа да 
төлемдерден бастап, КТС жэне нақты өзіндік құн бойынша 
аталған сату жүргізілген қызметкерлерден ЖТС аяқталатын 
бірқатар салықтар бойынша объектілердің кемітілуі туындайды.

Кассалық операцияларды бақылау кезінде сатудан түскен 
кірістің толықтығын тексерумен қатар, шығыс операцияларына 
да назар аудару керек. ¥йымның кассасынан ақша қаражаты 
шығыс ордерлері немесе басқа тиісті ресімделген қүжаттар 
(төлем Ведомостары, ақша беруг^ арналған өтініш, шоттар жэне 
т.б.) бойынша берілетінін есте үстаған жөн.

Шығыс қүжатгарында ақша алушылардың қолхаттарының 
болуын тексеру, оларда үзілді-кесілді жол берілмейтін 
түзетулердің, өшірулердің, түзетулердің жоқтығына ресми 
тексеру жүргізу қажет.

Шығындарға тікелей жатқызылатын шығыстарды қолма-қол 
төлеген жағдайда осы операцияның орындылығын растайтын 
қүжаттар міндетті түрде тексеріледі. Бүл ретте өнімнің өзіндік 
құнындағы шығыстардың асыра бағалануы да бақыланады.

3.3. Банк операцияларын тексеру

Салық төолеушілердің салық органы қызметіне банктік 
шот ашқаны туралы айтпауы, шот ашу кезінде банк салық 
төлеушіге тіркелу номерін беруге міндетгі, сондай-ақ операция 
жүргізгенде банктік қүжатты салық толеу үшін тіркелу 
номерінің корсетілмегеніне байланысты, салық төлеушінің 
жүргізілетін шығын операциясы шотының сомасынан 5% 
олшемінде айыппүл салынады.

Банктер жэне басқа үйымдар, жеке банктік операция 
түрлерін жүзеге асыру кезінде, салық толеушінің банктік шот 
ашу кезінде салық толеушіге тіркелу номерін беруге міндетгі. 
Салық қызметтінде эрбір салық төлеушіге РНН беріледі жэне 
барлық салыққа байланысты қолданылуы қажет.
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Салық деклорациясында, есеп айыруда жэне “Салық 
туралы ” заңға сэйкес қолданылатын басқа да құжаттарға, 
заңды жэне жеке тұлға салық толеушінің тіркелу номерін 
белгілеуге міндетгі жэне табысын есептейтін кез-келген 
іұлғаға номерін хабарлауына болады.

Кәсіпкерлік қызметте субъект ретінде тіркелген жеке тұлға 
жэне заңды тұлға тіркелудің ағымдық 10 күнінде салық 
қызметіне тіркелу номері үшін хабарласуға міндетті. 
Қарастырылған құқық бұзушылық 3 өзіндік құрамнан тұрады:

1. СТН-сіз салық төлеушілердің банктік шот ашуы;
2. Салық төлеушілердің салық органына банктік шот ашқаны 

іуралы айтпауы;
3. Банктік құжатта рнн-нің көрсетілуінсіз операцияның 

жүргізілуі.
Қарастырылған құқық бұзушылық субъектісіне жеке банктік 
операция түрлерін жүзеге асыратын банк немесе басқа да 
ұйымдар қатысады.
Субъективтік жағынан бұл құқық бұзушылық әдейі жүргізіледі; 
Оның салық төлемеуге СТН-сіз банктік шот ашуга құқыгы 
жэоқ екндігін, салық органына салық төлеушілердің банктік 
шот ашқаны туралы хабарлауға міндетті, СТН құжатын 
көрсеткенше операциялар жүргізілмейтіндігін банк біледі, 
бірақ біле түра осыны іске асырады.

Объективтік жагынан құқық бұзушьыық қозғалыссыз жолмен 
есептелінеді- салық толеушілердің банктік шот ашу кезінде 
СТН-нін есептелуі туралы міндеттеменің орындалуына
бағынады, банктік құжатга бұл номер көрсетіледі.

Банктік шот ашу кезінде құқық бұзушылық есептелінеді, 
ағымдығ банктік 10 күнде банк салық қызметіне айтуы үшін.

Салықтық орган 3 негізде салық төлеушілердің банктің 
шотында барлық шығындар операциясын қысқарту
шешімдерін жүргізуге қүқылы:
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1. Салық заңдылықтарын бұзудың көрсетілуі туралы талап 
етілулердің орындалмауы. Сондай-ақ, бүзушылықтың орнауы 
туралы талап етілмеуін орындалмауы фактісі қатысады.

Салық зандылықтарын бузу фактісінің пайдав болуы кезінде, 
салық органы протокол құруға жіне орнатулар жүргізуге 
қүқыгы бар

2. Тексеру жіне бақылау жүргізуге жіберілмеуі салықтық
бақылау жіне тексеру жүргізуді тек қана салықө органы 
жүргізуге қүқығы бар. 5

3. Бюджетке төленетін басқа да төлемдерді жэне 
декларацияны, есеп айырысуды, банкті жэне бухгалтерлік 
есепті салық қызметіне үсынбау.

Салық қызметі органында банктік шоттағы ақша қүрамдарын 
еспетер шешімдерінің орындалмауы үшін салынған 
айыппүлдар, тек салық есептеумен байланысты ғана орын алуы 
мүмкін.

Сүрақтарды шешу кезінде банктің енгізілген тэртіпте 
алғашқы кезекте жауапкершіліктің орындалмағаны үшін, 
салыққа сәйкес шартсыз есептеулерге қатысты, салық 
қызметі органынң заңына сәйкес салық төлеушілердің 
шотынан салыыққа байланысты, айыппүлдарды жэне 
пенияны, егер салық төлеуші осы қарыздарын төлеуге 
келіскен жағдайда ғана қүқығы бар.

Осыған байланысты, енгізілген формада салық төлеуші 
өзінің банктік шотынан көрсетілген қарыздарды беруге 
келісімін бермесе, салық органынң бүйрығы негізінде, осы 
шығарымдар туралы банк қаулысы қүқықтық емес болып 
табылады, осыған байланысты ол осы қаулыны орындау 
жауапкершілігіне қатысты емес болып танылады.

Салық органында енгізілген тэртіпте алғашқы кезекте 
жауапкершіліктің орындалмағаны үшін, егер салық төлеуші 
осы енгізуге қатысты болған жағдайда жауап береді. Мүндай 
жауапкершілік туындамайды, егер енгізулер қандай да бір 
басқа тұлғаларға байланысты болса (мысалы, салық
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төлеушінің дебиторы, субъектісі табыс төлеу көзі болып 
іабылады жіне т .б )

Қарастырылған қүқық бұзушылықтың субъектісіне банктік 
оиераңиялардың жеке тұрлерн іске асыратын банк немесе 
басқа да ұйымдар қатысады.

Қүдық бүзушылықтың объектісіне салық органының салық 
голеушілердің банктік шотындағы барлық шығын 
операцияларын қысқарту қүқығы қатысады жэне осы орган 
қаулысын алғашқы кезекте банктің орындауы, осыған 
қатысты шартсыз сәйкес келетін орғанға есептеу.

Бүл қүқық бүзушылық бір-бірімен байланысты 
бірнеше логикалық байланыстардың 3 өзіндік 
күрамынан түрады;

1) Заңды түлғаның банктік шотынан бюджетке төленетін 
салық сомасының жэне санкция сомасының кезекті 
шығарылымының орындалмауы;

2) Салық телеушілердің, клиенттердің шығарылатын 
банктік шотынан бюджет табысында ұсталынатын 
соманы есептеу;

3) Салық толеушілерге бюджетке төленетін төлемдердің 
өрындалмаған төлем тапсырысының қайтарылуы.

Егер кезектілікті ұстамау жеке түлғаның банктік шотымен 
байланысты орын алатын болса, онда оны алдағы шарадан 
ажырататын банкте қолданылмауы тиіс.
Салық толеушілердің салық толеу туралы тапсырысы, сондай- 
ақ салық салық органының салық толеушілерден салық 
сомасының, штрафтың және пеняның жиналуы банктің 
алғашқы кезектегі тәртібімен орындалуы қажет.

Банкке түсетін барлық басқа талап етулер, тек салықтық 
тапсырыстар қанағатганғаннан кейін ғана орындалуы тиіс. 
Егер банкке, олардың жұмыскерлерінің пайдасына салық 
толеушілердің еңбек ақысынан алынатын орындаушы беттер 
бір уақытта келіп түссе жэне салық пеняларды телеудің
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мерзімінің инкассалық тапсырысы, онда бұл алымдар келесі 
кезекпен қанағаттануға міндетті:
1) еңбек ақы алымдарының орындаушы беттері;
2) салық алымдары
3) пеня сомасы
Басқа кезектілік салық төлеушінің ликвидациялық 
жағдайында қарастырылады. Банкроттық туралы заңға жэне 
Азаматгық кодекстің 51 бабына сәйкес бюджетке төленетін 
міндетті төлемдерге қарьЬдар, сондай-ақ салықтық 
айыппұлдар жэне пенялар төртінші кезекте төленеді.
Бірінші кезекте талап етушілер қанағаттануы тиіс, содан кейін 

уақытша төлемдерге сэйкес капитализация жолымен,жабылған 
заңды тұлға денсаулыққа немесе өмірге зиян келтіргені үшін 
жауап береді.

Екінші кезекте неселер міндеттемесі, қамтамасыз етілген 
мүлік кепілдігі жойылған банкротының сома шамасын 
қамтамасыз етудегі авторлық келісімді үрлағаны үшін төлемдер, 
еңбек келісімі бойынша жүмыс істейтіндердің, түлғалардың 
еңбек ақысымен есеп айырысу өндіріледі.

Бірінші кезекте басқа да кредиторлармен есеп айырысу 
өндіріледі.
Әрбір кезектілікке талап етулер толықтай алдагы кезектіліктегі 
талап етулер толықтай төленгеннен кейін қанағаттандырылады.

Бірнеше талап етулерді қанағаттандыру кезектілігі жеке 
кәсіпкердің банкроттық жагдайында енгізіледі, бірақ жеке мүнда 
салық қарыздары 3 інші кезекте төленеді.

Салық қарызы сомасының қаншалықты шығарылатыны тек 
қана салық телеушінің банктік шотынан гана өндірілмейді, 
сондай-ақ оның дебиторынан, кезектілік шығарымды 
үстамағаны үшін пеня түріндегі санкциядан, жэне банктен, 
дебиторга қызмет керсетулерден, осы қарызды төлеу есебінен 
өндіріледі.

Салық төлеушінің банктік шотынан шығарымдар немесе оның 
дебиторының ақша қүралынан салықтық қарыздарын толеу, тек
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салық төлеуші немесе оның дебиторы осындай қарызды төлеуге 
кслісім бергенде ғана орын салады.

Егер олар мұнымен келіспесе, салық қызметі органының 
қарыздар сомасының есебін жинау туралы бұйрығына шағымдар 
түседі, бүл бұйрық банктік органдарға алынбайды жэне салық 
төлеушінің жэне оның дебиторының шотына келтірілген шығын 
омераңиясы сомасына 5 пайыздық түрінде жауапкершілікке 
гартылады, сондай-ақ кезектілік шығарымын ұстамағаны үшін 
салынған пеняға пұл банктік араласпауы қажет.

Субъектісіне банк немесе жеке банктік операция түрлерін іске 
исыратын ұйымдар қатысады.
Объективтік жағынан бұл құқық бүзушылық қозғалыстағы 

жэне қозғалыссыз болып қарастырылады.
Салық туралы заңға сәйкес күн сайын енгізілген мерзімнің 

үстіне анықталған көлемінде клиентгер тапсырмасы бойынша 
жергілікті бюджетке салық төлемдерін ұстау, ҚР ұлттық банкі 
енгізген, қайта қаржыландыру 1,5 -  қысқартылған олшемнің 
нақты ставкасы бойынша банкке пеня жиналады .
Тэжірибеде банктің салықтық міндетгемелерінің анықталмаған 

дамуы орын алады жэне міндетгемелерді орындамағаны үшін 
іаңсыз жауапкершілік енгізіледі.

Банктер мемлекеттік салық агенті болып табылмайды, (олар 
озінің жұмыскерлерімен қатынаста осындай роль атқарады, 
осыған қарамастан олар заңды тұлғаның сапалық қызметін 
атқарады ) жэне салық туралы заңға сәйкес салық органының 
иикассациялық тапсырмасы( бұйрығы) негізінде гана 
клиенттердің банктік шотынан шығарымдар өндіре алады.

Талапсыз тэртіпте салықты үстауға олардың құқығы жок.
Салық төлеушілердің банк операцияларын банк

мекемелеріндегі есеп айырысу, валюта, арнайы несие жэне басқа 
шоттар бойынша тексеру кезінде тексеруші кассалық 
операцияларды тексеру кезіндегідей эдістерді қолдана алады. 
I ексерудің мынадай мэселелеріне ерекше тоқталған жөн:
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-Кәсіпорынның шоттарының санын, олардың түрлерін жэне 
қай банктерде ашылғанын анықтау.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес салық жэне басқа да 
міндетті төлемдерді төлеушілер - заңды тулғаларға, олардың 
филиалдарына, өкілдіктеріне, сондай-ақ кәсіпкер азаматтарға 
банк мекемелері салық органында есепке қойылғанын растайтын 
қүжатты корсеткен кезде ғана есеп айырысу, ағымдағы шоттар 
ашады.

Несие, валюта жэне депозиутік шоттарды қоса алғанда, өзге 
шоттар салық төлеушілерге олар тиісті шот ашу ниеті туралы 
салық органының хабарламасы туралы куэландыратын қүжатты 
(яғни анықтамалар) ұсынған кезде ғана ашылады.

Мұндай тэртіп кез келген кәсіпорынның, оның ішінде 
мемлекеттік емес кэсіпорынның банкке депозитке ақша 
қаражатын сала алмайтындығын, мемлекеттік органның - салық 
органының келісімінсіз валюта шотын аша алмайтындығын 
білдіреді.

Ақша операңиялары саласында салық салудан жалтарудың 
келесі эдістері жиі кездеседі:

- ұйым эртүрлі банк мекемелерінде бірнеше есеп айырысу 
(ағымдағы) шоттарын пайдалана алады, бұл ретге ақша 
қаражатының қозғалысы жасырылады жэне оларды бақылау 
қиындайды.

көбінесе кэсіпорындар бір немесе бірнеше ірі 
операңияларды жүзеге асыру үшін банкте қосымша шот ашады, 
содан кейін шот жабылады.

- кейде компания банктің көмегімен салық салудан 
жасырылады. Бұл жағдайда сатудан түскен түсім банктің 
корреспондентгік шотына есептеледі, кейіннен қаражат қолма- 
қол ақшаға айналдырылады немесе шетелге аударылады.

- соңғы жағдайда кәсіпорын валюталық шот ашады, ақшаны 
айырбастауды жүзеге асырады, валютаны шетелге аудару 
операңиясы аяқталғаннан кейін валюталық шот жабылады. Бұл
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лпгдайда компания банкке қызметтер үшін белгілі бір соманы 
і шіа төлейді.

- кәсіпорындар арасындағы озара келісім бойынша 
қаржылық операциялар үшінші түлғалардың есеп айырысу
шоттары арқылы жүзеге асырылуы мүмкін, сатудан түскен 
гүсімнің бір бөлігі азаматтардың жеке шоттарына немесе 
клсіпорындардың шоттарына озара есеп айырысу шотына 
аударылуы мүмкін. Бүл ретге көрсетілген сомалар өткізу 
пютгарына жатпайды.

- түсімді аудару үшін есеп айырысудың орнына несие 
бойынша берешекті отеу есебіне несие шоттары пайдаланылуы 
мүмкін.

- өзара тәуелді кәсіпорындар жүйесінде, мысалы, бас жэне 
еншілес компаниялар арасында өнімді сату жэне негізгі 
қүрылымның сатып алушылары мен тапсырыс берушілерімен 
ссеп айырысу қүқығын беру орын алуы мүмкін, осыған 
байланысты сатудан түскен түсім ретінде оның есеп айырысу 
шотына ақша қаражаты түспейді жэне олардан салық алынбайды. 
Гиесілі қаражаттың үлесі фирмаішілік есеп айырысулар бойынша 
қаражатты аудару ретінде бүркемеленеді.

- кірісті томендету үшін бағалы қағаздарды қолдана отырып 
есептеулер де қолданыла алады. Мысалы, сатылған тауарларға 
(қызметтерге) ақы төлеу қарапайым вексельмен ресімделеді, 
содан кейін ол номиналдан төмен бағамен сатылады.

3.4 Амортизациялық аударымдардың еңбегіне ақы төлеу

Жүргізілген қүжаттық тексерістердің тәжірибесі корсетіп

ресурстарды (бензин, жағармай материалдары, қосалқы 
болшектер) сатып алу фактісі бойынша шығыстаолын жекелеғен 
түрлерін ақау ведомостары мен е

жөніндегі шығыстарды тексеру

отырғандаи, кэсіпорындар мен үиымдар материалдық
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ресімдемей жиі есептен шығарады. Тексеру жүргізу кезінде 
бензинді есептен шығару автокөліктегі отын шығынының желілік 
нормалары бойынша көлік қүралдарының нақты жүрісі туралы 
деректер негізінде жүргізілетінін ескеру қажет.

Қызметтік сапарлар үшін жеке жеңіл автомобильдерді 
пайдаланғаны үшін өтемақылар ҚР Үкіметі белгілеген нормалар 
шегінде қабылданады.

Қызметтік сапарлар үшін жеке автокөлікті пайдаланатын 
қызметкерлерге өтемақы төлеу үуіін негіздеме отемақы мөлшері 
козделетін кэсіпорын басшысының бүйрығы болып табылады.

Өтемақы сомасында автомобиль иесінің негізгі 
шығындарын өтеу - тозу, ЖЖМ, техникалық қызмет көрсету 
жэне ағымдағы жөндеу шығындары ескеріледі.

Іссапарларға арналған шығындар іссапар орнына бару жэне 
кері қайту жолақысының қүнын өтеуге, түрғын үй-жайды жалдау 
ақысын төлеуге жэне тәуліктік ақыны төлеуге арналған 
шығыстардан қүралады.

Салық салу мақсаттары үшін бүл шығыстар ҚР Үкіметі 
белгілейтін нормативтер шегінде ескеріледі.

Бақылау проңесінде қаражаттың жүмсалу нормативтерінің 
сақталуы ғана емес, сонымен қатар іссапар шығыстарының дүрыс 
ресімделуі де тексеріледі.

Қызметкерлерді іссапарға жіберу міндетті түрде ұйым 
басшысының бұйрығымен ресімделуі тиіс, онда іссапардың 
мақсаты, межелі пункті жэне іссапардың мерзімдері көрсетіледі. 
Өндірістік қажеттілікке байланысты іссапардың орындылыгы 
ерекше тексерілуі керек, өйткені негізгі жэне өндірістік 
процестерге қатысты шығындарды ғана өзіндік құнға жатқызуға 
болады.

Іс жүргізуге байланысты емес іссапарларға арналған 
шығыстар тиісті қаржыландыру көздері есебінен өтелуге тиіс.

Тексеру барысында іссапар куэлігінің дұрыс ресімделуін, 
есеп беретін адамның шығыстарын растайтын барлық ақтау 
құжаттарының болуын бақылау қажет.



Тэуліктік төлемдердің дұрые есептелуі бақыланады 
(мсрзімдер, күндер жэне т. б.)

Кэсіпорын басшылығының шешімі бойынша 
қызметкерлерге іссапар шығыстары белгіленген нормалардан 
іісатын мөлшерде етелуі мүмкін. Бүл жағдайда пайда болған 
ийырмашылық салық салынғаннан кейін кәсіпорынның иелігінде 
қалатын пайда есебінен болады жэне табыс салығын үстап қалу 
үшін қызметкердің ЖБК-не енгізіледі.

Өкілдік шыгыстарға кэсіпорынның басқа кәсіпорындардың, 
үйымдардың (оның ішінде шетелдік) окілдерін қабылдау жэне 
оларға қызмет көрсету жөніндегі шығындары жатады. Өкілдік 
шығыстардың құрамына окілдерді ресми қабылдауды (таңғы ас, 
гүскі ас жэне т. б.) еткізуге, колікпен қамтамасыз етуге, мэдени 
ойын - сауық іс-шараларына, кәсіпорын штатында түрмайтын 
аудармашыларға ақы төлеуге жэне т. б. байланысты шығындар 
кіреді.

Корсетілген шығыстар сатудың жылдық көлемінен 
пайызбен есептелетін нормативтер шегіндегі өзіндік қүнға 
қосылады (ҚҚС-ты ескере отырып)

Корсетілген шығыстарды өзіндік қүнға енгізу үшін ақтау 
бастапқы қүжаттары (кассалық, тауарлық чектер), қолма - қол 
ақшасыз есеп айырысулар болған кезде-шығыстардың қүрамы, 
саны мен бағасы корсетілген толем тапсырмасы мен шот негіз 
болып табылады.

Несиелер бойынша пайыздарды толеу жөніндегі шығыстар 
материалдық қүндылықтарды, тауарларды сатып алуға арналған 
банктердің кредиттері бойынша өнімнің әзіндік қүнына, еңбекке 
ақы толеуге арналған шығыстарды жэне өнімді, жүмыстарды, 
корсетілетін қызметтерді өндірумен байланысты, оның ішінде 
коммерциялық кредиттер бойынша, қаржы лизингі операциялары 
бойынша басқа да шығындарды жабуға жатқызылады.

Пайыздарды төлеу бойынша, үзақ мерзімді қаржы 
салымдарын жүзеге асыруға, негізгі қорларды, материалдық емес 
активтерді сатып алуға арналган несиелер бойынша жэне т.б.,
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сондай-ақ меншікті айналым қаражатының жетіспеушілігін 
орындауға арналған несиелер бойынша шығыстарды өзіндік 
құнға жатқызуға рұқсаг етілмейді.

Сондай-ақ, мерзімі откен несиелер бойынша төленғен 
пайыздар онімнің өзіндік құнына кірмейді.

Жарнамаға арналған шығыстар толем түріне қарамастан - 
алдын ала немесе одан кейінғі толем түріне қарамастан, оларды 
орындау фактісі бойынша озіндік құнға енгізіледі. Шығындардың 
шекті мөлшері бар (т.д стандарттар).

Негізгі ондірістік қорларды толық қалпына келтіруге 
амортизаңиялық аударымдар озіндік кұндағы қатаң 
нормаланатын бап болып табылады.

Негізгі құралдардың баланстық құны мен амортизаңиялық 
аударымдар нормаларына (Салық кодексінде шекті нормалар) 
сүйене отырып, амортизацияны ай сайынғы есептеу тетігін 
тексерген жон. Салықтық тексеру кезінде кэсіпорынның 
жарғылық қызметін жүзеге асыруға байланысты ондірістік негізгі 
қорлар бойынша ғана тозудың есептелуін бақылау қажет.

Тексеру кезінде жедел амортизация тетігін қолданудың 
заңдылығына ерекше назар аудару керек (Үкімет қаулысымен 
реттеледі). Жеделдету коэффициентін қолдана отырып 
есептелген негізгі қүралдар бойынша амортизациялық 
аударымдардың сомасы "Негізгі қүралдардың тозуы" шотының 
кредиті жэне ондіріске арналған шығындарды есепке алу 
шоттарының дебеті бойынша корсетіледі.

Машиналар мен жабдықтарды жаңартуды ынталандыру 
мақсатында шағын кәсіпкерлік олардың жұмыс істеуінің бірінші 
жылында жедел амортизация тетігін қолданумен қатар қызмет 
ету мерзімі 3 жылдан асатын негізгі құралдардың бастапқы 
құнының 50%-ына дейін амортизациялық аударым ретінде 
қосымша есептен шығару қүқығы берілді. Олар ай сайын 
бухгалтерлік есепте тең үлестермен корсетіледі. шығындар есебі 
шоттарының дебеті жэне "негізгі құралдардың тозуы" шотының 
кредиті бойынша есепке алу.
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Егер ықтимал пайдалану мерзімін анықтау мүмкін болмаса, 
онда тозу нормалары 10 жылға есептеледі, бірақ кәсіпорынның 
қызмет ету мерзімінен аспайды.

Мұнда салықтық тексерудің мақсаты "өнімді (жұмыстарды, 
қызметтерді) сату" шотының дебетіне жатқызылған 
шығындардың негізділігін белгілеу болып табылады.

Бұл жағдайда бақылаудың екі міндетін бөлуге болады:
- біріншіден, сатылған өнім мен сатылмаған өнім 

арасындағы шыгындардың дұрыстығын, бөлінуін нақтылау;
- екіншіден, шығындар құрамын нақтылау.
Егер ағымдағы есепте жөнелтілген жэне өткізілген өнімді, 

орындалған жұмыстар мен қызметтерді бағалау есептік бағалар 
(жоспарлы өзіндік құн немесе көтерме не шартгық бағалар) 
бойынша жүзеге асырылса, жөнелтілген тауарлардың нақты 
өзіндік қүны айқындалады жэне есепті кезеңнің соңында 
қоймалардағы дайын онімнің қалдықтары бағаланады.

Ол үшін дайын өнімнің нақты озіндік құнының есептік 
бағалар бойынша оның құнынан ауытқу пайызы есептеледі.

Есепті кезенде жөнелтілген тауарлардың нақты өзіндік 
құнын есептеу үшін есептік бағалар бойынша бағалауда тиелген 
гауарлардың саны ауытқу пайызына түзетіледі. Сол сияқты 
дайын өнім қалдықтарының нақты құны есептеледі.

Дайын өнімді есепке алудың дәстүрлі нұсқасында оны 
ондірістен беру кезінде қоймаға кіріске алу "дайын өнім" 
шотының дебеті жэне "негізгі ондіріс" немесе "қосалқы 
ондіріс"шоттарының кредиті бойынша көрсетіледі.

Бұл жазба бухгалтерлік есепте формула бойынша 
анықталған нақты өндірістік құн сомасына жүргізіледі:

Дө= Екбаөш + 3 - Екаөш - Қ,
онда
Екбаөш - есепті кезеңнің басындағы аяқталмаған ондірістің 

шамасы;
Екаөш-есепті кезеңнің аяғындағы аяқталмаған ондірістің 

шамасы;
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3-есепті кезеңцегі жалпы шығындар;
Қ  -қалдықтар;
Дө-дайын өнімнің нақты өндірілген өзіндік құны.

Ағымдағы есепке алу мен дайын өнімді шығару проңесін 
бақылаудың ыңғайлылығы үшін көптеген кэсіпорындарда дайын 
өнімдер қоймаға қабылданатын есептік бағалар қолданылады. 
Кэсіпорынның сату (котерме)бағасы немесе дайын өнімнің 
жоспарланған (нормативтік) қүны көбінесе есептік баға ретінде 
қабылданады.

Материалдық шығындарды озіндік құнға жатқызудың 
дұрыстығын тексеру кезінде шығындарға қосылған қүн 
салығының сомасын есептен шығару, сондай - ақ негізгі 
шығындарға есептен шығару - элеуметтік - мәдени сала 
объектілеріне іс жүзінде жұмсалған немесе өндірістік 
болімшелерге, кәсіпорындарға берілғен, бірақ іс жүзінде 
жүмсалмаған материалдарды ондіру жағдайларының жоқтығына 
көз жеткізу қажет.

3.5. Салық төлеушілердің қаржы - шаруашылық қызметінің 
мониторингі -салықтық бақылау нысаны ретінде

Салықтық бақылау нысандарының бірі салық төлеушілердің 
Қаржы-шаруашылық қызметінің мониторингі болып табылады.

Салық кодексінің 623-бабына сэйкес мониторинг олардың 
нақты салық салынатын базасын айқындау жэне тауарлардың 
(жүмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) озіндік қүнын 
қалыптастырудың негізділігіне талдау жүргізу, Қазақстан 
Республикасының қаржы, валюта заңнамасын жэне 
қолданылатын нарықтық бағаларды сақтау мақсатында 
жүргізіледі.

Салық кодексі мониторингтің екі деңгейін (республикалық 
жэне оңірлік) айқындады.



Бұл ретте республикалық мониторингке жататын салық 
толеушілердің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайды. Бүгінгі таңда бүл тізім 200-ден астам салық 
төлеушіні қарастырады.

Салық кодексіне сэйкес өңірлік мониторингке жататын 
салық толеушілердің тізбесін уэкілетгі мемлекеттік орган 
айқындайтын болады.

Мониторингке жататын салық толеушілер міндетті түрде 
салық қызметі органдарына салық есептілігін табыс етеді.

Салық қызметі органы оларды талдайды жэне бұрмаланған 
дсректер табылған жағдайда салық толеушіге оларды жою 
гуралы хабарлама жібереді немесе бақылаудың көрсетілген 
пэтижелерін қүжатгамалық тексеру жүргізуде пайдаланады.

Салық есептілігін, сондай-ақ салық төлеушінің 
мониторингін жүргізу үшін қажетті қүжаттарды үсынбау 
"Әкімшілік қүқық бүзушылық туральГҚазақстан Республикасы 
Кодексінің 206-бабына сэйкес айыппүл салуға экеп соғады.

Бүл ретте айыппүл мөлшері:
- Жеке түлғаларға-айлық есептік көрсеткіштің 10-нан 20-ға 

дейінгі мелшерінде,
- лауазымды түлғаларға - 40-тан 50 айлық есептік 

көрсеткішке дейінгі мөлшерде,
- жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға - салық жэне 

гөлеуге жататын, бірақ төленбеген басқа да міндетті төлем 
сомасының 10% молшерінде.

Салық төлеушінің салық есептілігін Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мүндай 
есептілікті үсыну мерзімінен 90 күн өткен соң салық органына 
габыс етпеуі-айыппұл салуға экеп соғады:

- Жеке түлғаларға - 20-дан 40-қа дейінғі молшерде,
- лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің 50-ден 

70-ке дейінгі мөлшерінде,
- жеке кэсіпкерлер мен заңды тұлғаларға - салық жэне 

төлеуге жататын, бірақ төленбеген басқа да міндетті төлем
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сомасының 50% мөлшерінде. Салық төлеушінің салық 
төлеушілер мониторингін жүргізу үшін қажетті қүжаттарды 
(оның ішінде электрондық түрде) үсынбауы не ұсынудан бас 
тартуы-айыппұл салуға әкеп соғады:

- лауазымды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге - 20-дан 50-ге 
дейінгі мөлшерде,

- заңды тұлғаларға - 200-ден 500 айлық есептік көрсеткішке 
дейінгі мөлшерде.

Бұдан басқа, салық қызмей органдары салық кодексіне 
сэйкес трансфертгік бағаларды қолдану кезінде мемлекеттік 
бақылау мэселелерін реттейтін Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актісінде көзделген тэртіппен жэне жағдайларда 
мэмілелер бойынша бағалардың дұрыс қолданылуын бақылайды.

Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру үшін уэкілетті 
органдар трансфертгік бағалар қолданылуы мүмкін мэмілелерге 
мониторинг жүргізеді.

Бүл ретте мониторингке жататын тауарлардың 
(жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметгердің), мэмілелердің 
тізбесін трансферттік бағаларды қолдану кезінде бақылауды 
жүзеге асыратын уәкілетті органдар айқындайды.

Мониторинг нэтижелері бойынша уэкілетті органдар мэміле 
бағасының тауардың (жұмыстың немесе көрсетілетін қызметтің) 
нарықтық бағасынан ауытқуы мәселесі бойынша тексеру 
жүргізеді. Мэміле бағасының нарықтық бағадан ауытқу фактісі 
анықталған кезде уәкілетті органдар салық салу объектілерін 
түзетеді жэне салықтардың, өсімпұлдар мен айыппұлдардың 
сомаларын есептеуді жүргізеді.

Салық төлеушілердің Қаржы-шаруашылық қызметінің 
мониторингі арқылы салықтық бақылауды жүзеге асыру 
мемлекет тарапынан ең маңызды бақылау жэне тетік болып 
табылады.

Шаруашылық қызметтің нәтижелері немесе қаржылық 
нәтижелер-бұл кэсіпкерлік қызметтен түскен барлық пайда мен



шығындардың жиынтығы бойынша анықталатын есепті кезеңдегі 
меншікті капитал қүнының өзгеруі.

Бухгалтерлік есепте осы көрсеткіштерді теңгерімдеу үшін 
сальдосы есепті кезеңдегі ұйымның қаржылық нәтижесін 
корсететін "Қорытынды кіріс немесе шығын" шоты 
қолданылады.

Бұл ретге шоттың дебеті бойынша шығындар, ал кредит 
бойынша пайда өседі.

Экономикалық қызметгің нэтижелері есепте екі жолмен 
корсетілуі мүмкін екенін есте үстаған жөн.

Біріншіден, нэтижені алдын-ала анықтаумен жэне оны басқа 
шоттарда есептеу жэне бекіту.

Бүл кәсіпорынға тиесілі қүндылықтарды сатудан түскен 
пайдаға (шығынға) тэн.

Пайданың (залалдың) екінші тәсілі кезінде басқа шотгар 
арқылы өтпейді, керісінше шоттағы эрбір операңия бойынша 
тікелей қорытынды кіріс немесе шығын көрсетіледі". Бүл тэртіп 
іске асырылмаган операцияларға қолданылады.

Өткізу нэтижелерін есепке алу "өнімді (жүмыстарды, 
қызметтерді) өткізуден түскен кірістер", "өткізудің өзге кірістері 
жэне негізгі қүралдардың өзге де шығуы", "өзге де активтерді 
откізу", "Өзге де шығыстар"шоттарын пайдалана отырып жүзеге 
асырылады.

Бүл мәселені тексеру кезінде шаруашылық жүргізуші 
субъектілер салық салу мақсатында қаржылық нәтижелерді 
бухгалтерлік есепке алу мен оларды есепке алу арасында нақты 
айырмашылық жүргізуі тиіс екенін ескеру қажет.

Барлық кәсіпорындар қандай да бір баламасыз өнімді 
жөнелту бойынша өткізу сәтін айқындау негізінде қаржылық 
пэтижелердің есебін жүргізуге міндетті.

Салық салу мақсаттары үшін өнімді (жүмыстарды, 
көрсетілетін қызмеггерді) өткізуден түскен түсімді айқындау 
эдісін үйымдар шаруашылық жүргізу жэне үзақ мерзімге (әдетте
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ы

бірнеше жыл) жасалған шарттар талаптарын негізге ала отырып 
белгілейді.

Осылайша, егер ұйым салық салу мақсатында жөнелтілген 
онімді толеу үшін сату сәтін анықтау эдісін таңдаса, онда ол 
мамандандырылған салық есебін жүргізуге міндеттеме алады.

Жедел салықтық есепке алу деректері "қаржылық нэтижелер 
жэне оларды бөлу туралы" №2 нысанымен қатар салықтық есеп 
айырысулар үшін қолданылатын жалпы пайда туралы салықтық 
есептің бухгалтерлік есептілігін эАасау үшін негіз болады.

Бухгалтерлік және салықтық есептің түбегейлі эр түрлі 
мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған екі тәуелсіз қызмет түрі 
ретінде қатар емір сүруін реформалау жағдайында салық 
төлеушілер үшін де, салық органдары үшін де қиындықтар 
туындайды.

Сонымен бірге, қаржылық нәтижелерді параллель есепке 
алудан бас тарту эрдайым мүмкін емес, өйткені бүл шешім 
экономикалық түрақсыздық, инфляңия жэне толем дағдарысы 
жағдайында айналым қаражатына айтарлықтай қосымша 
инвестиңияларды қажет етеді. Жаңа ресурстарды тарту 
жонелтілген қүндылықтар үшін ақша түскенге дейін есептелетін 
салықтарды толеу үшін жэне сатып алушылар мен тапсырыс 
берушілердің тауар нысанындағы нақты коммерциялық кредит 
беру үшін объективті түрде қажет болады.

Сонымен қатар, мүнда субъективті аспект пайда болады. 
Төлеушілердің басым көпшілігі төлем саясатының элементі 
ретінде толем фактісі бойынша түсімнің анықтамасын 
қабылдады, бұл схеманы үзақ уақыт пайдаланды жэне оған 
үйреніп кетті.

Салықтық тексеру барысында түсімнің дүрыс қалыптасуы 
№11 ордер - журналдағы жазбалар негізінде, бірақ "өнімді 
(жүмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен кірістер" шотының 
кредиті негізінде, "жеткізушілермен жэне мердігерлермен есеп 
айырысу" шотымен не "Касса", "есеп айырысу шоты" жэне
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"налюталық шот"ақша қаражатын есепке алу жөніндегі 
июттармен корреспонденцияда бақыланатынын ескеру қажет.

Бартерлік операциялар бойынша жеткізушілер алдындағы 
берешек "жеткізушілермен жэне мердігерлермен есеп 
айырысу"шотында корсетілуі тиіс.

3310 шотының дебеті және 7110 шотының кредиті бойынша 
қосымша бухгалтерлік жазба арқылы тауар алмасу операциялары 
іютижесінде пайда болған дебиторлық жэне кредиторлық 
бсрешекті озара есепке алу жүзеге асырылады.

Егер кэсіпорын ақшалай қаражаттың түсу фактісі бойынша 
іске асыру сәтін анықтау негізінде бухгалтерлік есеп жүргізсе, 
онда жылдық бухгалтерлік есепті жасау кезінде. есеп беру соңғы 
бухгалтерлік жазбаларды жасау керек.

Сатудан түскен кірісті анықтаудан басқа, салық есебінің 
гағы бір объектісі-белгіленген тэртіппен бекітілген лимитгерді, 
іюрмалар мен нормативтерді ескере отырып, үйым жасаған 
шығындарды түзету.

Өзіндік қүн нормаланатын шығыстармен белгіленген 
лимитгерден асып кету сомасына нақтылануы тиіс. Түзету 
тікелей жолмен жүргізіледі, өзіндік құнды азайту белгіленген 
гэртіппен қабылданған корсеткіштерден ауытқуға жол берілген 
айда жүзеге асырылады.

Өткізуден түскен қаржылық нэтиже откізуден түскен түсім 
(жалпы кіріс) сомасы мен өткізілген ҚҚС, акциздер өніміне 
(тауарларына, жүмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) келетін 
ондіріс (айналым) шығындарының сомасы арасындағы айырма 
ретінде айқындалады.

Ағымдағы есепті кезеңде негізгі қүралдарды сатудан түскен 
кіріс (кредиттік сальдо) немесе шығын (дебеттік сальдо) 2410- 
шотган "пайда мен залал"шотына есептен шығарылады.

Кэсіпорын алатын қаржылық көмектің барлық түрлері 
(отеусіз қаржылық көмек, арнайы мақсатгағы қорларды 
голықтыру жэне бірлескен қызмет болмаған кезде басқа мақсатты 
түсімдер, жарғылық қорға жарна ретінде басқа кэсіпорыннан
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түскен қаражатган басқа) бухгалтерлік есепте іске асырылмаған 
кірістерге жататынын, ал салық есебінде — салық салынатын 
пайдаға қосылатынын есте ұстаған жөн. Сонымен қатар, бүл 
қаражатқа қосымша қүн салығы салынады.

3.6. Бюджетке жанама салықтарды есептеудің дүрыстығын 
жэне уақтылы аударылуын тексеру

Ч
Қосылған құн салығы бойынша тексеру.Тікелей салықтың 
табысқа, мүлікке немесе басқа да салық төлеушілердің эрекетіне 
тікелей негіздеуіне қарағанда, жанама салық бағаға проңенттік 
немесе ақшалай қосылыс қүн ретінде қосылады.Салық 
тэжірибесінде 2 субъект қатысады 1-ші жағынан мемлекет, ал 2- 
ші жағынан, міндетті түрде мемлекетгік қазынаға салық төлейтін 
төлеуші.

Жанама төлеу кезінде салық қатынасының неғізғі субъектілеуі 
арасында мемлекет тарапынан фискалдық агент функңиялары 
жүктелетін делдал тауар сатушы пайда болады.

Түтынушы тауарларының (жүмыс қызмет көрсету) жанама 
салығы алынғанымен, фискальдық агент (салық агенті) бекітілген 
заңдылықтарға сэйкес салық төлеушінің есептелінген, үстап 
қалған салық сомаларын қарап, бюджетке тиесілі салық сомасын 
аударуын қамтамасыз ‘еіу керек.Жанама салықты төлеуші 
ретіндеғі кэсіпорындар -  салық органдарының қатаң бақылау 
объектісі болып табылады.

Қосылған қүн салығы толемдері бойынша қүжаттық тексеріс 
берілген кэсіпорынның жэне ұйымның бухгалтерлік есебін 
зерттеуді, синтетикалық жэне аналитикалық формулалардағы 
бастапқы қүжаттарды зерттеуді білдіреді.

Салық деклараңиясының барлық ҚҚС көрсеткіштері бойынша 
тексеріс жүргізіледі: сатылған тауардың (жүмыс, қызмет көрсету) 
бағасы, ҚҚС бойынша салық салынатын; ҚҚС сомасы; аванс 
көлемі жэне алдын- ала төлемнің, сатылған тауардың бағасы,



ҚҚС бойынша салық салынбайтын. ҚҚС бойынша төлемдерді 
гексеру кезінде шығарылымсыз бақылау әдісі қолданылады: 
синететикалық жэне аналитикалық есептің анықтама 
корсеткіштері жэне бастапқы құжаттарды жазбалары.

Ііұл- бақылауды жүйелі түрде жүргізуге, есеп көшірмелері мен 
бастапқы қүжаттарды бөлшектеп қарау негізінде алдын-ала 
чсрттеуге, сондай-ақ болуы мүмкін бүзушылықтарға көңіл 
аударуға көмегін тигізеді.

Біріншіден,ҚҚС бойынша салық деклараңиясының сатылған 
гауарға (жүмыс,қызмет көрсету) салық салынатын айналым 
гізімдері бухгалтерлік есептемеге сәйкестігін тексеру жатады. 
'Гексеруші ҚҚС төлеушінің тауарларды (жүмыс, қызмет 
корсетулерді) өткізу бойынша жасаған айналымның толықтығын 
гексеру қажет. Салық тексерудің келесі кезегінде есепке қою 
кошірмесінің толықтығы есептік (ағымдағы) шот өткізбелері 
бойынша тексеріледі, сондай-ақ оларға тіркелген қүжаттар; 
кассалық кітап жэне кірістік ордерлері; қолма-қол есеп- 
айырысудың ақшалай қаражаттарды тексеріледі. Кэсіпорын 
айналымның есепте дүрыс көрсетілуі, орындалуы есептік саясат 
бүйырығымен , негізделген табысты анықтау эдісі арқылы 
жүргізеледі.

Егер кэсіпорынның ақша қүралдары есептік шот немесе кассаға 
түскен жағдайда, аналитикалық есеп бойынша сатылған тауар 
(жүмыс, қызмет көрсету) тізімдемеге енгізіледі 16 а- сатылған 
гауар жэне материалдық қүндылықтар туралы есептер 
гізімдемесі.Егер өнімді тиеу процесі орындалған жағдайда, 
аналитикалық есептемеде үқсас мазмүн 16 тізімдемесі 
қолданылады.17 тізімдемеде көрсетілген Төлемдердің жоспар 
бойынша кезектілігі жөніндегі сатылған таурлардың есептік 
гізімдемесі тексеріледі.
Бүл тіркелімдер кэсіпорын қолданатын үйымдық журнал-ордер 

түрлері бойынша есептемеде тексеріледі.
Басқа жағдайда үқсас жинақтау тіркелімдер тексеріледі, немесе 

шаруашылық операциялар туралы есеп кітабы тексеріледі.
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Тексеруші мынаны ескеруі қажет; аналитикалық есептемеде 
ҚҚС бойынша төлем құжатгарымың (төлем тапсырмалары,чек 
реестірі...) сомалары бөлек бағанға көрсетілуі тиіс, жеңілдетілген 
айналымды қоспағанда.

Еғер саудадан түскен табыс құрамында ҚҚС сомасы 
анықталмаса, оның себебін табу керек.

Құжаттық тексеріс кезінде назар аударатын жағдай:есеп шотына 
тек сатылған тауар (жұмыс,қызм$т корсету) табысы ғана емес, 
басқа да сатылмаған құралдар да түседі.Мұндай сомаларды 
тексеру № 2 дебет бойынша есеп шоты тізімдемесінде 
корсетіледі. Осыған орай орындалған шотгар бойынша ақша 
түсімдерінің қандай сомалары көрсетілғенін, есептік, валюталық 
немесе қарыздық шоттардың банк мекемелеріндеғі қандай 
шоттармен байланыстығын анықтау керек, сондай-ақ бүл 
түсімдер таза табыс болып табылмай ма.

Табысқа, мүлікке немесе салық төлеушінің қандай да бір 
әрекетіне тікелей белгіленетін тікелей салықтардан 
айырмашылығы, жанама салықтар бағаға пайыздық немесе 
сомалық үстеме түрінде қосылады.

Тікелей сипатгағы салық қатынастарына екі субъект 
қатысады-мемлекет, бір жағынан, екінші жағынан, мемлекеттік 
қазынаға тікелей салық толеуші.

Салық қатынастарының негізгі субъектілері арасында 
жанама салық салу кезінде делдал пайда болады - мемлекет 
фискалдық Агент функцияларын жүктейтін тауарды сатушы.

Жанама салықтарды өнімдерді (жүмыстарды, қызметтерді) 
түтынушылар толесе де, фискалдық агент қолданыстагы 
заңнамаға сәйкес салық толеушінің атынан есептелген салық 
сомасын есептеуге, үстауға жэне бюджетке аударуға міндетті. 
Бүл жағдай жанама салықтарды төлеуші ретінде әрекет ететін 
кэсіпорынды салық органдарының назарына айналдырады.

ҚҚС бойынша есептерді қүжаттық тексеру кэсіпорындар 
мен үйымдардың бухгалтерлік есебінің деректерін, бастапқы 
қүжаттардың синтетикалық жэне талдамалық тіркелімдерін
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талдау негізінде жүргізіледі.
ҚҚС бойынша салық декларациясының барлық 

көрсеткіштері тексеріледі: ҚҚС салынатын сатылған тауарлардың 
(жұмыстардың, қызметгердің) құны; ҚҚС сомалары; аванстар 
мен алдын ала төлемдердің шамасы, сатылатын тауарлардың, 
салық салынбайтын ҚҚС құны.

ҚҚС бойынша есеп айырысуларды тексеру кезінде 
гөмендейтін Құжаттамалық бақылау әдісі қолданылады: есептік 
корсеткіштерден синтетикалық жэне талдамалық есепке алу 
деректеріне жэне олардағы жазбадан бастапқы қүжаттарға. Бұл 
бақылауды ұтымды етуге, алдын-ала талдау негізінде егжей- 
гегжейлі зертгеу үшін шоттар мен бастапқы қүжаттарды 
іаңдауға, ықтимал бұзушылықтарға назар аударуға мүмкіндік 
береді.

Бірінші кёзекте ҚҚС бойынша салық декларациясының 
гауарларды (жұмыстарды, қызметгерді) өткізу бойынша салық 
салынатын айналымдар тізбесінің бухгалтерлік есеп деректеріне 
сәйкестігі тексерілуге жатады.

Тексеруші сатылатын тауарлар бойынша барлық 
айналымдардың салық есебіне толық енгізілуін аса мүқият 
тексеруге тиіс.

Салықтық тексерудің келесі кезеңінде есепке алу 
тіркелімдеріндегі жазбалардың толықтығы есеп айырысу 
(ағымдағы) шотынан үзінділермен жэне оларға қоса берілген 
құжаттармен, кассалық кітаппен жэне қолма-қол есеп айырысу 
бойынша ақша қаражатын қабылдауға кіріс ордерлерімен, сатып 
алушылар ұсынған (немесе телеген) шоттармен салыстырғанда 
гексеріледі.

Кэсіпорынның есебінде сату айналымының дұрыс 
көрсетілуі есеп саясаты туралы бұйрықта белгілі бір 
кэсіпорындардың сатудан түскен кірісті анықтау эдісі негізінде 
тексерілуі керек.

- егер кэсіпорын есеп айырысу шотына немесе кассаға ақша 
қаражатының түсуін өткізу сәті ретінде сайласа, онда өткізілген
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өнім (жұмыс, қызмет) түрлері бөлінісінде талдамалық есеп "өнім 
мен материалдық қүндылықтарды өткізуді есепке алу 
ведомосі"ведомосінде жүргізіледі.

- егер откізу сәті онімді тиеп-жонелтуді айқындаса, онда 
талдамалық есепке алу үшін үқсас мазмүндағы 19-ведомость 
пайдаланылады. Бүдан басқа, "жоспарлы төлемдер тэртібімен 
онімді откізуді есепке алу ведомосі" 17-ведомосінде корсетілген 
деректер тексеріледі.

Бүл тіркелімдер кэсіпорын есеп жүргізудің журналдық- 
ордерлік нысанын есепке алуды үйымдастыру үшін пайдаланған 
жағдайда тексеріледі.

Басқа нысандар кезінде үқсас жинақтау регистрлері немесе 
қарапайым есепке алу нысаны кезінде шаруашылық 
операцияларын есепке алу кітабы тексеріледі.

Тексеруші есеп айырысу қүжаттары (толем тапсырмалары, 
тізілімдер, чектер) негізінде Талдамалық есепте ҚҚС сомасы 
жеке бағанға бөлінуі тиіс, яғни жеңілдікті айналымдарды 
қоспағанда, түсімнің эрбір сомасына ҚҚС сомасы сэйкес келуі 
тиіс.

Егер түсімде ҚҚС сомасы болмаса, оның себебін анықтау 
қажет. Қүжаттамалық тексеруді жүргізу кезінде есеп айырысу 
шотына тауарларды (жүмыстарды, қызметгерді) сатудан түскен 
түсім ғана емес, сонымен қатар сатуға қатысы жоқ басқа да 
қаражат түсетінін ескеру қажет.

Мүндай сомаларды тексеру есеп айырысу шоты шотының 
дебеті бойынша №2 тізімдеме бойынша жүргізіледі.

Бүл ретге ақша түсімдерінің қандай сомалары өткізу 
шоттары бойынша көрсетілмегенін, банк мекемесіндегі есеп 
айырысу, валюта немесе несие шоты қандай шоттармен 
корреспонденңияланатынын жэне бүл түсімдер нақты түсім 
болып табылмайтынын анықтау қажет.
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Бақылау сұрақтары:
1. Шаруашылық қызмет нәтижелері есептеу эдістері.
2. Кассалық құжатгарды тексеру кезінде қандай 

одістемелік эдістер қолданылады.
3. Тексеру жэне табыс, жазбалар жасау жэне тауарларды 

сату үшін қандай құжаттар қажет.
4. "Қарсы тексеру" нені білдіреді жэне оны қалай жүргізу 

керек.
5. Банк операцияларын тексеру қалай жүргізіледі.
6. Нормаланатын шығындардың есебін тексеру.
7. Еңбекақы бойынша шығындарды тексеруді ашу.
8. Амортизациялық шығыстар бойынша шығыстарды 

тексеру.
9. Салық төлеушілердің қаржы-шаруашылық қызметінің 

мониторингі туралы айту.
10. Бюджетке жанама салықтарды есептеудің дүрыстығы 

мен уақтылы аударылуын тексеру қалай жүргізіледі?



4 Тарау. БУХГАЛТЕРЛПС ЕСЕПТІЖҮРГІЗУДЩ  
ӘДІСТЕМЕЛПС ҚАҒИДАТТАРЫНЫҢ САҚТАЛУЫН

ТЕКСЕРУ

4.1. Өнімнің (жүмыстардың, қызметтердің) өзіндік қүпын 
қалыптастырудың дұрыстығын тексеру

Өнімнің, жұмыстардың, қызметтердің өзіндік құнын 
қалыптастырудың жалпы ережелері. Өнімнің өзіндік құны-оны 
өндіру мен сатуға ақшалай түрде көрсетілген шығындар. Өнімді 
өндіруге арналған шығындарды есепке алуды ұйымдастыру 
мынадай қағидаттарға негізделген::

1. Жыл ішінде өнімнің өзіндік құнын калькуляңиялау жэне 
өндіріске арналған шығындарды есепке алудың қабылданған 
әдіснамасының өзгермеуі.

2. Жазбаша түрде жасалған шарттардың талаптары негізінде 
кәсіпорынның шығындарын қалыптастыру.

3. Барлық шаруашылық операңияларды есепте толық
көрсету жэне бастапқы қүжаттармен тиісті ресімделген 
шығындарды қүжаттық растау.

4. Шығыстар мен табыстарды есепті кезеңдерге дұрыс 
жатқызу.

5. Есепте өндіріске ағымдағы шығындарды жэне күрделі 
салымдарды бөлу.

6. Шығындардың өндірістік бағытын растау мүмкіндігі.
7. Кәсіпорынның өндірістік шығындары кэсіпорынның 

өзінің қызметіне жатқызылуы тиіс.
8. Шығындар баптарының тізбесі, олардың қүрамы мен өнім 

(жүмыс, қызмет) түрлері бойынша бөлу әдістері Өндірістің 
сипаты мен қүрылымын ескере отырып, өнімнің (жүмыс, қызмет) 
өзіндік қүнын жоспарлау, есепке алу жэне калькуляңиялау 
мэселелері бойынша салалық жэне әдістемелік үсынымдармен 
айқындалады.



Элементтер бойынша шығындарды есепке алу. Шығын 
>лементі ретінде экономикалық біртекті шығындар, материалдық 
шығындар, еңбекақы толеу шыгындары, элеуметтік 
қажеттіліктерғе аударымдар, амортизация жэне өзғе де 
шығындар түсініледі. Материалдық шығындар құнын корсетеді:
* өндірістік жэне шаруашылық қажеттіліктерғе пайдаланылатын 
сатып алынатын шикізат пен материалдар, сондай-ақ осы ұйымда 
бүдан эрі монтаждауға немесе қосымша оңдеуғе ұшырайтын 
жинақтаушы бұйымдар мен жартылай фабрикатгар;
* негізғі қызмет түріне жатпайтын басқа ұйымдар немесе 
ұйымдар мен шаруашылықтар орындайтын өндірістік сипаттағы 
жүмыстар мен қызметтер;
* тараптан сатып алынатын жэне технологиялық мақсаттарға, 
энергияның барлық түрлерін өндіруге, ғимараттарды жылытуға, 
үйымның көлігімен орындалатын ондіріске қызмет көрсету 
бойынша коліктік жүмыстарға жұмсалатын отынның барлық 
түрлері;
* технологиялық жэне басқа да өндірістік жэне шаруашылық 
қажеттіліктерге жүмсалатын барлық түрдегі сатып алынатын 
энергия;
* табиғи кему нормалары мен басқа да материалдық шығындар 
шегінде келіп түскен материалдық ресурстардың жетіспеуінен 
болған шыгындар •

«Материалдық шығындар» элементі бойынша көрсетілетін 
материалдық ресурстардың құны: оларды сатып алу бағасына 
(қосылған құн салығын есепке алмағанда); үстеме бағаға 
(үстемеақыларға); жабдықтау жэне сыртқы экономикалық 
ұйымдарға толенетін комиссиялық сыйақыларға; брокерлік 
қызметтерді, кеден баждарын қоса алғанда, тауар биржалары 
қызметтерінің құнына; богде ұйымдар жүзеге асыратын 
тасымалдағаны, сақтағаны жэне жеткізгені үшін төлемдерге 
сүйене отырып қалыптастырылады. Өнімнің өзіндік құнына 
енгізілетін материалдық ресурстарға арналған шығындардан 
қайтарымды қалдықтардың қүны алынып тасталады.
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Өндірістің қайтарымды қалдықтары деп мыналар түсініледі: 
шикізат, материалдар, жартылай фабрикаттар, жылу тасығыштар 
жэне өнім өндіру процесінде пайда болган, бастапқы ресурстың 
түтынушылық сапасын толық немесе ішінара жоғалтқан жэне 
осының салдарынан жоғары шығындармен (өнімнің төмен 
шығуымен) немесе тікелей мақсаты бойынша мүлде 
пайдаланылмайтын материалдық ресурстардың басқа да түрлері. 
Қайтарылатын қалдықтарды келесі тэртіппен бағалайды:
* егер қалдықтар негізгі өндіріс үхйін қолданылуы мүмкін болса, 
бастапқы материалдық ресурстың төмен бағасы бойынша 
(мүмкін пайдалану бағасы бойынша), бірақ қосалқы өндіріс, кең 
түтынылатын заттарды (мәдени-түрмыстық мақсатгагы жэне 
шаруашылық мақсаттағы тауарларды) дайындау қажеттілігі үшін 
жоғары шығындармен (дайын өнімнің төмен шыгуымен) немесе 
басқа жаққа сатылса;
* егер қалдықтар толыққанды ресурс ретінде пайдалану үшін 
тарапқа сатылса, бастапқы материалдық ресурстың толық бағасы 
бойынша.

Еңбекке ақы төлеу шығындарына қызметкерлерге ақшалай 
немесе заттай түрдегі кез келген есептеу енгізіледі: 
ынталандырушы есептеулер мен үстемеақылар, жүмыс режиміне 
немесе еңбек жағдайларына байланысты өтемақы есептеулері, 
сыйлықақылар мен біржолғы көтермелеу есептеулері, сондай-ақ 
еңбек шарттарында (келісім-шарттарда) немесе үжымдық 
шарттарда көзделген осы қызметкерлерді үстауға байланысты 
шығындар. —  Еңбекақы шығындарға жатқызатындар:
* үйымда қабылданған еңбекақы төлеу нысандары мен 
жүйелеріне сэйкес тарифтік ставкалар, лауазымдық айлықақылар, 
кесімді бағалар бойынша немесе түсімнен процентпен есептелген 
сомалар;
* ынталандырушы сипаттағы есептеулер, оның ішінде өндірістік 
нәтижелер үшін сыйақылар, кэсіби шеберлігі, еңбектегі жоғары 
жетістіктері жэне өзге де көрсеткіштері үшін тарифтік ставкалар 
мен айлықақыларға үстемеақылар жэне басқа да есептеулер мен
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төлемдер. Салық салу мақсатгары үшін еңбекақы төлеу 
шығыстарына енгізілетін төлемдер мен төлемдер тізбесі РФ 
Әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар.

«Әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар» бабы бойынша 
заңнамада белгіленген нормалар бойынша міндетті аударымдар 
көрсетіледі: мемлекеттік әлеуметгік сақтандыру органдарына, 
зейнетақы қорына; «еңбекақы толеуге арналған шығындар» 
элементі бойынша (сақтандыру жарналары есептелмейтін төлем 
түрлерінен басқа) онімнің (жүмыстардың, қызметтердің) өзіндік 
қүнына енгізілетін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу 
шығьшдарынан медиңиналық сақтандыру қорларына. 
Айналымнан тыс активтердің амортизаңиясы.

Осы бап бойынша уақытша пайдалануға (материалдық 
қүндылықтарға кіріс салымдар) жэне материалдық емес 
активтерге ақы төлеу үшін үйым беретін негізгі қүралдар, 
материалдық қүндылықтар бойынша амортизаңиялық 
аударымдар сомасын корсетеді.

Өндірістік шығындардың бухгалтерлік есебін үйымдастыру 
үшін синтетикалық жэне аналитикалық шоттарды таңдаудың 
маңызы зор.

Қазіргі шоттар жоспары жэне бухгалтерлік есеп жөніндегі 
басқа да негізгі нормативтік қүжаттар үйымдарға кәсіпорынның 
технологиялық, үйымдастырушылық жэне басқа да 
ерекшеліктеріне жэне басқару жүйесін мақсатгы орнатуына 
байланысты топтастыру мен өндіріске шығындарды есептен 
шығарудың бірнеше эдістемелерін қолдануға рүқсат етеді. Бүрын 
қолданылатын топтастыру жэне өндіріске шығындарды есептен 
шығару әдістемесі шығындарды тікелей жэне жанама бөлуге 
жэне өнімнің толық өндірістік өзіндік қүнын есептеуге 
негізделді.

Жаңадан енгізілген топтастыру жэне өндіріске шығындарды 
есептен шығару эдістемесі шығындардың озгермелі, шартты- 
өзгермелі жэне түрақты болінуін жэне өнімнің толық емес
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(қысқартылған, жеке) өндірістік өзіндік құнын есептеуді 
көздейді.

Тікелей шығыстарды есепке алу. Тікелей шығыстар, эдетте, 
калькуляцияның мынадай баптары болыгі табылады: шикізат пен 
материалдар; қайтарымды қалдықтар (шегеріледі); бөгде 
кэсіпорындар мен ұйымдардың сатып алу бұйымдары, жартылай 
фабрикатгары жэне өндірістік сипатгағы қызметтер; 
технологиялық мақсаттарға арналғаь^ отын мен энергия; жалақы; 
элеуметтік мұқтаждарға аударымдар; ақаудан болған шығындар. 
Шикізат пен материалдар өндіріске салмағы, көлемі, ауданы 
немесе шоты бойынша қолданыстағы шығыс нормаларына қатаң 
сәйкестікте жіберіледі жэне лимитті-алу карталарымен, 
талаптармен, жүкқұжаттармен ресімделеді. Өндірісте шикізат пен 
материалдардың шығыны деп оларды ендіріс процесінде тікелей 
тұтыну түсініледі. Бір ай өткеннен кейін цехтар шикізат пен 
материалдардың шығысы туралы есептер жасайды,онда өнімнің 
эрбір түріне немесе түтастай өнімнің бірнеше түріне 
материалдардың нормативтік жэне нақты шығыстары 
көрсетіледі.

Цехтардың осы есептерінің негізінде бухгалтерия эрбір 
синтетикалық шот бойынша жүмсалған шикізат пен 
материалдарды бөлу ведомосын (машинограмманы) жеке 
жасайды, онда шикізат пен материалдардың шығысы 
синтетикалық- өндірістік шоттарды дамытуға ашылатын эрбір 
талдамалы шот бойынша көрсетіледі.

Өндірісте жұмсалған шикізат пен материалдардың қүны 
бастапқы қасиеттерін толық немесе ішінара жоғалтқан жэне 
тікелей мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін жоғалтқан 
бастапқы шикізатты дайын өнімге айналдыру процесінде пайда 
болған шикізат пен материалдардың қалдықтарын түсінетін 
қайтарымды қалдықтардың қүнын шегере отырып көрсетіледі.

Отынның жэне энергетикалық шығыстардың қүнын өнімнің 
жекелеғен түрлері арасында қосалқы өндірістер мен 
шаруашылықтардың қызметтерін бөлу ведомосінде бөледі. Бүл
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ретге энергетикалық шығыстар олардың шығыс нормалары мен 
қолданыстағы бағаларын негізге ала отырып, жекелеген өнім 
түрлері арасында бөлінеді. «Бабы бойынша Жалақы өндірістік 
жүмыс» жоспарлайды жэне ескереді негізгі жэне қосымша 
жалақы өндірістік жұмысшылар мен инженерлік-техникалық 
қызметкерлер тікелей байланысты әзірлей отырып, онім.

Жалақы сомасын жэне элеуметтік сақтандыру органдарына 
аударымдарды калькуляция объектілеріне жатқызу үшін өндіруді 
есепке алу жөніндегі бастапқы қүжаттар мен есеп айырысу-толем 
ведомостерінің негізінде жалақыны бөлудің әзірлемелік кестесін 
(машинограмманы) жасайды.

Әлеуметгік мүқтаждықтарға арналған аударымдар 
шығындарды есепке алу объектілері мен өндірістік 
жүмысшылардың негізгі жалақысына пропорционал бөлінеді. 
«Ақаудан айырылу» бабы, әдетте, есептік калькуляцияларда ғана 
бар. Сапасы бойынша белгіленген стандарттарға, техникалық 
шарттарға немесе шарттарға сэйкес келмейтін бүйымдар мен 
жартылай фабрикатгар жарамсыз деп саналады.

Өнімнің езіндік қүны кәсіпорын қызметі сапасының негізгі 
бағалау көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Шығындар 
деңгейі пайда мөлшеріне жэне пайдаға салынатын салықтың 
мөлшеріне эсер етеді.

Соңдықтан тексерудің негізгі мақсаты онімді өндіру мен 
өткізуге шығындарды жатқызудың орындылығын бақылау болып 
табылады. Өзіндік қүнга енгізілетін өнімді (жүмыстарды, 
көрсетілетін қызметгерді) өндіруге жэне өткізуге арналған 
шығындарды есепке алу белгіленген тэртіппен жеткізілетін 
бастапқы қүжаттарға негізделеді.

Ескеру қажет, бүл байланысты ерекшеліктері қаржы- 
шаруашылық қызметінің, үйымдастыру жүргізе алады жэне 
есепке емес, барлық жоғарыда аталған шоттарда, ал тек кейбір, 
сайлау.

Сондықтан тексеру кезінде пайдаланылатын шоттардың 
тізбесіне назар аудару, шығындарды көрсетудің толықтығы,
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нақтылығы жэне заңдылығы тұрғысынан оларды қолданудың 
орындылығын бағалау, шығындардың элементгері мен баптары 
бойынша қажетті аналитикалық ақпаратты қамтамасыз ету қажет.

4.2. Нормаланатын шығындардың есебін тексеру

Өнімнің өзіндік құны кэсіпорын қызметі сапасының неғізғі 
бағалау көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Кәсіпорын 
өнімінің (жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің) өзіндік 
құны өнімді ( жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді) ондіру 
процесінде табиғи ресурстарды, шикізатты, материалдарды, 
отынды, энерғияны, неғізғі қорларды, Еңбек ресурстарын 
пайдалануға байланысты шығындардан, сондай-ақ оны өндіру 
мен өткізуге арналған басқа да шығындардан құралады.

Шығындар деңгейі пайда мөлшеріне жэне пайдаға 
салынатын салықтың мөлшеріне эсер етеді.

Сондықтан тексерудің негізгі мақсаты өнімді өндіру мен 
өткізуге шығындарды жатқызудың орындылығын бақылау болып 
табылады.

Өзіндік құнды есептеу рәсімін айқындайтын негізгі 
нормативтік құжатгар: өзгерістер мен толықтыруларды ескере 
отырып, "өнімнің езіндік құнына енгізілетін өнімді (жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді) өндіру жэне өткізу жоніндегі 
шығындардың құрамы туралы жэне пайдаға салық салу кезінде 
ескерілетін қаржылық нәтижелерді қалыптастыру тэртібі туралы 
ереже" болып табылады.

Өзіндік құнға енгізілетін енімді (жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) өндіруге жэне өткізуге арналған шығындарды 
есепке алу белгіленген тэртіппен жасалатын бастапқы құжаттарға 
негізделеді.

Олардағы ақпаратты қорыту бух шоттарында жүргізіледі. 
"негізгі өндіріс" , "қосалқы өндіріс", "сатып алынатын жартылай 
фабрикаттар жэне жиынтықтаушы бұйымдар, конструкциялар
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мен бөлшектер", "өз өндірісінің жартылай фабрикаттары", 
"жалпы жэне экімшілік шығыстар", "аяқталмаған өндіріс" , 
тауарларды ( жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу 
жөніндегі шығыстар жэне т. б.

Ескеру қажет, бұл байланысты ерекшеліктері қаржы - 
шаруашылық қызметінің, ұйымдастыру жүргізе алады жэне 
есепке емес, барлық жоғарыда аталған шоттарда, ал тек кейбір, 
сайлау. Сондықтан тексеру кезінде пайдаланылатын шоттардың 
тізбесіне назар аудару, шығындарды көрсетудің толықтығы, 
нақтылығы жэне заңдылығы тұрғысынан оларды қолданудың 
орындылығын бағалау, шығындардың элементгері мен баптары 
бойынша қажетті аналитикалық ақпаратгы қамтамасыз ету қажет.

Салық салу мақсаттары үшін кәсіпорынның бірқатар 
шығындары қолданыстағы заңнамада белгіленген нормалар 
шегінде қабылданады.

Бүл шығындар негізінен ондірісті басқаруды қамтамасыз 
ететін жалпы экономикалық шығындарға жатады жэне 
мыналарды қамтиды:

1. Қызметтік автокөлікті үстауға арналған шығындар;
2. Кәсіпорын қызметкерлерінің жеке автоМобильдерін 

қызметтік сапарлары үшін пайдаланғаны үшін өтемақы;
3. Іссапар шығыстары;
4. Өкілдік шығыстар;
5. Кадрларды даярлауға жэне қайта даярлауға арналған 

шығыстар;
6. Несиелер бойынша пайыздарды төлеу бойынша 

шығыстар;
7. Жарнамаға арналған шығыстар;

. 8. Амортизациялық аударымдар сомасы.
Жоғарыда аталған шығындарды салықтық бақылау 

механизмін қарастырыңыз. Қазіргі уақытта қызметтік автокөлікті 
үстауға арналған шығындарды есепке алу процесі неғүрлым аз 
регламентгелген. Осы шығындардың өндірістік сипатта болмау 
фактісін ескере отырып, заңнамада салық салу мақсатында
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оларды белгіленген лимиттер шегінде өзіндік құнға жатқызу 
көзделген.

Алайда, оеы уақытқа дейін бұл шыгыетардың стандарттары 
бекітілмеген, сондықтан олар нақты өндірілген мөлшерде 
қабылданады. Бұл ереже бұл шыгындардың орындылыгы, 
олардың тиісті тұрде құжатталуы тексерілмеуі керек дегенді 
білдірмейді.

Салық салу мақсаттары үшін кәсіпорынның бірқатар 
шығындары қолданыстағы заңнаііада белгіленген нормалар 
шегінде қабылданады. Бұл шығындар негізінен өндірісті 
басқаруды қамтамасыз ететін жалпы экономикалық шығындарға 
жатады жэне мыналарды қамтиды:

Қызметтік автокөлікті ұстауға арналған шығындар:
1. Кәсіпорын қызметкерлерінің жеке автомобильдерін 

қызметтік сапарлар ұшін пайдаланганы ұшін өтемақылар;
2. Іссапар шығыстары;
3. Өкілдік шығыстар;
4. Кадрларды даярлауға жэне қайта даярлауға арналған 

шығыстар;
5. Несиелер бойынша пайыздарды төлеу бойынша

шығыстар;
6. Жарнамаға арналған шығыстар;
7. Амортизациялық аударымдар сомасы
Жоғарыда аталған шығындарды салықтық бақылау 

механизмін қарастырыңыз. Қазіргі уақытта қызметтік автокөлікті 
ұстауға арналған шығындарды есепке алу процесі неғұрлым аз 
регламентгелген. Осы шығындардың өндірістік сипатта болмау 
фактісін ескере отырып, заңнамада салық салу мақсатында
оларды белгіленген лимиттер шегінде өзіндік құнға жатқызу 
көзделген.

Алайда, осы уақытқа дейін бұл шығыстардың стандарттары 
бекітілмеген, сондықтан олар нақты өндірілген мөлшерде 
қабылданады. Алайда, бұл ереже бұл шығындардың
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орындылығы, олардың тиісті құжатталуы тексерілмеуі керек 
дегенді білдірмейді.

Жүргізілген құжаттық ревизиялардың тэжірибесі көрсетіп 
отырғандай, кэсіпорындар мен ұйымдар ақау ведомостары мен • 
есептен шығару актілерін ресімдемей, материалдық ресурстарды 
(бензин, жағармай материалдары, қосалқы болшектер ) сатып алу 
фактісі бойынша шығындарға арналған шығыстардың жекелеген 
түрлерін жиі есептен шығарады. Тексеру жүргізу кезінде 
бензинді есептен шығару отын шығынының желілік нормалары 
бойынша көлік қүралдарының нақты жүрісі туралы деректер 
негізінде жүргізілетінін ескеру қажет.

Нақты жүгіріс спидометр көрсеткіштерінің негізінде жеңіл 
автомобильдердің жол парақтарында жазылуы тиіс. Отын 
шығысының желілік нормалары пайдаланылатын 
автомобильдердің эрбір маркасы үшін белгіленеді жэне түзету 
коэффициенттерінің көмегімен жол - колік ,климаттық жэне 
басқа да пайдалану факторларына байланысты түзетілуі мүмкін. 
Отын шығынының нормалары мынадай жағдайларда көтеріледі; 
қысқы уақытта жүмыс елдің оңтүстік аудандарында-5 пайызға 
дейін, солтүстік аудандарда - 15 пайызға дейін, қалған 
аудандарда-10 пайызға дейін; теңіз деңгейінен жоғары таулы 
жерлерде жүмыс істеу:

500-1500 метр - 5 пайызға;
1501-2000 метр - 10 пайызға;
2001-3000 метр -15 пайызға;
3000 метрден жоғары-20 пайызға;
Халқы 1 миллион адамнан асатын қалаларда жүмыс істеу-10 

пайызға дейін;
бірінші мың километрді күрделі жөндеуден шыққан жэне 

жаңа автомобильдермен жүріп өткен кезде-10 пайызға дейін; 
ауыр жол жағдайларындағы маусымдық лайсаңдау ,қарлы немесе 
құмды борасындар кезеңінде жүмыс істеу-1 айдан аспайтын 
мерзімге 35 пайызға дейін. Жетілдірілген жабыны бар қала
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сыртындағы жолдарда жұмыс істеген кезде отын шығынының 
нормалары 15 пайызға дейін төмендетіледі;

Тұрақты маршруттарда жұмыс істемейтін тапсырысты жэне 
ведомстволық автобустарды пайдалану-10 пайызға дейін. 
Осылайша, отынды есептен шығару жұмыс істеген айдағы жол 
парақтары бойынша автомобильдің нақты жүрісіне жэне отын 
шығынының желілік нормаларына сүйене отырып, кэсіпорын 
басшысы бекіткен негізде жүргізіледі.

Сондай-ақ, жанармай қүю станңияларының чектері болып 
табылатын бензинді қолма-қол ақшамен сатып алу кезінде 
растайтын қүжатгарды тексеру қажет.

Автокөлікті жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді 
есептен шығару ақауы бар тізімдеме негізінде актімен ресімделуі 
тиіс.

Қызметтік сапарлар үшін жеке жеңіл автомобильдерді 
пайдаланғаны үшін өтемақылар ҚР Үкіметінің қаулысымен 
белгіленген нормалар шегінде қабылданады. Қызметтік сапарлар 
үшін жеке автокөлікті пайдаланатын қызметкерлерге өтемақы 
төлеу үшін негіздеме кэсіпорын басшысының бүйрығы болып 
табылады, онда жеке автомобильдерді пайдалану 
қарқындылығына байланысты айқындалатын өтемақы молшері 
көзделеді. Өтемақы сомасында автомобиль меншік иелерінің 
негізгі шығындарын өтеу - тозу, жанар - жағармай 
материалдарына, техникалық қызмет корсетуғе жэне ағымдағы 
жөндеуге арналған шығындар ескеріледі.

Өндірістік қызметпен байланысты іссапарларға арналған 
шығындар іссапар орнына бару жэне кері қайту жолақысының 
құнын өтеуғе, түрғын үй-жайды жалдау ақысын төлеуге жэне 
тэуліктік ақы төлеуге арналған шығыстардан қүралады. Салық 
салу мақсаттары үшін бүл шығыстар инфляцияға байланысты 
мерзімді қайта қарауға жататын ҚР Үкіметі немесе ҚР Қаржы 
министрлігі белгілейтін нормативтер шегінде ескеріледі.

Бақылау процесінде қаражаттың жүмсалу нормативтерінің 
сақталуы ғана емес, сонымен қатар іссапар шығыстарының дұрыс
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ресімделуі де тексеріледі. Қызметкерлерді іссапарға жіберу ұйым 
басшысының бұйрығымен міндетгі түрде ресімделуі тиіс, онда 
іссапардың мақсаты, межелі пункті жэне іссапардың мерзімдері 
көрсетіледі. Іссапардың орындылығы өндірістік қажетгілікке 
байланысты ерекше тексерілуі керек, өйткені негізгі ондірістік 
процестерге қатысты шығындарды ғана өзіндік құнға жатқызуға 
болады.

Осы мақсатта техннкалық тапсырма шеңберіңде іссапарға 
жіберілген қызметкерлердің атқарган жұмысы тураЛы есептер, 
сондай-ақ іссапар туралы бұйрық жэне сапардың мақсаты 
көрсетілетін іссапар куэлігі тартылады. Іс жургізуге байланысты 
емес іссапарларға арналған шығыстар тиісті қаржыландыру 
коздері есебінен өтелуге тиіс. Қызметкер іссапардан үш күн 
мерзімде оралған кезде жұмсалған шығындар туралы аванстық 
есеп жасалуы керек екенін есте ұстаған жон.

Қызметкер уақтылы есеп бермеген жэне есеп беретін 
сомалардың қалдығын мерзімсіз тәртіппен негізсіз пайдаланған 
кезде салық органдары табыс салыгын ұстап қалу туралы мәселе 
қоюы мүмкін (бұл тек іссапарларға ғана емес, сонымен қатар 
бухгалтерлік есеп бойынша есеп беретін тұлғалардың есебіне 
кіретін басқа да сомаларға қатысты).

Тексеру барысында іссапар куэлігінің дұрыс ресімделуін, 
есеп беретін адамның шығыстарын растайтын барлық Ақтау 
қүжатгарының болуын бақылау қажет. Іссапарда болу мерзіміне 
сәйкес тэуліктік ақыны есептеу дүрыстығы іссапар куэлігіндегі 
күндер бойынша бақыланады.

Бір күндік іссапарлар кезінде тэуліктік төлемдерді толеу 
қолданыстағы тэртіпке сэйкес жүргізілмейтінін ескеру керек, 
сондықтан мұндай сомалар онімнің (жұмыстардың, 
қызметтердің) озіндік құнына жатқызыла алмайды. Қызметкерге 
іссапарда болған уақыты үшін тэуліктік ақы төленеді, жол жүру, 
багажды алып жүру, түрғын үй-жайды жалдау жэне т. б. 
шығыстары өтеледі.
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Көлікте жолаушыларды ерікті сақтандыру шығындарын 
өтеу кейде орын алатынын есте ұстаған жон-мұндай шығындар 
өзіндік құнға жатпайды. Кэсіпорын басшылығының шешімі 
бойынша қызметкерлерге іссапар шығындарын белғіленген 
нормалардан асатын мөлшерде өтеуге болады. Бұл жағдайда 
пайда болған айырмашылық салық салынғаннан кейін 
кәсіпорынның иелігінде қалатын пайда есебінен болады жэне 
табыс салығын ұстап қалу үшін қьгщеткердің жылдық жиынтық 
табысына қосылады.

Шетелдік іссапарда болған уақыты үшін қызметкерғе 
тэуліктік ақы төленеді, сондай-ақ жол жүру, багажды алып жүру, 
түрғын үй-жайды жалдау, шетелдік паспорт пен виза алу 
жөніндеғі шығыстар, сондай-ақ бір шетел валютасын екіншісіне 
айырбастау кезіндеғі комиссиялық шығыстар өтеледі. Іссапар 
кезінде тэуліктік ақы төленеді:

а) ҚР аумағы бойынша жүрген кезде-ҚР шегінде қызметгік 
іссапарларға ақы төлеу туралы қолданыстағы заңнамада 
белгіленген нормалар бойынша ҚР валютасында:

б) ҚР - дан шетелге уақытша іссапарларға шығатын 
қызметкерлер үшін белгіленген нормалар бойынша шетел 
валютасында-шетел аумағында жүрғен кезде жэне болған 
уақытта жүзеге асырылады.

Шетелге қызметтік іссапарға шыққан күні тэуліктік ақы 
белгіленген нормалардың 100% молшерінде төленеді. Ал 
шекарадан откен күні ҚР-ға оралған кезде тэуліктік төлем 
төленбейді. Шетелге іссапарға шыққан жэне сол күні одан 
оралған жағдайда қызметкерге белгіленген норманың 50% 
мөлшерінде тэуліктік ақы төленеді.

Шетелге қызметгік іссапарға шығатын жүмыскерлер 
болатын елде тегін тамақпен қамтамасыз етілген жағдайларда 
тэуліктік ақы төлеу белгіленген тэуліктік нормалардың 30% - ы 
мөлшерінде жүргізіледі. Тегін тұрғын үй-жай берілген жағдайда 
осы мақсатқа қаражат төленбейді.
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Тамақтану жэне тұрғын үй-жайды жалдау шоттарына 
енгізілген басқа да жеке қызметтер үшін сомалар тэуліктік ақы 
есебінен төленеді жэне өтелуге жатпайды.

Шетелге іссапарга жіберілген жэне есепке шетел валютасын 
алған қызметкерлер кэсіпорынның кассасына аванстық есеп 
бойынша қабылданған сомадан артық валюта қалдығын берген 
жағдайда шетел валютасындағы залалды отеуге міндетті. 
(Қызметкерде шетел валютасы болмаған жағдайда ол оны 
банктен өз қаражаты есебінен сатып ала алады).

Өкілдік шығыстарға өзара тиімді ынтымақтастықты орнату 
жэне қолдау мақсатында келіссөздер жүргізу үшін келген басқа 
кәсіпорындардың, үйымдардың жэне мекемелердің ( оның ішінде 
шетелдік) окілдерін, сондай-ақ кэсіпорын Кеңесінің (немесе 
Басқармасының) отырыстарына жэне өкілдердің ресми 
қабылдауын (таңғы ас, түскі ас жэне осыған үқсас іс-шараны) 
өткізуге, қонақтарды көлікпен қамтамасыз етуге, мэдени- 
көпшілік іс-шараларға баруға байланысты тексеру шығыстарына 
келген қатысушыларды қабылдау және оларға қызмет көрсету 
жөніндегі- ойын-сауық іс-шаралар, буфетном қызмет көрсету 
кезінде келіссоздер жэне мэдени іс-шаралар бағдарламасы 
қызметтерге ақы төлеумен , аудармашылар, штатта жоқ 
кәсіпорын.

Көрсетілген шығыстар өзіндік қүнға сатудың жылдық 
көлемінен пайызбен есептелетін (қосылған қүн салығын ескере 
отырып) жэне регрессивті сипаты бар нормативтер шегінде 
енгізіледі. Салықтық бақылау проңесінде окілдік шығыстардың 
дүрыс ресімделуіне ерекше назар аудару қажет.

Кэсіпорын өкілдік шығыстар қажеттілігі туындайтын 
оқиғалар және оларды жылдық нормативтер шегінде 
қаржыландыру үшін талап етілетін сомалар айқындалуға тиіс бір 
жылға арналған есепте осы мақсаттарға арналған қаражатты 
жүмсау сметасын міндетті түрде жасауы жэне бекітуі тиіс.
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Бұдан басқа, қаражатты жұмсаудың нақты тэртібі, оларды 
құжаттамалық ресімдеу, сондай-ақ осы қаражатты жұмсау 
жүктелетін адамдар тобы айқындалуға тиіс.

Көрсетілген шығыстарды өзіндік құнга енгізу үшін 
негіздеме Ақтау бастапқы қүжатгар болып табылады: қолма-қол 
ақшасыз есеп айырысулар кезінде-шығыстардың қүрамын, сатып 
алынған тауарлардың санын, бағасы мен қүнын немесе төленген 
қызметтердің түрі мен қүнын көрсете отырып, төлем тапсырмасы 
жэне шот; Ч

қолма - қол шығыстар кезінде-шығыстар сомасы 
көрсетілген кассалық чек жэне тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің бағасы мен құныньщ саны ажыратылатын тауарлық 
чек (немесе шот).

Тексеруші растайтын қүжаттардың бар-жоғына, сондай-ақ 
олардың негізінде өкілдік шығыстарды өзіндік құнға есептен 
шығару актісі жасалғанына көз жеткізуі тиіс. Актіде кездесу 
орны мен багдарламасы, ұйым тарапынан шақырылған тұлғалар, 
қатысушылар күні, құжаттар қоса берілген шығыстардың шамасы 
көрсетілуге тиіс.

Презентаңияларды, мерейтойларды жэне мерекелік іс- 
шараларды өткізуге арналған шығындар өкілдік шығыстарға 
жатпайтынына жэне өзіндік құн есебінен өтелмейтіндігіне назар 
аудару қажет.

Іссапарлар кезеңінде жүргізілген қызметкерлердің басқа 
ұйымдардың өкілдерін қабылдау жөніндегі шығындары да 
өкілдік шығыстарға жатпайды, өйткені бұл жағдайда 
шығыстарды шақырушы тарап көтеруге тиіс.

Кадрларды даярлау мен қайта даярлауға арналған 
шығыстар бекітілген оқу бағдарламаларында көзделмеген 
қызметтерді мамандарды даярлау процесінде оқу орындарының 
ұсынғаны үшін Шартқа сэйкес кэсіпорындардың ақы тәлеуіне 
байланысты; конкурстық емтихандардан өтпеген жэне шарт 
бойынша оқуға қабылданған кадрларды оқыту үшін; кадрларды
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қайта даярлау жэне біліктілігін арттыру үшін шығындарды 
қамтиды.

Жоғарыда көрсетілген шығындар мемлекеттік кредит алған 
(тиісті лицензиясы бар) мемлекеттік жэне мемлекеттік емес 
кэсіптік білім беру мекемелерімен, сондай-ақ шетелдік білім беру 
мекемелерімен шарттар жасалған жағдайда өнімнің 
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнына 
енгізілуге жатады.

Кәсіптік білім беру мекемелерімен кадрларды даярлау, 
қайта даярлау жэне біліктілігін артгыру үшін кэсіпорынга 
қызметтер көрсетуге шарттар жасасу кезінде онімнің 
(жүмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) озіндік қүнына 
жататын шығыстардың жалпы шамасы өнімнің (жүмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің) озіндік күнына енгізілетін 
қызметкерлердің еңбегіне ақы толеуге арналған шығыстардың екі 
пайызынан аспауға тиіс екенін есте үстаган жөн.

Несиелер бойынша пайыздарды төлеу жоніндегі шығыстар 
материалдық қүндылықтарды, тауарларды сатып алуға, еңбекке 
ақы толеуге арналған шығыстарды жэне өнімді, жүмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді ондірумен байланысты, оның ішінде 
коммерциялық кредит бойынша, қаржы лизингі операциялары 
бойынша басқа да шығындарды жабуға арналған банктердің 
кредиттері бойынша өнімнің өзіндік қүнына жатады.

Пайыздарды төлеу бойынша, қаржылық салымдарды жүзеге 
асыруға, негізгі қорларды, материалдық емес активтерді жэне т.б. 
сатып алуға арналған несиелер бойынша, сондай-ақ меншікті 
айналым қаражаты жетіспеушілігінің орнын толтыруға арналған 
несиелер бойынша шығыстарды өзіндік қүнға жатқызуға рұқсат 
етілмейді.

Мерзімі өткен несиелер бойынша толенген пайыздар 
өнімнің өзіндік қүнына енгізілмейтінін ескеру қажет. Бюджеттік 
несиелер бойынша пайыздар салық салу мақсатгары үшін үқсас 
тәртіппен қабылданады, олар инвестициялық жэне конверсиялық 
сипаттағы несиелер бойынша пайыздарды қоспағанда, өзіндік
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құнға жатқызылуы керек, ейткені бұл шаралар күрделі 
салымдарды жүзеге асырумен байланысты.

Жарнамаға арналған шығыстар төлем түріне тәуелсіз - 
алдын ала немесе одан кейінгі орындау фактісі бойынша өзіндік 
қүнға енгізіледі. Оларға түтынушыға мақсатты ақпараттық әсер 
ету бойынша, кэсіпорын өнімін өткізу нарықтарына жылжыту 
үшін шығыстар, атап айтқанда жарнама бұйымдарын ( суретті 
прейскуранттар, каталогтар, брошюралар, альбомдар, 
проспектілер, плакаттар, афишалар* жарнамалық хаттар, ашық 
хатгар жэне т. б. әзірлеуге жэне басып шығаруға;этикеткалардың 
эскиздерін, бірегей жэне фирмалық пакеттер үлгілерін, 
қаптамаларды эзірлеуге жэне дайындауға, сатып алуға жэне 
дайындалған жарнамалық кәдесыйлар жэне т. б.; бұқаралық 
ақпарат құралдары арқьшы жарнамалық іс-шараларға (баспасөзде 
жариялау, радио жэне теледидар арқылы); жарнамалық кино -, 
бейне -, диафильмдерді жэне т.б. сатып алуға, жасауға, көшіруге, 
қайталауға жэне көрсетуге; муляж стендтерін, жарнамалық 
қалқандарды, көрсеткіштерді жэне т. б. дайындауға; жарнамалық 
материалдарды сақтауға жэне экспедициялауға; витриналарды, 
сату-көрмелерді, үлгілер бөлмелерін ресімдеуге; витриналарға 
қою кезінде өзінің бастапқы сапасын толық немесе ішінара 
жоғалтқан тауарларды арзандатуға, кәсіпкерлік қызметпен 
байланысты өзге де жарнамалық іс-шараларды өткізуге.

Өнімнің (жүмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өзіндік 
құнына жатқызылатын жарнамаға жұмсалатын нақты 
шығыстардың жалпы шамасы өнімді (жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден түсетін түсім көлеміне байланысты 
болады жэне нормативтер бойынша есептелетін шекті 
мөлшерлерден аспауға тиіс.

Сауда кэсіпорындары жарнамаға жұмсалатын шығыстардың 
(сондай-ақ өкілдік шығыстардың) шекті мәлшерлерін есептеу 
кезінде сатудан түсетін жалпы кіріс көрсеткішін пайдаланатынын 
ескеру қажет.
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Туристік қызметгер көрсету саласында өз қызметін жүзеге 
асыратын ұйымдар жарнамаға жұмсалатын шығыстардың шекті 
сомасын үш есе ұлгайта алады. Негізгі ондірістік қорларды толық 
қалпына келтіруге арналған амортизациялық аударымдар өзіндік 
құндағы қатаң нормаланатын бап болып табылады.

Амортизацияны ай сайынғы есептеу механизмін қаражаттың 
баланстық құны мен амортизациялық аударымдар нормаларына 
сүйене отырып тексерген жон. Бүл ретге қазіргі уақытга 
кәсіпорынның негізгі құралдарының баланстық құны 1 
қаңтардағы жағдай бойынша қайта бағалау жолымен 
нақтылануға жататынын есте сақтау қажет, ол үшін не қалпына 
келтіру құнын қайта есептеу индекстері не негізгі қорлардың 
нарықтық бағасы бойынша қалпына келтіру құнын тікелей қайта 
есептеу қолданылуы мүмкін. Нәтижелерді жыл бойы нақтылауға 
жол берілмейді.

Салықтық тексеру кезінде кәсіпорынның жарғылық 
қызметін жүзеғе асыруға байланысты өндірістік негізгі қорлар 
бойынша ғана тозудың есептелуін бақылау қажет.

Әлеуметтік - мәдени сала объектілеріне жататын негізгі 
құралдар бойынша тозуды есептеу шығындар шоттары бойынша 
жүргізілмеуге тиіс. Сонымен қатар, жаңадан енгізілген негізгі 
құралдарды есептеу зандылығын тексеру қажет.

Негізгі құралдар бойынша тозуды есептеу оны пайдалануға 
енгізген айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап жүргізіледі. 
Негізгі қүралдар объектісі 2020 жылгы шілдеге дейінгі акт 
бойынша пайдалануға берілді делік. Бүдан басқа, толық 
амортизацияланған машиналар, жабдықтар жэне көлік құралдары 
бойынша амортизацияны есептеу соңғы айдан кейінгі айдың 
бірінші күнінен бастап тоқтатылуы тиіс.

Осы шарт пайдаланудан шығарылған объектілер бойынша 
да қолданылады. Тексеру кезінде жедел амортизация механизмін 
қолданудың заңдылыгына ерекше назар аудару керек.

Жеделдету коэффициентін қолдана отырып есептелген осы 
негізгі құралдар бойынша амортизациялық есептердің сомасы
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"Негізгі құралдардың тозуы" шотының кредиті бойынша және 
белгіленген тәртіппен өндіріеке арналган шыгындарды есепке 
алу шоттарының дебеті бойынша көрсетіледі. Бұл ретте жылдық 
амортизаңиялық аударымдардың ңормасы 2 шегінде 
коэффициентке ұлғайтылады жэне одан эрі амортизацияны ай 
сайынғы есептеудің біркелкі әдісі қолданылады.

Амортизацияны жеделдету үшін неғұрлым жоғары 
коэффициент ҚР субъектілерінің қаржы органдарымен келісілуі 
тиіс. Машиналар мен жабдықтар^ы жаңартуды ынталандыру 
мақсатында шағын кәсіпорындарға олардың жұмыс істеуінің 
бірінші жылында амортизацияны жеделдету тетігін қолданумен 
қатар ай сайын өндіріс шығындарын есепке алу шоттарының 
дебеті жэне "негізгі құралдардың тозуьГшотының кредиті 
бойынша бухгалтерлік есепте тең үлестерді көрсете отырып, үш 
жылдан астам қызметтің негізгі қүралдарының бастапқы 
қүнының 50% - ына дейін амортизациялық аударымдар ретінде 
қосымша есептен шыгару қүқығы берілді. Жеделдетілген 
амортизацияны қолдану туралы шешім үйым салықтық есепте 
түрған салық органына жедел мерзімде жеткізілуге тиіс.

Материалдық емес активтердің амортизациясы пайда 
деңгейіне жэне оған салық салуға да әсер етуі мүмкін, сондықтан 
осы мүліктік объектілер бойынша тозуды есептеу 
регламенттелген. Материалдық емес активтер бойынша тозу 
нормалары анықтамалықтарының қандай да бір арнайы 
нормативтік қүжаттары жоқ.

Тозуды нормалауды үйымдар өнімніц өзіндік қүнына 
жүмсалатын шығындардың біркелкілігі қағидатын негізге ала 
отырып, дербес жүргізуі тиіс. Тозудың ай сайынғы нормалары 
материалдық емес активтердің эрбір объектісі бойынша оларды 
сатып алуға жұмсалған шығындар сомасына (оларды қажетгі 
жай-күйге дейін жеткізу жөніндегі шығыстарды қоса алғанда) 
жэне оларды ықтимал пайдалану мерзіміне қарай жеке 
есептеледі.
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Егер ықтимал пайдалану мерзімін анықтау мүмкін болмаса, 
онда тозу нормалары он жылға есептеледі, бірақ кәсіпорынның 
қызмет ету мерзімінен аспайды. Бұдан басқа, кәсіпорынның 
тозуы есептелмейтін материалдық емес активтердің тізбесін 
белгілеу мүмкіндігі бар; оларға тауар белгілері (қандай да бір 
объектілерді пайдаланудың мерзімсіз қүқықтары жэне т. б.) 
жатқызылуы мүмкін.

Салықтық тексеру барысында материалдық емес 
активтердің амортизаңиясы нормаларының есептеулерін олардың 
құнын өзіндік қүнға есептен шығарудың біркелкілігін тексеру 
мақсатында талдау қажет. Бүл ретте кәсіпорында материалдық 
емес активтердің қүрамына жергілікті бюджетке төленетін 
лиңензиялардың (алымдардың) қүны кірмейтіндігін нақтылау 
қажет.

4.3. Есепте өнімді өндіру мен өткізуге арналған нақты 
шыгындардың көрсетіліуінің дүрыстығын тексеру

Салықтық тексерудің осы кезеңінің мақсаты "өнімді, 
жүмыстарды, қызметгерді сату "шотының дебетіне жатқызылған 
шығындардың негізділігін белгілеу болып табылады. Бүл ретге 
бақылау міндеттерін бөліп көрсетуге болады; біріншіден, 
сатылған өнім мен сатылмаған өнім арасындағы шығындарды 
бөлудің дүрыстығын нақтылау; екіншіден, шығындардың 
қүрамын нақтылау.

Егер ағымдағы есепте жонелтілген жэне өткізілген онімді, 
орындалған жүмыстар мен қызметтерді бағалау есептік бағалар 
(жоспарлы озіндік қүн немесе котерме не шарттық бағалар) 
бойынша жүзеге асырылса, жонелтілген тауарлардың нақты 
өзіндік қүны айқындалады жэне есепті кезеңнің соңында 
қоймалардағы дайын өнімнің қалдықтары бағаланады'.

Есепті кезеңде жөнелтілғен тауарлардың нақты озіндік 
қүнын есептеу үшін есептік бағалар бойынша бағалауда тиелген
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тауарлардың саны ауытқу пайызына түзетіледі. Сол сияқты 
дайын өнім қалдықтарының нақгы құны есептеледі.

Нэтижелерді неғұрлым дэл анықтау үшін пайыздық 
есептеулер дайын өнім топтары бойынша жүзеге асырылады. 
Дайын өнімді есепке алудың дәстүрлі нұсқасы кезінде қоймаға 
өндірістен беру кезінде "дайын өнім" шотының дебеті жэне 
"негізгі өндіріс" немесе "қосалқы өндіріс"шоттарының кредиті 
бойынша корсетіледі. 5

Өнімнің өзіндік құнының дұрыс қалыптасуын бақылау үшін 
материалдық қүндылықтарды есепке алу шоттарының кредиті 
бойынша айналымдар, мүліктік жэне жеке сақтандыру мен 
қамтамасыз ету бойынша есеп айырысулардың арзан бағалы тез 
тозатын заттарының тозуы, еңбекақы төлеу бойынша 
персоналдардан есеп айырысулар, негізгі қүралдар мен 
материалдық емес активтердің тозуы, өндіріске арналған 
шығындар жэне қүндылықтардың бүлінуінен болған кемшіліктер 
мен шығындар олардың өндіріске арналған шығындар 
шоттарымен өзара байланыста айқындалатын № 15 /1 жэне Юа 
журнал - ордерлерінің деректерін пайдалану қажет.

Өндіріс шығындарын есепке алудың жартылай фабрикаттық 
нұсқасы кезінде № 10 жэне 10/1 ордер - журналдарда "өз 
өндірісінің жартылай фабрикаттарьГшотының кредиті бойынша 
айналымдар да көрсетіледі. Шығындарды өзіндік қүнға жатқызу 
дүрыстығына салықтық тексеру жүргізу схемасы кэсіпорында 
қабылданған шығындарды өндірістік есепке алу нүсқасына - 
қысқартылған шығындардың толық түріне байланысты болады.

Отандық есеп теориясы мен практикасы үшін тағы бір 
түбегейлі жаңа нүсқа есепті кезеңдегі барлық шығындарды 
өндірістік процестің жүруіне байланысты жэне есепті кезеңнің 
ұзақтығына байланысты мерзімді болып бөлінеді.

Кез-келген таңдалған нүсқада жеке шығындар өнімнің 
өзіндік қүнына қосылмайтынын ескеру қажет. Олардың қатарына 
мыналарды жатқызуға болады: қаржыландырудың тиісті көздері 
есебінен есепке алынған күрделі салымдар.
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Салық практикасында кездесетін эдеттегі қателіктердің 
арасында бағдарламалық өнімдерді, лицензияларды, пайдалану 
гуралы куәліктерді жэне басқа да материалдық емес активтерді 
сатып алу шығындарының есебіне жатқызуға болады.

Бұл қателерді анықтау үшін материалдық емес активтердің 
қүрамын зерттеу қажет. Бүдан басқа, шығындар шоттарына 
көбінесе жабдықтарды монтаждау жэне орнату, жүмыс істеп 
гүрған өндірістік қорларды реконструкциялау (жаңғырту) 
жөніндегі жүмыстарға ақы төлеу жөніндегі шығыстар жатады. 
Бүдан басқа, әлеуметтік сала қоры жэне түтыну қоры есебінен 
өтелетін элеуметтік шығыстарға жататын шығыстар.

Кейде кәсіпорындар өндірістік емес объектілердің 
қызметкерлеріне жалақы сомасынан бюджеттен тыс қорлар 
бойынша аударымдарды шығындар шоттарына қате жатқызады; 
бүл аударымдардың сомалары, тиісті жалақы ретінде, тиісті 
қаржыландыру көздері есебінен өтелуі керек.

Бүдан басқа, шығындар қүрамына қызметкерлерге 
медициналық қызмет көрсету жөніндегі шығыстар; қызметкерлер 
мен олардың отбасы мүшелеріне санитариялық - курорттық 
жолдамаларды толеу; өкілдік шығыстарға байланысты емес 
сыйлықтар мен үжымдық іс - шараларға ақы төлеу, үзақтық 
нормаларының белгіленген заңдарынан тыс үсынылған қосымша 
демалыстарға ақы төлеу; жеке жазылу жөніндегі шығыстар; 
әлеуметтік-мәдени саладағы негізгі қүралдар объектілері 
бойынша тозуды есептеу; қоғамдық үйымдарды үстауға арналған 
шығыстар енгізілуі мүмкін. - кәсіпорынның иелігінде қалған 
пайдаға қатысты шығыстар.

Шығыстарды өзіндік құнға заңсыз жатқызудың мысалдары 
мыналар болуы мүмкін: міндетті түрде нормативтік актілерде 
көзделмеген сақтандыру бойынша шығыстар (жасалатын 
шарттардың талаптарына байланысты ерікті де, мэжбүрлі де); 
табиғи ортаға ластаушы заттардың нормативтік 
шығарындыларынан тыс төлемдер; нормаланған шығыстарды 
өзіндік қүнына жатқызу.
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Растайтын құжаттар болмаған жағдайда; шығындардың 
құрамы туралы Ережеде көзделмеғен мақсаттарға алынған банк 
несиелері бойынша пайыздарды төлеу. Өндірісте 
пайдаланылатын шикізаттың, материалдық, сатып алынатын 
жартылай фабрикаттардың нақты өзіндік ісұны оларды сатып 
алуға, дайындауға жэне жеткізуге жұмсалатын шығыстармен 
айқындалады.

Шоттарда материалдарды райындау жэне сатып алу 
процесін көрсету нұсқасына байланысты материалдық 
кұндылықтар баланста эр тұрлі бағалауда көрсетілуі мұмкін. 
Отандық есепке алу ұшін бағалаудың дэстұрлі жэне негізгі 
қағидаты нақты өзіндік құн бойынша бағалау қағидаты болып 
табылады.

ҚР Бухгалтерлік есеп жэне есептілік туралы Ережесіне 
сәйкес шикізат, негізгі жэне қосалқы материалдар, отын сатып 
алынатын жартылай фабрикаттар мен жиынтықтаушы бұйымдар, 
қосалқы бөлшектер, өнімді (тауарларды) буып-түю жэне 
тасымалдау үшін пайдаланылатын ыдыс жэне басқа да 
материалдық ресурстар олардың нақты өзіндік құны бойынша 
есепке алу мен есептіліктен босатылады.

Материалдық ресурстардың нақты өзіндік құны осы 
ресурстарды жеткізуші берген кредитке сатып алу пайыздарын 
төлеуді, үстеме бағаларды (үстеме ақыларды), жабдықтау, 
сыртқы экономикалық ұйымдарга төленген комиссиялық 
сыйақыларды, тауар биржалары қызметтерінің құнын, кедендік 
баждарды, Бөгде ұйымдардың күшімен жүзеге асырылатын 
тасымалдауга, сақтауға жэне жеткізуге арналған шығыстарды 
қоса алғанда, сатып алуға жұмсалған шығындардан айқындалады.

Өндіріске есептен шығарылатын материалдық ресурстардың 
нақты өзіндік кұнын анықтауды қорларды бағалаудың мынадай 
эдістерінің бірімен жүргізуге рұқсат етіледі: сатып алу уақыты 
бойынша біріншісінің орташа өзіндік құны бойынша (ФИФО), 
сатып алу уақыты бойынша соңғысының өзіндік құны бойынша 
(ЛИФО)", өнімнің өзіндік құнынан қосылатын шикізат пен
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материалдардың шығындары бастапқы шикізаттың тұтыну 
сапасын толық немесе ішінара жоғалтқан, қайта өңделген 
шикізаттың,материалдар мен жартылай фабрикаттардың 
қалдықтары жататын қайтарымды қалдықтардың құнына 
азайтылады. Олар томендетілғен бағамен (мүмкін болатын 
бағамен) немесе жоғары шығындармен жэне өнімнің
шығымдылығын төмендетумен пайдаланылуы мүмкін.

Оларды түтыну тауарларын шығару үшін де пайдалануға 
болады. Өз өндірісінде пайдаланылмайтын қайтарылатын 
қалдықтар тарапқа шарттық бағалар бойынша сатылуы мүмкін.

Кәсіпорын үшін орындалған жүмыстардың (көрсетілетін 
қызметтердің) қүнын шығындарға жатқызудың дүрыстығын 
тексеру кезінде шыгындар қүрамы туралы ережеге сэйкес бөгде 
кэсіпорындар, яғни заңды түлғалар орындаған өндірістік
сипаттағы жүмыстардың жэне корсетілетін қызметтердің қүны " 
материалдық шығындар "элементі бойынша өндіріс 
шығыстарына енгізілетінін ескеру қажет. Сондай-ақ, салық 
органдарында кәсіпкерлер ретінде тіркелген жэне оз
табыстарынан салық төлеушілер болып табылатын азаматтардың 
қызметгері корсетіледі.

Егер кэсіпорындар үшін жүмыстарды (көрсетілетін 
қызметгерді) кэсіпорынның штатында түрмайтын жэне салық 
органында салық төлеуші ретінде тіркелмеген қызметкер 
орындайтын болса, онда азаматтық - қүқықтық сипаттағы 
шарттар бойынша оның еңбегіне ақы төлеу Еңбекке ақы толеу 
шыгындарының қүрамына енгізіледі.

Материалдық шығындарды өзіндік қүнға жатқызудың 
дұрыстығын тексеру кезінде қосылган құн салығының сомасын 
шығындарға есептен шығару, сондай - ақ элеуметтік - мэдени 
сала объектілеріне іс жүзінде жұмсалған немесе кәсіпорынның 
ондірістік бөлімшелеріне берілген, бірақ іс жүзінде жұмсалмаған 
материалдарды негізгі ондіріске есептен шығару жағдайларының 
жоқтығына көз жеткізу қажет.
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Шығындар деңгейін қалыптаетыру үшін есептеу объектілері 
арасында жанама шығындарды бөлу үлкен маңызға ие. Жалпы 
өндірістік шығыстарға кәсіпорынның негізгі және қосалқы 
өндірістеріне қызмет көрсету жөніндегі шығыстар: машиналар 
мен жабдықтарды үстау жөніндегі шығыстар: толық қалпына 
келтіруге арналған амортизаңиялық аударымдар жэне өндірістік 
мүліктің негізгі қүралдарын жөндеуге арналған шығындар; 
өндірістік үй-жайларды жылытуға,( жарықтандыруға жэне күтіп- 
үстауға арналған шығыстар, машиналар мен жабдықтар, 
өндірісте пайдаланылатын жалға алынатын басқа да қүралдар 
жатады; өндіріске қызмет көрсетумен айналысатын өндірістік 
персоналдың еңбегіне ақы төлеу; мақсаты бойынша үқсас басқа 
да шығыстар.

Бүл шығыстар "жалпы өндірістік шығыстар" шотында 
есепке алынады жэне ай сайын "негізгі өндіріс" "қосалқы 
өндіріс"шоттарының дебетіне есептен шығарылады. Жалпы 
экономикалық шығындар ендіріс процесіне тікелей байланысты 
емес.

Оларға кэсіпорынды басқару бойынша мынадай шығыстар 
жатады: экімшілік - басқару шығыстары; өндірістік процеске 
байланысты емес жалпы шаруашылық персоналын үстау; толық 
қалпына келтіруге арналган амортизациялық аударымдар жэне 
басқару жэне жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі қүралдарды 
жөндеуге арналған шығыстар ақпараттық, аудиторлық жэне 
консультациялық қызметтерді төлеу бойынша жалпы 
шаруашылық мақсаттағы үй-жайлар үшін жалдау ақысы, жанама 
сипатгағы нормаланатын шығыстар.

Бүдан басқа, жалпы шаруашылық шығыстардың қүрамына 
бірқатар салықтар (жер салығы, автомобиль жолдарын 
пайдаланушыларға салынатын салық жэне көлік қүралдары 
иелеріне салынатын салық) жэне алымдар, сондай-ақ бюджеттен 
тыс қорларға төлемдер кіреді. ¥йымда жалпы өндірістік 
шыгыстарды бөлудің эртүрлі тәсілдері қолданылуы мүмкін 
екенін ескеру қажет, атап айтқанда: өндірістік жүмысшьшардың
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негізгі жалақысына немесе шығарылған өнім санына, қайта бөлу 
шығындарына пропорционалды; сметалық немесе нормативтік 
мөлшерлемелерге пропорционалды.

Жалпы өндірістік шығындарды белудің бір немесе басқа 
эдісін қолдану салаға, жағдайға, технологияға жэне өндіріске 
байланысты, тіпті бір салада да эртүрлі болуы мүмкін. Мүнда 
таңдау қүқығы үйымның өзіне берілген. "Өнімді (жүмыстарды, 
қызметтерді) өткізу" шотының дебетіне озіндік қүнға кіретін 
шығындар, бірақ сатудан түскен нэтижені айқындау кезінде 
түсімнен алынып тасталғанымен, онімді өткізуден түскен 
қаржылық нәтижелерге де эсер ететін бірқатар шығыстар мен 
аударымдар бар екенін есте үстаған жон.

Бірінші кезекте бүл жеткізушілер (мердігерлер) "бюджетпен 
есеп айырысу"шотымен корреспонденцияда шоттың дебеті 
бойынша көрсететін ҚҚС, арнайы салық, акциздер, экспорттық 
баждар жэне т.б. Барлық осы төлемдерді бюджетке дүрыс 
есептеу, сатудан түскен түсім қүрамында ескерілетін 
шығындарды көрсетудің дүрыстығы да тексерілуге тиіс.

4.4. Салықтық бақылаудың және санкциялардың бюджетті 
толықтырудагы ролі.

Келесі, салық бақылауының қаншалықты жетілгендігін жэне 
қызмет ету ерекшеліктерін жергілікті Салық мекемелерінің 
жүмыстарын қарастыру арқылы талдайтын болсақ, мысалға 
Алматы қаласы Медеу аудандық кіріс департаментін қарастыруға 
болады.

85 шаршы километрлік Медеу ауданы Алматы қаласының 
үлкен бөлігін алады жэне де қазіргі танда оңтүстік астананың 
экімшілік- іскерлік мәдени орталығы болып табылады. Ауданның 
территориясында Қазақ халқының тарихы мен мәдени 
ескерткіштері, мүражайлар, республикада түратын үлттардың 
этнографиялық орталықтары, білім беру орталықтары мен
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мекемелері , көңіл көтеретін кино-, шоу орталықтары, ірі 
өндірістік орындар қызмет етеді, таңымал шетелдік 
компаниялардың филиалдары мен өкілетгіліктері, мэдени жэне 
демалыс саябақтары, Медеу мұзайдыны жэне Шымбұлақ 
турбазасы орналасқан. Элиталық үйлердің құрылысы үздіксіз 
жүргізілуде. Аудандағы жалпы халықтың саны 200мың адам 
шамасында. Медеу ауданы бойынша кіріс департаментінің (ІСД) 
жүргізген жүмыстарының нэтижелері мен қорытындылары 
туралы келесідей мэліметгерді айтуға болады.

Салыц төлеушілерді есепке алу бойынша жүмыстарга 
тоцталатын болсақ, 2018 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша есепте түрған салық төлеушілердің жағдайын келесі 
кестеде сипатгауға болады (4.1кесте)

Кесте 4.1. Медеу ауданы бойынша есепке түрған салық 
төлеушілер саны

Салық
төлеушілер

Тіркелгендердің 
жалпы саны

Жұмыс
істейтіндері

Жұмыс
істемейтінде

Р
Заңды түлгалар 13831 4867 1601
Жеке тулгалар 2180 1986 212

*Медеу аудандьщ КДмәліметі бойынша.

Жоғарыда келтірілген кестенің ішінде жалпы салық 
толеушілердің салық органымен байланысын үзген - 7259 салық 
төлеушілер, оның ішінде қүқық қорғау органдарына істері 
берілгендердің саны -17, банкротқа үшырағандары -104.

Жалпы аталған аудан бойынша салық толеушілер 
айналысатын қызмет түрлеріне келетін болсақ, оңда он келесі 
сызбадан байқауымызға болады (4.1-сызба).
Алматы қаласындағы ең ірі аудандардың біріне жатады жэне 
ондағы салық комитетіне тіркелген салық төлеушілердің 
айналысатын қызмет түрлері эртүрлі болып келеді. Дегенмен, 
томендегі сызбадан қарайтын болсақ, алып -  сатумен 
айналысатын жэне қызмет көрсетудің неше түрімен айналысатын
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кәсіпкерлік субъектлерінің сан жағынан үлесі басқаларға 
қарағанда салыстырмалы түрде басымдау болып келеді.

Мысалға, сауда, автомобилдер мен басқа да түрмыстық 
техникаларды жөндеумен айналысатын жэне басқа үсақ 
кәсіпкерлікті кэсіп ететін түлғалар саны жағынан барлық салық 
төлеушілердің жартысына жуығын, яғни 40%-дан астамын 
қүрайды екен. Келесі орында, қүрылыс жүмыстарымен 
айналысатын жэне қозғалмайтын мүліктермен операцияларды 
жүзеге асыратын субъектлердің үлесі: қүрылыс бойынша -12 
пайыз, ал қозғалмайтын мүліктермен операциялар 17% пайызды 
алып отыр.

Қорытындылай келе, аталған кэсіпкерлік қызметтің түрлері 
дамыған сайын, олардан бюджетке түсетін салық сомаларының 
да үлесі көбейе түседі жэне салық қызмет органдарының бақылау 
қызметінің күшейте түсуіне мүмкіндік береді.

Оауыл шаруашыпыгы және т.б.

” ------ іс және эл.энергиясын бөлу, газ, су шар.

втомоб , үй шар. Т.б. жөндеу 
және мейрамхана

Осауда. ав

ліктермен жасалатын операциялар
.ру

т б.элеуметтік кызметтео

і.иба 4.1. Медеу аудандық КД тіркелген СТ түлгалардың негізгі 
қызмет түрлері.
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Енді салықтық түсімдерге келетін болсақ, Медеу ауданы 
бойынша салықтық түсімдер Алматы қаласы бойынша жалпы 
салықтық түсімнің 22 пайыз шамасындағы мөлшерін береді. 
2018 жылмен салыстырғандағы салықтық түсімдер бірқатар 
жоғарылаған жэне оны келесі кесте (4.2-кесте) мен сызбадан (4.2- 
сызба) көре аламыз.

Кесте 4.2. Медеу ауданы бойынша еалыктық түсімдердің өеу
серпіні* (мың.тг.)

Атауы 2018 жыл 2019 жыл 
Ч

2020 жылға 
болжам

2020 жыл

Жалпы түсімдер 20337249,0 26213885,0 43 975 646,0 46 211 832,0
Салықтық
түсімдер

17286662,0 25389284,0 39577808,0 41590649,0

* Медеу аудандық КД мэліметтерінен

Алматы қаласының Медеу ауданының кіріс департаментінің 
2020 жылдың 12 айы бойынша бюджеттің кіріс бөлігіне 
26213885,0 мың теңге түскен, осы жылғы нақты түскен түсім 
болжамдалып отырған сомамен салыстырғанда 126,1%-ға 
орындалып отыр.

Ал, былтырғы жылмен салыстырғанда бүл сома, 5876636,0 
мың.тенге орындалып отыр немесе өсім 22,4%-ға жетті 
46 211 832,0.
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Сызба 4.2. 2018-2020жж. Медеу ауданы бойынша түсімдердің
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2020 жылдың 12 айы бойынша мемлекеттік бюджетке 
түсетін салықтық жэне салықтық емес төлемдер мен алымдардың 
жоспарланған 43 975 646 мың теңгенің орнына 46 211 832 мың 
теңге түсті, яғни бюджетке жоспардан артық 2 236 186 мың теңге 
түсті. Осылайша , есеп бойынша Алматы қаласының жалпы 
түсімдер сомасының 22,7 % Медеу ауданына тиесілі.

Сызба 4.3. 2020 жылгы Медеу ауданы бойынша түсімнің 
Алматы қаласы бойынша түсімдегі үлес салмагы.

Сондай -ақ, Республикалық бюджетке 29 033 017 мың теңге, 
болжам 105% орындалды. Жергілікті бюджетке 17 178 816 мың 
теңге, болжам 105% орындалды.

Түсімдер күрылымдағы үлкен үлесті келесідей салықтардың 
түрлері алады: корпоративті табыс салығы -  15 378 318 мың 
теңге немесе 33%, қосымша қүн салығы -  12 520 073 мың теңге 
немесе 27%, әлеуметтік салық-7 649 048 мың теңге немесе 17% , 
жеке табыс салығы -  5 984 403 мың теңге немесе 13%.
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Кесте 4.3. Медеу ауданы бойынша 2020ж бюджет 
деңгейіне тускен түсім мөлшері*

Бюджет деңгейлері Түсім (мың тг.) Болжамның 
орындалуы %

МБ-ке жалпы түсімдер 46 211 832,0 105
Республикалық бюджетке түсім 29 033 017 105

Жергілікті бюджетке түсім 17 178 816 105
*Медеу аудандық КД мәліметтері бойынша.

,4
Енді жалпы түсімдегі салықтық түсімдердің алатын орнына 

келетін болсақ, оны келесі сызбадан байқауымызға болады.

салықтардың алатын орны.

Корпорациялық табыс салығының алатын орны басқа 
салықтармен салыстырғанда мейлі мемлекеттік бюджет болсын, 
мейлі республикалық бюджетте де жетекші орындардың бірін 
иеленіп отыр. Сәйкесінше, олар бойынша салықтық 
бүзушылықтар да көптеп кездесіп жатады. Екінші орында 
қосылған қүнға салынатын салық алаып отыр, үшінші орында 
түсім жағынан әлеуметтік салық иемденген. Аталған салықтар 
бойынша сәйкесінше салық экімшілігін жоғарылатудың да 
қажеттілігі күннен күнге арта түседі.
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Қазіргі тақда шағын кәсіпкерлік субъектілерінің 8273 заңцы 
тұлғалары тіркелген, оның ішінде төлемге тартылғандар- 5401,ал 
оның ішінде 175 заңды тұлғалар жеңілдетілген декларация 
бойынша қызмет атқарады- бұл, халыққа қызмет көрсету 
сферасында жэне тұрмыстық қызмет көрсету, қоғамдық 
тамақтандыру (ресторан, кафе, бар) сферасындағы кэсіпорындар . 
Қызмет атқаратын заңды тұлғалардың жалпы санындағы ПІКС 
үлесі 68% құрайды. Шағын жэне орта бизнес кәсіпорындарынан 
түскен түсімдердің үлесі 67,3 % , оның ішінде ШКС-дан 13,1 % . 
2018жылмен салыстырғандағы қызмет атқаратын кәсіпорындар 
санының өсуі, Қазақстан кэсіпкерлерінің 10 Форумында ҚР 
Президенті жарияланған мароторияның қолайлы эсер етуін 
корсетеді.

Мәліметгер үшін, Медеу ауданындағы шагын кәсіпкерлік 
сферасында шамамен 22 876 адам қызмет атқарады, бүл 
аудандағы жұмыспен қамтылған халықтың 29% қүрайды. 2018 
жылмен салыстырғанда жұмыс орындарының 2220- ке немесе 
шамамен 10% артуы, бұл да шағын бизнестің дамуы мен 
легализация процесіндегі тиімді қозғалыс жэне де 2018 жылы 
тексеруге деген мораторийді еңгізудің оң нәтижесі болып 
табылады. 2018 жыл бойы ЕДБ-тер, нақтыласақ „Банк Туран 
Алем” жэне „ АТФ Банк ” біздің аудандагы шағын бизнес 
субъектілеріне 22 500 мың теңге соммасында 6052 несие берген. 
Сондай-ақ, қалалық бюджеттен шағын бизненс субъектілерін 
несиелеу бағдарламасы бойынша біздің аудандағы 8 кэсіпорынға 
жеңілдетілген несиелер 22 480 мың теңге соммасында берілген, 
қосымша 126 жұмыс орындары құрылған.2019 жылы КБК 
бойынша 204801, қаржыландыру заемдары бойынша 1327 мың 
теңге сыйақылар өтелген, сонымен қатар аталған салық 
төлеушілер бойынша бюджеттік түсімдер жоғарланған.

2020 жыл бойы кіріс департаменті бюджеттік түсімдерді 
үпгайту бойынша жүгізілетін жүмыстардыц сапасын 
жогарлату жэне әкімшілік жагдайын жақсарту мақсатында 
көптеген әрекеттер жасаған. Өткізілген шаралардың нәтижесі
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болып жобаланған көрсеткіштердің жалпы аудан бойынша 
орындалуы , нақтылай келсек тек бес өндірістік емес төлемдер 
мен екі КТС бойынша КБК соммаларының түспеуі көрініс 
тапты. Бұл келесідей кодтар:

101102 68% - нақты мекеме арқылы ҚР -да қызмет
атқаратын резидент емес заңды тұлғаның таза табысы

101103 71% - төлем көзінен алынатын табыс
107109 25% - республикалық бюджетке түсетін басқа да

түсімдер *
108102 94% - арыз беру өтініштері бойынша алынатын

мемлекеттік баждар
203110 93% - қоршаған ортаны қорғау бойынша заңды

бүзуға салынған айыппүлдар
203113 51% - мемлекетгік мекемелермен алынатын басқада 

санкңиялар, жергілікті бюджеттен алынған қаражаттар
108110 82% - азаматтық қаруды тіркеу мен қайта тіркеу 
Алайда, қалыптасқан жағдайға әсер еткен объективті 

себептер мен алдын ала болған шаралар бар.
Былтырғы жылдың салық комитеті жүзеге асырған 

қызметтерінің негізінде бірненеше экімшілік құқық 
бұзушылықтар анықталып, жеке іұлғаларға, лауазымды 
тұлғаларға, кәсіпорын басшыларына экімшілік айыппұлдар 
салынған.

“Салықтар жэне басқа да міндетті төлемдер туралы” ҚР 
Кодексіне жэне ҚР экімшілік құқық бұзушылық туралы 
Кодексіне сүйене отырып, 530 субъект экімшілік
жауапкершілікке тартылған, тартылған айыппұл көлемі 134543,2 
мың теңге болса, бюджетке алынғаны 63098,2 мың теңгені 
құраған жэне оны төмендегі кесте негізінде анықтап көруге 
болады.
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Кесте 4.4. Әкімшілік жауапкершілікке тартылғандар саны*
(мыц.тг.)

Тартылға 
ндар саны

Салынған
айыппұлдар

Алынған
сома

Алынған соманың 
жалпы айыппұл 

сомасындағы үлесі 
%

Заңды
тұлғалар
бойынша

406 133036,0 61709,1 46,3

Жеке тұлғалар 
бойышна

124 1507,2 1389,6 92,1

*Медеу аудандыц КД мәліметтерінен.

Республикалыц бюджетке түсетін басқа да салықтьщ 
түсімдер бойынша болжалған 88 695 мың теңге орнына 22 022 
мың теңге түсті немесе болжам 25% жүзеге асырылған.

Бүл кодқа 2018 жылға дейін қолданыста болган басқа да 
алынып тасталған кодтар бойынша түсімдер кіреді , яғни олар 
медициналық сақтандыру қорына аударымдар , жүмыспен 
қамтылу қорына аударымдар 1,5 % жэне жол қорына төлемдер.
31.12.20 үшін КБК нің бүл түрі бойынша жетіспеушіліктер 7174 
мың теңгеге тең болды жэне де 176 салықтөлеушілер есебінен 
қүрылған, олардың ішінде 7096,8 мың теңге соммасында 170 
қызмет атқармайтын кәсіпорындар болып табылады. Негізгі 
төлемеушілер, „служба единого заказчика” -  32,3 мың теңге, 
ОАО „Оним” -  113,6 мың теңге, ОАО „Кемер” -  9,9 мың теңге , 
кэсіпорындарға өз мүлкімен қызмет атқаруға шек қойылған, 
Қаржы Полициясының Департаментіне кәсіпорын басшыларын 
іздестіру бойынша хаттар жіберілген. 2020 жылы төлеушілер тек 
35 қызмет атқаратын кәсіпорындар болды. өткізілген салықтық 
тексерудің нәтижелері бойынша олардың үшеуі: Нимир
Петролеум Бузари филиалы- 17191,3 мың теңге, ТОО „Тасбулат 
Ойл ” корпорешн- 3389,3 мың теңге, ЗАО „Казтелерадио РПЦ 
Коктобе”- 1010 мың теңге , екі салық төлеуші қателесіп төлемді 
аударған, ал қалғандары откен жылдардың қарыздарын етеген.
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Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер алатын басца да санкциялар. Жалпы өрт 
сөндіруші инспекцияның салған айыбы есебінен төлемге 
тартылғандар 2 салық телеушілер: ОАО „Алматыоблтяжстрой”- 
41,8 мың теңге жэне ОАО „Восход” -8,7 мың теңге.

Сотца берілетін арыз бойынша төленетін мемлекеттік 
баж 38610 мың теңге болжалған сомманың 36363 мың теңгесі 
түсті, болжамның орындалуы 94% , ^ұл Медеу аудандық соттың 
өтініштерді қарастыру, сонымен қатар заңды тұлғалардың есеп 
айырысу шотынан Арнайы ауданаралық Экономикалық сотқа 
жэне Арнайы ауданралық Әкімшілік сотқа теленетін 
мемлекеттік баж. Жыл соңында сотқа арыздар мен отініштер 
түспеді жэне осыған байланысты желтоқсандағы түсімдер аз 
болды.

Нөлдік ставка бойынша ҚҚС өтеу бойынша 2020 жыл үшін 
ҚҚС —ғын қайтару бойынша дипломатиялық жэне сол деңгейдегі 
окілеттіліктерден 162 өтініштер алынды, жалпы 163594,4 мың 
теңге қайтарылды. Нолдік ставка бойынша айналымы бар салық 
толеушілер бойынша ҚҚС өтеу 2020 жылы 225294,3 мың теңгені 
қүрды.

Экономикалъщ-салъщтъщ бацылау жұмысы. Экономикалық- 
бақылау жүмысын қарастырсақ, жалпы 1895 салықтық 
тексерулер жүргізілген жэне үйымдастырылған, оның ішінде 378 
қүжаттық, 205 тақырыптық, 1208 бағытталған, 104 
хронометражды. Есеп беру кезеңінде салықтар, айыппүл 
3003633,6 мың теңге соммасында қосымша есептелген. 2019 
жылмен салыстырғанда тексерулер саны 176 -ға  артқан, IIД 
жэне Әкімшіліктегі қызметкерлер жалпы сауданы болдырмау 
мақсатында рейдтер өткізеді. Жыл басынан басталған кезеңде 294 
рейд өткізілген, 315 адамға 175587 мың теңге соммасында 
айыппүл салынған жэне аталған мәселерді нақтырақ төмендегі 
сызбадан байқауға да болады.

Салық бақылауын жетілдіру нәтижесінде 2020 жыл бойы 
кіріс департаменті жетіспеушіліктердің колемін 308635,2 мың



теңгеге төмендеуіне қол жеткізді немесе 48% төмендеді. Бұл 
республикадағы ең күшті жетістік болып табылады жэне де 
бюджетке төленетін салықтар бойынша жетісгіеушілік 01.01.19 
жылы -1 017 437,2 мың теңге болса, ал 01.01.20 жылы бүл 
көрсеткіш 708 800 мың теңгені құрды .

□ қужаттықтексеру Отақырыптық Парнайы бағытталған □ хронометражды

Сызба 4.5. Салық тексерулерінің түрлері бойынша сандық үлесі

Енді жетіспеушіліктің құрылымына тоқталсақ: ҚҚС -35,8%; 
корпоративті табыс салығына-29,4%; жеке табыс салығы -10,1%; 
заңды тұлғалардан алынатын әлеуметтік салық-8,8%.

Бұл мәліметті келесі сызбадан көруге болады. Сызбадан 
байқағанымыздай, ҚҚС салығы бойынша бюджетке түспей 
қалған салық сомасы басқа салықтарға қарағанда үлесі элде қайда 
жоғары. Екінші орында корпорациялық табыс салығы тұр. Яғни, 
бұдан түжырым жасайтын болсақ, аталған екі салықтан түсімдер 
салыстырмалы түрде басқа салықтарға қарағанда көп, сәйкесінше 
салықтың түспей қалу мүмкіндігі де жоғары. Сондықтан, аталған 
салықтар бойынша салық бақылауын күшейтіп отыру керек.

- ТОО „Қазақстандық мақта компаниясы”, бүрын ірі 
экспортер болған ( қазіргі таңда қызмет атқармайды) ҚҚС 
бойынша жетіспеушілігі 21000 мың теңге , корпорация табысына 
салынатын салық 12400 мың теңге , есеп айырысу шотына арест
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салынған, 52 инкассалық бұйрық берілген, БТИ, Алматы 
қаласынаң ҚПД -не хат жазылган.

□ҚҚС ОКТС ПЖТС ПӘС өбасқа салықтар

Сызба 4.6. Медеу ауданда салыцтыц жетіспеушіліктің
құрамы

- АО СП „ Сател” жалпы жетіспеушілік соммасы 105197,4 
мың теңге, ол бойынша 13 инкассалық бүйрықтар шығарылған , 
есеп айырысу шоты жабылған, БТИ, МАИ, ГКЗ, Алматы 
қаласының ҚПД -не , Юстиңия басқармасына хат жазылған.

- АО „Крамдсмунайғаз” 61890,8 мың теңге, ОАО „Оним” 
бюджет алдындагы қарыздар соммасы 85268,8 мың теңгені 
қүраған

Жоғарыда көрсетілген кэсіпорындар қарыздарды өтеу 
бойынша барлық заңды талап ету әдістері қолданылады.

Салықтық қарыздарды жабу үшін жэне 2020 жылдың 12 айы 
үшін түсімдердің толықтылығын қамтамасыз ету үшін:

• 12174 алдын ала ескерту күжаттары үсынылған, өз 
міндеттемелерін орындамағаны үшін- түсінбеушілік, салықтық 
есеп беру формаларын үсынбауы жэне ЖЗҚ бойынша тізімді 
үсынбау- салық төлеушілердің 2250 банктік шоттары бойынша 
шығыс операңиялары тоқтатылған.

• Жалпы соммасы 132864,4 мың теңге болатын 136 
кәсіпорындар өз мүлкін қолдануы шектелген
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• Банк шотында тұрған қаражат есебіңен 3765944 мың теңге 
соммасында 14816 инкассалық бұйрықтар шығарылды , оның 
ішінде 277295,7 мың теңге 2600 есеп айырысу шоттары бойынша 
шығарылды.

• 2020 жыл үшін 86545,6 мың теңге соммасында 547 қолма- 
қол ақша қаражаттары алынды ,2019  жылмен салыстырғанда 
бұл 136 артып 52746,6 мың теңге сомада болды.

• Дебиторлар шоты бойынша қарыздарды алу жұмыстары 
өткізілген: жалпы соммасы 66250,7 мың теңге болатын 144 
инкассалық бұйрықтар шығарылған, оның ішінде 40 дебиторлық 
22846,9 мың теңге соммасында.

2020 жыл үшін 22 заңды түлғалар банкрот болып 
жарияланды.

Алайда, жетіспеушілікке қарсы жасалған үлкен көлемді 
атқарылған жүмыстарға қарамастан, бүл қүбылыстың болуы 
эрқашан, яғни жетіспеушілік факторлары болып табылады. Бүл 
қызмет атқармайтын кәсіпорындардың өткен жылдағы 
жетіспеушілік сальдосы, есеп айырысулар мен деклараңия 
бойынша ағымдағы толемдер, пайда болған міндетті төлеу үшін 
салық төлеушінің есеп айырысу шотында қажетті ақша 
қаражаттарының болмауы

Өндірістік емес төлемдер бойынша 2020 жылы жергіліктІ 
бюджетке жалпы 17 178816 мың теңге түсімдер түсті немесе 
болжам 105% орындалды.

2020 жыл бойы тіркелмеген объектілер есепке алынды жэне 
анықталды, оның ішінде элиталық коттедждер мен қымбат 
түратын пәтерлер, осылайша есепке 68 коттедж пен 216 пәтерлер 
есепке алынған, оның ішінде 63 котедждер мен 204 пэтерлер 
қайта қарастырылған жэне де 16 644 мың теңге төленген. 
Участокқа шығу бойынша қатаң есеп беру формасы ФЛ-1 қайта 
қарастырылып, 6877 мың теңге жиналды.

Жыл бойы жеке меншікке жер учаскілерін бөлу мен жер 
учаскілерін уақытша қолдану бойынша Алматы экімінің 
шешімімен салықтық есепке 1208 тұлғалар тіркелген. Салықтық
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есепке тұру барысындағы жалғыз қиындық ол меншік иелерінің 
СТН мен нақты мекен -  жайын дәл бермеуі. Жергілікті салықтар 
бойынша (көлікке салынатын салық, жерге салынатын жэне 
мүлікке салынатын салық) эр уақытга салықты төлеу уақыты , 
қолдану әдісі туралы БАҚ, „Шахар”, „Рахат”, ЗАО „Алма-ТВ”, 
„31-канал” арқылы түсіндірулер жүргізілген, салық салу 
объектілері бойынша аудандық электрондық база қүрылған.

Осылайша, 25350 көлік қүралдары тіркелген, оның ішінде 
878 жеңілдетілген салық төлеу, бюдо&еттік жоғалтулар 5754 мың 
теңге болды. Ауданда 3569 сауда орны бар 4 базар қызмет 
атқарады. Жыл басынан санағанда бір рет қолданылатын 
талондардан жергілікті бюджетке 98635 мың теңге соммасында 
түсімдер түсті. Жыл бойы сыртқы жарнаманы орнату бойынша 
төлеушілерді анықтау мен оларды салық төлеуге тарту 
мақсатында көптеген іс эрекетгер жүргізілді.

Үнемі КГП „Жарнама ” кәсіпорнымен талдау мен 
салыстырулар жүргізіледі, ал басқа ауданның салық 
төлеушілеріне аңықтамалық хаттар жіберіледі. Жыл басында 
қарастырылып отырған төлем бойынша 290 төлеушілер болса, ал
31.12.20 жыл үшін бүл көрсеткіш 406 -  ға дейін артып, жалпы 
түсімнің соммасы 102958 мың теңге болды.

Бақы лау сүрақтары:

1. Өнімнің өзіндік қүнының дұрыс қалыптасуын тексеру қалай 
жүргізіледі?
2. Нормаланатын шығындарды есепке алудың дүрыстығын 
сақтауды тексеру қалай жүргізіледі?
3. Іссапар шығыстарын, отын шығыстарын тексеру.
4 Өнімді өндіру мен сатудың нақты шығындарын көрсетудің 
сенімділігі қалай тексеріледі.
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5 Тарау. САЛЫҚТЫҚ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРШЕ 
ШАҒЫМЖАСАУ ЖӘИЕ БАҚЬІЛАУ ТИІМДІЛІГІН

АРТТЫРУ

5.1. Салық төлеушілердің (салық агенттерінің) салықтық 
тексеру нәтижелері туралы хабарламаларға шағымдарын 

қарайтын мекемелер

Салық кодексінде көзделген ережелерге сэйкес салық 
төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру нэтижелері 
туралы хабарламаға шағымын қарауды салық қызметінің жоғары 
тұрган органы жүргізеді.

Салық төлеушінің (салық агентінің) уэкілетті органның 
лауазымды адамдары жүргізген салықтық тексеру нәтижелері 
туралы хабарламаға шағымын қарауды Салық кодексінің 667- 
675-баптарында белгіленген тэртіппен тікелей уэкілетгі орган 
жүргізеді.

Салық төлеуші (салық агенті) салықтық тексерудің 
нэтижелері туралы хабарламаға сотқа шағым жасауға қүқылы.

Салық төлеушінің (салық агентінің) шағым беру тэртібі.
Салық төлеушіге (салық агентіне) хабарламаны табыс ету 

үшін салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға салық 
төлеушінің (салық агентінің) шагымдары. Бүл ретте салық 
төлеуші (салық агенті) шағымның көшірмесін салықтық 
тексеруді жүргізген салық органына жіберуге тиіс.

Осы бапта белгіленген мерзімді дэлелді себеппен откізіп 
алған жағдайда, шағым беруші салық төлеушінің (салық 
агентінің) етінішхаты бойынша бүл мерзімді шағымды қарайтын 
салық қызметінің жоғары түрған органы қалпына келтіруі 
мүмкін.

Шағым берудің өткізіп алған мерзімін қалпына келтіру 
мақсатында салық қызметінің жоғары түрған органы өзіне 
қатысты салықтық тексеру жүргізілген жеке тұлғаның, сондай-ақ 
салық толеушінің (салық агентінің ) басшысының жэне (немесе)
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бас бухгалтерінің (ол болған кезде) ауруын дәлелді себеп ретінде 
таниды.

Осы ереже оларға қатысты салықтық тексеру жүргізілген 
жеке түлғаларға, сондай-ақ үйымдық қүрылымы жоғарыда 
көрсетілген түлғалар болмаған кезде оларды алмастыратын 
түлғалардың болуын көздемейтін салық төлеушілерге (салық 
агенттеріне) қолданылады.

Бүл ретте салық төлеуші (салық агенті) шағым берудің 
өткізіп алған мерзімін қалпына кеЬтіру туралы отінішхатқа 
осындай салық төлеушінің (салық агентінің) үйымдық 
қүрылымын белгілейтін қүжатты қоса беруге тиіс.

Салық төлеушінің (салық агентінің) салық қызметінің 
жоғары түрған органының шағым берудің өткізіп алған мерзімін 
қалпына келтіру туралы өтінішхаты салық төлеуші (салық агенті) 
шағым мен өтінішхатгы науқастануы аяқталған күннен бастап он 
жүмыс күнінен кешіктірмей берген жағдайда ғана 
қанағаттандырылады.

Жоғары түрған салық қызметі органына шағым берген 
салық төлеуші (салық агенті) осы шағым бойынша шешім 
қабылданғанға дейін оны өзінің жазбаша өтініші негізінде кері 
қайтарып ала алады.

Салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын кері қайтарып 
алу мерзімдері сақталған жағдайда оны қайтадан шағым беру 
құқығынан айырмайды.

Шағым салық төлеушінің (салық агентінің) жазбаша 
нысанда беріледі.

Шағымда көрсетілуі керек:
1. Салық төлеушінің (салық агентінің) шағым берген

күні;
2. Шағым берілетін салық қызметінің жоғары тұрған 

органының атауы;
3. Шағым беруші тұлғаның тегі, аты жэне экесінің аты 

(ол болған кезде) не толық атауы, оның тұрғылықты жері 
(орналасқан жері));
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4. Сәйкестендіру нөмірі.
5. Салықтық тексеруді жүргізген салық органының атауы.
6. Шағым беруші тұлға өзінің талаптарын негіздейтін 

мэн-жайлар жэне осы мэн-жайларды растайтын дәлелдемелер
7. Қоса берілген құжаттардың тізбесі.
Шагымда дауды шешу үшін маңызы бар өзге де мәліметтер 

көрсетілуі мүмкін. Шағымға салық төлеуші (салық агенті) не 
оның өкілі болып табылатын тұлға қол қояды.

Шағымға қоса беріледі:
1) актінің жэне хабарламаның көшірмелері;
2) салық төлеуші (салық агенті) өз талаптарын негіздейтін 

мэн-жайларды растайтын құжаттар;
3) іске қатысы бар өзге де құжаттар.
Шағымды қараудан бас тарту
1) салық қызметінің жоғары тұрған органы салық 

төлеушінің (салық агентінің) шағымын қараудан мынадай 
жағдайларда бас тартады: Салық кодексінің 667-бабының 1- 
тармағында белгіленген шағымдану мерзімін өткізіп жіберіп, 
салық төлеуші (салық агенті) шағым берген жағдайда;

2) салық төлеуші (салық агенті) шағымының нысаны мен 
мазмұны СК 668-бабында белгіленген талаптарға сэйкес 
келмеген жағдайларда жұргізіледі

3) шағымда жазылған мәселелер бойынша талап қою арызы 
тұлғасының салық төлеушіге (салық агентіне) шағым беруі 
арқылы жүзеге асырылады. Салық қызметінің жоғары тұрған 
органы шағымды қараудан бас тарту туралы шағым түскен 
немесе салық төлеуші (салық агенті) шағымда жазылған 
мәселелер бойынша сотқа талап-арыз берген күннен бастап он 
жұмыс күні ішінде салық төлеушіге (салық агентіне) жазбаша 
нысанда хабарлайды.

Салық қызметінің жоғары тұрған органының шағымды 
қараудан бас тартуы салық төлеушінің (салық агентінің), егер ол 
жол берілген бұзушылықтарды жойса, СК 667-бабының 1-
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тармағында белгіленғен мерзім шегінде шағымды қайта беру 
құқығын жоққа шығармайды.

5.2. Жоғарыда гурган салық қызметі мекемесіне 
жіберілген шағымды қарау тэртібі.

Салық толеушінің (салық агвнтінің) шағымы бойынша 
шагым тіркелген күннен бастап отыз жүмыс күнінен аспайтын, ал 
мониторингке жататын ірі салық толеушілердің шағымдары 
бойынша шағым тіркелген күннен бастап қырық бес жүмыс 
күнінен аспайтын мерзімде дәлелді шешім шығарылады.

Салық қызметінің жоғары түрған органы салық төлеушінің 
(салық агентінің) шағымын қарау кезінде қосымша тексеру, 
сондай-ақ қайтадан қосымша тексеру тағайындауға қүқылы.

Шағымды қарау мерзімі Салық кодексінің 672-бабында 
белгіленген тэртіппен тоқтатыла түруы мүмкін. Шағым салық 
төлеуші (салық агенті) шағым жасайтын мәселелер шегінде 
қаралады.

Салық төлеуші (салық агенті) шағымды қарауға салықтық 
тексеру барысында өзі табыс етпеген қүжаттарды үсынған 
жағдайда, жоғары түрған салық қызметі органы қосымша тексеру 
барысында осындай қүжаттардың анықтығын анықтауға қүқылы. 
Салық қызметінің жоғары тұрған органы салық төлеушінің 
(салық агентінің) шағымын қарау кезінде қажет болған жағдайда:

- салық төлеушіге (салық агентіне) жэне (немесе) салықтық 
тексеру жүргізген салық органына шағымда жазылған мәселелер 
бойынша қосымша ақпаратты не түсіндірмені жазбаша нысанда 
үсыну туралы сүрау салулар жіберуге міндетті;

- мемлекеттік органдар мен мемлекет жүз пайыз қатысатын 
заңды тұлғаларға, сондай-ақ шет мемлекетгердің құзыретті 
органдарына осындай органдар мен заңды тұлғалардың 
құзыретіне жататын мәселелер бойынша сүрау салулар жіберуге 
міндетті:
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шағымда баяндалған мәселелер бойынша салық 
төлеушімен (салық агентімен) кездесулер өткізу;

- туындаған мәселелер бойынша салықтық тексеру 
жүргізуге қатысқан Салық қызметі органдарының 
қызметкерлерінен түсініктемелер сүратуға;

Жоғары түрган салық қызметі органының шағымды қарау 
жөніндегі оз өкілетгіктерін жүзеге асыруы кезінде оның 
қызметіне араласуға жэне шағымды қарауға қатысы бар 
лауазымды адамдарға қандай да бір ықпал жасауға тыйым 
салынады.

5.3. Шағымды қарау нәтижелері бойынша шешім шығару

Шағымды мэні бойынша қарау аяқталғаннан кейін жоғары 
түрған салық қызметі органы жазбаша нысанда дәлелді шешім 
шығарады жэне оны салық төлеушіге (салық агентіне) жібереді 
немесе тапсырады, ал көшірмесін салықтық тексеруді жүргізген 
салық органына жібереді.

Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру 
нәтижелері туралы хабарламаға шағымын қарау қорытындысы 
бойынша салық қызметінің жоғары іүрған органы мынадай 
шешімдердің бірін шығарады:

1) шағым жасалған салықтық тексеру нәтижелері туралы 
хабарламаны озгеріссіз, ал шағымды қанағаттандырусыз 
қалдыруға;

2) салықтық тексерудің нэтижелері туралы шағым жасалған 
хабарламаның толық немесе бір бөлігінің күшін жоюға қүқығы 
бар.

Шағымды қарау нәтижелері бойынша шағым жасалған 
хабарламаның бір бөлігінің күші жойылған жағдайда, салықтық 
тексеруді жүргізген салық қызметі органы салық төлеушінің 
(салық агентінің) салықтық тексеру нәтижелері туралы 
хабарламаға жэне (немесе) жоғары түрған салық қызметі



органының хабарламаға шағымды қарау нәтижелері бойынша 
шығарған шешіміне шағымды қарау қорытындылары туралы 
хабарлама шығарады жэне оны Салық кодексінің 607-бабында 
белгіленген мерзімде салық төлеушіге (салық агентіне) жібереді. 
Салық қызметінің жоғары тұрған органының негізінде жэне 
тәртіппен шығарылған шешімі. салық органдарының орындауы 
үшін міндетгі.

Шағымды қарау мерзімі мынадай жағдайларда тоқтатыла 
тұрады: *

1) қосымша жэне қайта қосымша тексерулер жүргізу - олар 
аяқталғанға дейін;

2) мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды түлғаларға 
мемлекеттік органдарға, сондай - ақ шет мемлекеттердің 
қүзыретгі органдарына сүрау салуды жіберу арқылы-жауап алған 
кезге дейін жүзеге асырылады.

Салық қызметінің жоғары түрған органы шағымды қарау 
мерзімін тоқтата түру туралы тоқтата тұру себептерін көрсете 
отырып, салық төлеушіге (салық агентіне) жазбаша нысанда 
хабарлайды.

Жоғары түрған салық қызметі органының шағымды қарау 
нэтижелері бойынша шешімінде:

1) шешім қабылданған күн;
2) Салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қарайтын 

салық қызметі органының атауы көрсетіледі);
3) шағым берген салық төлеушінің ( салық агентінің) Тегі, 

Аты, Әкесінің аты (бар болса) не толық атауы;
4) сэйкестендіру немірі;
5) салықтық тексеру нәтижелері туралы шағым жасалған 

хабарламаның қысқаша мазмұнын қамтиды;
6) шағымның мэні;
7) салық қызметінің жоғары тұрған органы шағым бойынша 

шешім шығару кезінде басшылыққа алған Қазақстан 
Республикасы заңнамасының нормаларына сілтеме жасай 
отырып негіздеме.
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Салық төлеушінің (салық агентінің) жоғары тұрган салық 
қызметі органына немесе сотқа шағым беруі салық тексеруінің 
нәтижелері туралы хабарламаның шағым жасалған бөлігінде 
орындалуын тоқтата тұрады.

Салық қызметінің жоғары тұрған органына шағым берілген 
кезде салық тексеруінің нэтижелері туралы хабарламаның шағым 
жасалған бөлігінде орындалуы жоғары тұрған салық қызметі 
органының жазбаша шешімі шығарылғанға дейін тоқтатыла 
тұрады.

Салық төлеуші (салық агенті) сотқа шағым берген жағдайда, 
шағым жасалған бөлігінде салықтық тексеру нәтижелері туралы 
хабарламаны орындау сот актісі заңды күшіне енгенге дейін 
тоқтатыла тұрады. Салықтық тексеру нэтижелері туралы 
хабарламаның күші жойылған жағдайда, салықтық тексеру 
актісінің салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаның 
шағым жасалған бөлігінде ғана күші жойылуға жатады.

Салық қызметінің жоғары түрған органы салық төлеушінің 
(салық агентінің) шағымын қарау кезінде қажет болған жағдайда 
қосымша тексеру тағайындауға құқылы.

Салық қызметінің жоғары түрған органының қосымша 
тексеру тағайындауы туралы қүжат тексеруге жататын нақты 
мәселелерді көрсете отырып, жазбаша нысанда ресімделеді.

Бұл ретте, шағым жасалып отырған салықтық тексеруді 
уәкілетті орган жүргізген жағдайды қоспағанда, нәтижелеріне 
шағым жасалып отырған салықтық тексеруді жүрғізғен салық 
қызметі органына қосымша тексеру жұргізу тапсырыла алмайды.

Қосымша тексеру Салық кодексінде белгіленген тәртіппен 
жэне мерзімде жүргізіледі. Бүл ретте қосымша тексеру салық 
қызметі органы Жоғары тұрған салық қызметі органының 
осындай тексеру жүргізу туралы құжатын алған күннен бастап 
бес жұмыс күнінен кешіктірілмей басталуға тиіс.

Деректер жеткілікті анық немесе толық болмаган, сондай-ақ 
қосымша тексеру барысында бұрын тексерілген мэн-жайлар мен



құжаттарга қатысты жаңа мэселелер туындаған кезде жоғары 
тұрған салық қызметі органы оны қайта тағайындауға құқылы.

Шағымды қарау нәтижелерінің шешімі қосымша жэне 
(немесе) қайталама қосымша тексеру нэтижелері ескеріле отырып 
шығарылады. Бұл ретте салық қызметінің жоғары тұрған органы 
осындай тексерулердің нэтижелерімен келіспеген жағдайда, ол 
шағым бойынша шешім қабылдау кезінде оларды ескермеуге 
құқылы, алайда мұндай келісім уэжді білуға тиіс

5.4. Салықтық тексерудің және санкциялардың 
жетілдіру багыттары

Қолданылып жүрген бақылау проңедураларын жетілдіру 
салық органдарының бақылау жұмыстарының тиімділігін
арттырудың маңызды факторы болып табылады. Салықтық 
бақылау жүйесінің негізгі басымдықтарына мынадар жатады:

салық органдарының шектеулі мамандық жэне
материалдық ресурстарын неғүрлым тиімді бағыттауға мүмкіндік 
беретін, салықтық тексерулерде аз күш пен қаржы жүмсау 
арқылы жоғары нәтижеге қол жеткізетін қүжаттық тексерулер 
жүргізу үшін салық төлеушілерді іріктеудің тиімді жүйесінің 
болуы;

салық ведомствосының жасаған біріккен кешенді
стандартты проңедурасының, сонымен бірге салық органдарына 
жауапкерсіз салық толеушілерге салықтық бақылау саласында 
эсер ете алатындай жоғары билік беріп отырған заң негізінде 
салық тексерулерінің тиімді формаларын, тәсілдерін жэне
әдістерін қолдану;

эр салық инспекторының қызмет нэтижесін объективті 
қарауға мүмкіндік беретін олардың жұмысын бағалау жүйесін 
пайдалану, бақылау жұмыстарын жоспарлауда ауыртпалықты 
тиімді білу.
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Бақылау тексерулерін жүргізу үшін салық төлеушілерді 
тиімді іріктеу проблемасы Қазақстан Республикасына тэн салық 
заңдарын жаппай бүзушылық жағдайында жоғары маңызға ие 
болып отыр. Жоғарыда айтылған іріктеу жүйесі неғүрлым тиімді. 
Өйткені қүжаттық тексерулерді жүргізу үшін салық телеушілерді 
іріктеудің екі тәсілін қолданады: кездейсоқ жэне арнайы іріктеу. 
Бүл қүжатты тексерулер арқылы салық төлеушілерді мейлінше 
қамтуға мүмкіндік береді. Бақылау жүмыстарының 
болжамсыздығы мен төтеншелігі себебінен болатын салықтық 
заң бүзушылықтың алдын алуды қамтамасыз етеді.

Салық бақылауының түрлері мен әдістерін үнемі жетілдіріп 
отыру —салық органдарының бірінші кезектегі мақсаты. Қаржы 
полиңиясымен біріге отырып салық заңдарын бүзылмауын 
тексеруді кобейту неғұрлым болашағы бар болып көрінеді. 
Жоғарыда атап өткеніміздей, олардын. нэтижелілігі анағүрлым 
жоғары. Сондықтан біріккен қызметті ары қарай жалғастыру 
осындай тексерулерден түсетін қаржыны молайтуы мүмкін.

Бақылау тексерулерімен ауқымды қамтуды үлғайту қажет. 
Мүндай жүмыс тексеруші салық қызметкерлерінің санын көбейту 
арқылы ғана емес, сонымен бірге тексерушілердің еңбек 
онімділігін арттыру арқылы да іске асуы мүмкін. Бұған 
техникалық прогресстің жаңалықтары себепші бола алады. 
Мысалы, тексеруге дайындық проңесін жеделдетуге септігін 
тигізетін салық органдарының жаппай компьютерленуі, 
компьютерлерде эр салық төлеуші туралы мэліметгер базасынын> 
болуы.

Сонымен бірге Австрияда тәжірибеден откендей тексеруге 
шығатын эр салық инспекторының портативті компьютерді 
пайдалануы да аса маіьызды болмақ. Біріншіден, олар 
тексерушілерді тексеру барысында қажет болса, екіншіден 
қүжаттық тексерулердің актілерін толтырғанда да пайдалы болар 
еді.

Кәсіпорындарды салықтық тексерулермен қамту процентін 
өсіруді тотенше тексерулер арқылы қамтамасыз етуге болады.
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Бұндай тексеру салық инспекторының ауыртпалығын 
жеңілдетеді, салық төлеушілердің материалдары мен ұсынылған 
салықтық деклараңиялар жэне есептер негізінде жүргізіледі. 
Салық төлеуден бас тарту көрсеткіштерін анықгау мақсатында 
салық төлеушілерді іріктеуді лайықты коэффиңиенттер 
көмегімен жүргізген Жөн (мысалы, сату айналымының сатып алу 
айналымына қатынасы). Сонымен қатар салық комитетінде бар 
қосымша материалдарды да пайдалакған жөн.

Төтенше тексеру —  бүл салық салудың бір немесе бірнеше 
сүрақтары бойынша тексеру жүргізу. Бүл қысқа мерзім ішінде 
салық төлеуден шеттелу жағдайларын анықтауды салық 
төлеушінің тіркеу күжаттарын тексеруді жеделдету арқылы іске 
асырады. Бүлардың бір варианты болып сатудың жэне бір немесе 
бірнеше есептік мерзім кезіндегі сатып алу айналымын 
деклараңияланған тексеру болып табылады.

Бүл тексеру шағын айналымы бар кэсіпорындарға қатысты. 
Олар салық комитетіне есептің дүрыстығын, салықтың уақтылы 
төленуін жэне салық деклараңияларының дұрыс толтырылуын, 
арифметикалық есептердің нақтылығын көрсететін белгілі бір 
қүжаттарды әкелуі тиіс, эдетге төтенше тексеру көп уақыт 
алмайды (1-ден 30 күнге дейін).

Тексерілуге тиісті салық төлеушілерді іріктеу процедурасын 
жетілдіру қажет. Критерийлерді қалыптастыру мақсаты тэртіпті 
салық төлеушілерді тексеруге кететін уақытқы неғүрлым аз 
жүмсауды көздейді. Яғни барлық ресурстар салық заңдарын ' 
бұзушылық кездесуі мүмкін кэсіпорындарға бағытталуы тиіс.

Іріктеу критериінің болуы салық комитетіне барлық 
сұрақтарды қамти отырып салық тексерулерінің жалпы жоспарын 
кұруга мүмкіндік береді. Бұл негұрлым жоғары нәтижелерге қол 
жеткізіп, осы жоспарды облыстық, қалалық және аудандық 
деңгейлерге бөліп, эр деңгейдің өз мақсатын анықтап беруге 
көмектеседі.

Кэсіпорындарды іріктеу тиімділігі “қарсы байланыс” 
жүйесімен анықталуы тиіс. Бұл іріктеу ретіне сэйкес болып,
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сонымен бірге салық комиетінің озінен томен салық 
комитеттерін бақылауға алуды іске асыруға мүмкіндік береді.

Әр облыста салық төлеушілердің белгілі бір тобы салықтың 
бюджетке үнемі түсіп тұруын қамтамасыз етеді. Бүл көптеген 
елдерді, соның ішінде Автрияны анағүрлым ірі салық 
төлеушілерді бақылау мақсатында арнайы жүйелер мен үйымдық 
салалар қүруга итермеледі.

Біздің республикамызда әр салық комитетінде ірі салық 
толеушілермен жүмыс істейтін болімдер қүрылған. Бірақ, элі 
салық салу мен салықтық тексеру проңедураларын жүргізу 
ойластырылмаған. Ірі кэсіпорындарды бақылап отыру шағын 
айналымы бар кәсіпорындарды тексергенде қажет болатын 
ақпаратты жинақтауға көмектеседі.

Салық қызметкерлері арасында салықтық тексерулер тек 
біреуді жазалау ғана емес, сонымен бірге алдын-алу қызметін де 
атқаратынын түсіндіріп отыру қажет. Алдын алу шараларының 
мақсаты тек тэртіп бүзушылықты жазалау ғана емес, салық 
тэртібін өзара ерікті түрде сақтауды қалыптастыруға ықпал етеді. 
Бірқатар елдерде салық төлеушілерді ынталандырудың эртүрлі 
жолдары қарастырылған. Мысалы, Колумбияда егер осы жылғы 
деклараңияланған сома өткен жылғыларға қарағанда жоғары 
болса, онда салық төлеуші тексеруден босатылады.

Қарсы тексеріс салықтық тексерулердің өзекті элементі 
болуы тиіс. Бүл тексеріске ақпарат жинау оның сипатына 
байланысты болады. Көптеген елдер кэсіпорындарды сату жэне 
сатып алу, импорт, дивиденттер жэне пайыздар төлеу жэне т.б. 
мәліметтер бойынша оның нэтижелілігіне көз жеткізді.

Салық төлеушілерді салықтық тексерудің тиімді 
бағдарламасының болуы бюджетке түсетін салық толемдерінің 
корсеткішін жақсартуға қажет. Егер салық толеуші осындай 
бағдарламаның барлығынан хабардар болатын болса, онда 
төленуге тиісті салықты томендетіп көрсетуге бел бумайды 
немесе салық төлеушілердің копшілігі элсіз бағдарлама болған 
кезде бүл жағдайды пайдаланып қалуға тырысатын болады.
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Нарықтық экономикаға өтіп жатқан кейбір елдерде қазіргі 
кезде салықтық тексерулердің қолда бар бағдарламаларының 
тиімділігін жетілдіру жолдары қарастырылуда. Бұл жұмыста 
салықтық тексерістердің неғұрлым танымал бағдарламасы 
сипатталып, салық тексерістерін жетілдіру бойынша ұсыныстар 
беріледі. Бұл тексерістің 4 негізгі кезеңі берілген. Атап айтқанда: 
салықтық тексеру бойынша жоспарлау жэне дайындық; салықтық 
тексерістің басталуы; салықтық т^ксерісті жүргізу эдісі; 
салықтық тексерістің аяқталуы жэне салықтық тексеріс 
нэтижесін құжаттық рәсімдеу.

Қазіргі кезде салық органдарының алғашқы ұйымдастыру 
құрылымдары оз міндеттерін орындады жэне көптеген 
көрсеткіштер бойынша салық органдарының жұмысының 
тиімділігін арттыру потенңиалын тауысты. Бұрын болған салық 
комитеттерінің элеуметгік даму қорының құрылу тэртібі салық 
комитеттерінің материалды-техникалық базасының теңсіздігін 
алдын-ала анықтап берді (экімшілік ғимараттарының құрылысы, 
компьютер мен есептеуіш техникаларын, программалық 
құралдарды жэне байланыс құралдарын сатып алу жэне т.б.).

Бұл жағдайлар салық қызметін жаңартуды іске асыруда кері 
әсерін тигізуі мүмкін. Осыған байланысты салық комиттерінің 
құрылған материалдық-техникалық базасына инвентаризаңия 
жасау қажет. Сонымен бірге элеуметтік құрылым жэне арнаулы 
қорлар мен басқа көздерді орталықтандырып, жағдай жасай 
отырып салық комитеттерінің қызмет жасау жағдайларын 
теңгеру. Мұнда орталықтандырылган қаржы ресурстарын салық 
комитгерінің материалды-техникалық базасын нығайтуға жұмсау 
айтылып отыр.

Салық тексерісін жетілдіру қалыптасқан жұмыс әдістерін, 
мамандарға деген талаптарды (эсіресе инспекңия 
қызметкерлеріне, мәліметті электронды өңцейтін, талдау 
жасаутын қызметкерлерге), жоғары адамгершілік-этикалық 
жақтарын, салық төлеушілермен байланыс орнату жэне олармен 
диалог жүргізу т.б. бірталай өзгертеді деп күтілуде. Сондықтан,
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біздің ойымызша, Қазақстан Республикасының салық қызметінде 
оз оқу бағдарламалары мен әдістемелік жаңалықтарды негізге ала 
отырып, базалық оқу орталықтарында да, жергілікті жерлерде де 
салық заңдарын тереңдетіп оқуды ұйымдастыру қажет.

Жаңа жұмыс жағдайына кошу үшін, біздің ойымызша, 
аппарат жұмысшыларын квалификаңиялық аттестациядан откізу 
алғышарт болуы тиіс.

Қазіргі уақытта “кешенді тексеру” түсінігінің нақты 
анықтамасы жоқ: салық төлеуші салық түрлерінің барлығы 
немесе кейбіреулері бойынша тексеріске түседі. Бюджеттен тыс 
толемдерді де ескере отырып салық төлеушіні барлық салықтар 
бойынша тексерудің бір эдістемесін жасау, біздің ойымызша, 
мақсатқа сай болар еді.

Мысалы, кәсіпорыннын, пайда салығын тексеруді негізге 
алу. Мүндай жағдайда барлық дерлік салықтар мен салымдардың 
есептелуі негіздері қаралады. Өйткені олардың көпшілігі салық 
салынатын пайданы анықтағанда шығындарда есепке алынады. Іс 
жүзінде инспекторлардың біразы ғана пайдаға салынатын 
салықты басқа салықтармен бірге тексереді. Дегенмен мүндай 
тексерісте бақылау ауыртпалығын жеңілдету • мен жалпы 
бақылаудың тиімділігін арттырудың жоғары мүмкіншіліктері бар.

Жоғарыда атап өткеніміздей, салық комитеттерінің шектеулі 
қызметкерлер саны мен техникамен қамтамасыз етілу жағдайы 
тіркеуде түрған эр екінші салық төлеушіні жыл сайын мүқият 
тексеруге (қүжаттық) мүмкіндік бермейді. Мүның орнына салық 
органы қолда бар қаражаттар мен қүралдарды пайдалана отырып 
тиімді жүмыс атқару стратегиясын жасауы тиіс.

Ол бір жағынан барлық салық есептерін, декларациялар мен 
есептеулерді тексеретін қарапайым ағымдагы тексеріс болса, 
екінші жағынан таңдап алынған объектінің алдын-ала талдау 
негізінде тексеруді қажет ететін тереңдетілген бақылау болуы 
тиіс.

Осыған байланысты салық органдарына салық 
төлеушілердің салық зандарын сақтауын тексеруді жоспарлау



мен дайындауды жолға қоятын бір тэртіп қажет. Оған салық 
төлеушілер туралы ақпарат базасы, қызметтің негізгі қаржылық 
көрсеткіштерін талдау, құжаттық тексерулер үшін объектілер 
таңдау, тексеруге қатысты сұрақтарды дайындау т.б. жатады.

Кезекті тексерістің проблемаларының бірі бұрынғы 
жылдардан орын алып келе жатқан фактілерге қатысты салық 
заңдарының талаптарын орындауды тексеру күрделілігі болып 
отыр. Мемлекеттің салықтық шығыңдарын азайту үшін салық 
тексерістерін салықтық заң бұзушылық мерзімінің жақындауына 
қарай бастау қажет. Бүл салық қызметкерлерінің жұмысын 
жеңілдетіп қана қоймай, сонымен бірге салық төлеушілердің 
алдын-ала өздерінің берген бухгалтерлік жэне салықтық 
есептеріндегі қателердің барлығын біліп, оларды түзетуді 
салықтық жоспарлауға енгізуге көмектеседі.

Кұжаттық тексеріске салық төлеушілерді дұрыс іріктеу 
мақсатында салық инспекңиялары олар туралы кең ақпараттары 
болуы тиіс. Ақпарат ағынын өңдеудің тиімді жүйесін 
ұйымдастыру үшін салық органының нақгы мүмкіншіліктерін 
ескере отырып (оныиь ақпарат өңдеу құралдарымен жабдықталу 
деңгейімен байланысты) салық төлеушілер туралы алғашқы 
мәліметтерді салық қызметінің ақпараттарын өңдейтін 
автоматтанған ақпаратгық бір жүйесіне түсіру қажет.

Бұл көрсетілген проблемалар оң шешімін тапқан жағдайда 
алдын-ала, ағымдағы жэне келесі бақылаулар арасындағы уақыт 
алшақтығын қысқартуға жэне салық органы жұмысының 
тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Кезектегі бақылауда салық төлеушіні құжаттық жағынан 
тексеруді салық органдарының фискалды қызметі айқын 
көрсетеді. Кезекті бақылауды бақылаудың бүгінгі күннің 
актуалды формасы ретінде көрсете отырып, жалпы бақылау 
жұмысын ұйымдастьфудың тар масштабты моделі 
болатындығын айта кеткен жөн.

Сондықтан оның тиімділігін көтеру үшн жұмыстың 
алғашқы сатысындағы (тексерудің алдындағы) ұйымдастыруға
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аса көңіл бөлу керек. Мұнда тексеру тобын қалыптастырудың да 
маңызы зор. Мамандардың кандидатурасын алдын-ала жасалған 
талдаулар нәтижесіне қарай тіркеу қажет.

Топтың жетекшісі етіп тәжірибесі мол, ұйымдастырушылық 
қабілеті бар адамды тағайындау қажет. Тексеру тобының барлық 
мүшелері тексеру объектісі туралы салық инспекциясында бар 
барлық ақпаратпен мұқият танысулары қажет.

Мұнда келесі сұрақтар міндетгі түрде зерттелуі тиіс: 
ағымдағы жэне өткен мерзімдердегі бухгалтерлік жэне салықтық 
есептерді зерттеу, жеке шоттағы мэліметтерді өткен жылдардағы 
көрсеткіштермен салыстыра отырып зерттеу, қаржы жағдайын 
талдау, бұған ұқсас басқа кәсіпорындармен салыстыра отырып 
талдау, қаржы саясатын зерттеу мақсатында балансты талдау, өз 
жэне басқа да көздерден алынған ақпараттарды зерттеу жэне 
салыстыру жэне т.б.

Осы талдаулардың нәтижесі негізінде эр тексерушінің 
бағдарламасы құрылады. Тексеру тобын құру жэне бақылау 
объектісі туралы ақпаратпен танысу кезінде жүргізілетін 
тексерісті қолдауды қамтамасыз ету қажет. Тексеруге алынгалы 
отырған кэсіпорынның сипатына түріне қарай қолдау неғұрлым 
тәжірибелі маманмен қамтамасыз етлуі мүмкін. Ол тексеріске 
тікелей қатыспайтын адам болуы тиіс: сэйкес бөлімдердің 
бастықтары, құқықтық, эксперттік-бухгалтерлік бөлімшелердің 
мамандары, маман-әдіскерлер.

Бұл мамандар бір реттік кеңестік жэне эдістемелік жэне 
сөнымен бірге қажеттілігі мен тексеру ауқымына қарай 
ревизиялық топқа іұрақты қызмет керсетуі де мүмкін. Жүргізіліп 
жатқан тексерістің тиімділігін арттыру мақсатында құжаттық 
тексеріске тікелей қатысушы мамандар жэне өған қамқорлық 
етуші мамандар арасында үзіліссіз ақпарат алмасуы болуы тиіс. 
Осылайша құжаттық тексеріс аяқталғанша мына мүмкіндіктерге 
қол жеткізіледі:
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бақылау объектісі ғана емес, оның серіктері 
(жеткізушілері, сатып алушылары жэне т.б.) жайлы да көптеген 
ақпарат алуға болады;

тексеріс барысында пайда болатын талдаулық жэне 
әдістемелік сұрақтарға байланысты уақытгық жэне қаржылық 
ресурстар қысқарады;

жақсы тэжірибелерге қол жеткізе отырып, оны тексеру 
қатар жүріп жатқан басқа да кэсіпорыһдарға енгізу болады;

тексерістің болашақ мэліметтері, болашақ пікірталас, 
арыз жэне шағымдар бойынша дұрыс шешімдер қабылдауға 
сапалы дайындық.

Салық бақылауының жұмысын ауырлататын жэне 
эдістемелік эрі заңдық шешімдерді керек ететін негізгі 
кедергілерге кэіпорындардың, эсіресе коммерңиялық 
құрылымдардывьң бухгалтерлік есебінің қанағаттанарлықсыз 
жағдайы жатады. Мұндайда жалпы тексеріске түсетін сүрақтарды 
іріктеу аса маңызды..

Жаппай тексеру эдісі, эдетте, салық төлеуші есебінің 
жагдайы нашар немесе салық салынатын базаның есептелінуіне 
қатысы бар оның мүлде болмауы бағыттарында қолданылады. 
Жаппай тексеру жүргізу кезінде құжатгар ресми де, 
арифметикалық та жэне олардың қалыптасқан нормаларға 
сэйкестігі жағынан да тексеріледі. Қүжаттарды зерттеумен қатар 
бір уақытга есептің элсіз құрылған немесе тіпті жоқ жақтары 
(мысалы, қалдықты көрсетуге қажетті материалдық немесе 
тауарлық есеп, бірақ тэжірибе көрсеткеніндей, сауда 
кэсіпорындары —  ПІЖК, ЖШС —  бұндай есепті сирек жүргізеді) 
қалыпқа келтіріле алады.

Айналымы жоғары, осыған сай бухгалтерлік құжатгары да 
көлемді болып келетін кәсіпорындарды барлық жағынан таңдау 
арқылы тексерген жөн. Бірақ салық салу базасын бұзуга алып 
келетін ірі эдістемелік қателіктер білінген кезде осыған қатысты 
құжаттарды жаппай тексеру эдісімен зерттеген жөн.
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Алайда, құжаттарды жаппай тексеру еңбекті көп қажет 
етеді, көп уақыт алады, мәселе аясы тар жэне талдауға көп 
ақпарат бере алмайды. Сондықтан кейбір жағдайда салық 
төлеушінің мәліметгерін қолдану қажет, яғни оның бухгалтерлік 
есеп шоттарына өз есептерін қолдана отырып. Соңғы кезде 
қарқынды дамып келе жатқан коммерңиялық құрылымдарды 
тексеруде салық бақылауының келесі саласының аясына жеке 
бөлген дұрыс.

Салық инспекторы тексеріс кезінде кездесетін дұрыс жолға 
қойылмаған бухгалтерлік есептен басқа мәселелер де толып 
жатыр. Кең туыстық құрылым тораптары бола отырып (еншілес 
кэсіпорындар, болімшелер, құрылтайшылары бір адамдар немесе 
кэсіпорындар жэне т.б.) шағын кәсіпкершілік субъектілері 
оздерінің табыстарын жасырып немесе салық толеуден қашуға 
тырысады.

Мұндай кэсіпорындарды тексеру тиімділігін артгыру 
мақсатында барлық қолда бар ақпаратты пайдалана отырып 
тексеруді оның барлық құрылымдық бөлімшелерінде, тауар 
өткізуіне қызмет көрсету орындарында бір уақытта бастаған жөн. 
Қолма-қол сауда жасайтын кәсіпорындар мен кәсіпкерлердің 
түсімін қадағалау іс жүзінде мүмкін емес. Мүндай жағдайда 
бақылау-төтенше шаралар, қаржылық жэне сауда серіктестіктерін 
(сатып алушылар, жеткізушілер) қарсы тексеру жүргізу арқылы 
ақпарат жинауға немесе бар ақпаратгы нақгылауға болады.

Төтенше салықтық бақылаудың бір бөлігі болып келетін 
қарсы тексеріс өз бетінше қаржылық нәтиже бермейді. Бірақ бүл 
шара қолда бар ақпаратты нақтылау үшін қажет. Қарсы тексеріс 
жүргізу қаржы құралдарының, тауарлы-материалды 
құндылықтардың қозғалысын бақылау жүйесінің бөлігі болып 
табылады. Қазақстанда соңғы кезде салық органдарының 
жұмысында МАИ оргаңдарымен (келісім бойынша) бірлесе 
жүргізіліп жатқан төтенше шаралар кең қолданыс табуда. Олар 
ірі қалаларға кіре берісте, көлік тораптарында, 
автомагистралдарда жүк ағымдарын қадағалап, темір жол
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стансаларында ақпарат алуға жэне келесі бақылауларда оны 
пайдалануға көмектесуде.

Салық орғандарының жүргізіп отырған салық заңцарының * 
сақталуын бақылау төтенше шаралары, сонымен бірге олардың 
басқа да бақылау функңияларын орындау кезінде бақылаудың 
алдын-ала, ағымдағы жэне кезектегі түрлері өз үйлесімін табуда. 
Заңдық түлга қүрмай кэсіпкердің жүмыс орнын тексеру 
барысында салық инспекторы: '

1. Алдағы соңғы салықтық деклараңия тексерісіне 
материалдар жинақтайды.

2. Кіріс пен шығынды есептеу кітабынының қаншалықты 
дүрыс жүргізілуін тексереді.

3. Кэсіпкершілік қызметті мемлекеттік тіркеу заңының 
орындалуын кезекті тексеруін іске асырады.. Салық төлеуге 
байланысты салық органдарына қатысты азаматгарға тэн 
әрекеттерді ескере отырып, кәсіпкердің табыс табатын 
орындарын зерттеу мен тексеруді алдын-ала дайындықпен 
төтенше жүргізу қажет. Салық органдарының тәжірибесі 
көрсеткеніндей, тексеріске жэне оның нэтижелерін шығаруға 
кететін уақыт алдын-ала қүжаттық дайындық жүргізіп, эр қызмет 
түрі бойынша азаматтарды зерттеу негізінде анағүрлым 
қысқарады.

Мамандар мен ғалымдардың ойынша, азаматтардың қымбат 
көздерге (түрғын үй салу мен сатып алу, көлік, саяжай жэне т.б. 
сатып алу) жүмсалатын шыгындарын декралаңиялауды енгізу 
мемлекет бюджетін толтырудың бір көзі болып табылады. Ел 
сүрақ көп пікірталас тудырып, бүқаралық ақпарат қүралдарында 
жэне арнаулы басылымдарда айтылып, жазылып, эрі оны кезекті 
тексеудегі болатын қиыншылықтар аталып жүр.
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5.5. Салықтық бақылау және санкциялардың тиімділігін
арттыру.

Қазақстан Республикасының салық органдарының бақылау- 
экономикалық жұмысының тиімділігін артгыру мақсатында 
Алматы қаласы бойынша салық комитеті тексеріс барысында 
аудит бөлімдері салық заңдарының нормаларын бұзушылық 
жағдайларына талдау жасады. Сондай-ақ құжаттық 
тексерістердің нэтижелерінің актілері бойынша салық 
төлеушілердің арыздары мен ходатайстваларын қарау тәжірибесі 
жайында материалдар жиналды. Жасалған талдау нәтижесі 
бойынша салык зандарын бұзу жагдайлары бойынша “Аудит” 
мэліметтер базасын құру жұмысы басталды.

Алматы қаласы бойынша салық комитеті салық зандарын 
бұзушылық “Аудит” бағдарламасын жасады. Ол құжаттық 
тексерістер барысында көрінген салық төлеушілер тарапынан 
төлеу бойынша тэртіп бұзушылықты жіктеуге мүмкіндік береді.

Бағдарлама салық төлеуші тарапынан болатын ҚР салық 
заңын бұзу мүмкін екендігі жайлы ақпаратты салық аудиторының 
іздеуін автоматгандыруға арналған. Бағдарлама салықтық 
тексерістерді жүргізу барысында салық заңын бірыңғай, жүйелі 
жэне объективті қолдануға қол жеткізеді. Сондай-ақ тексеру 
жүргізу кезінде салық аудиторларына іс жүзінде көмектеседі.

Бағдарлама 5 деңгейден түрады:
1-деңгей: салықтардың аттары
2-деңгей: салықтық есептер түрлері бойынша төлем
3-деңгей: ереже бұзушылық сипаты (түрі)
4-деңгей: түсініктемелер (ҚР МКМ хаттары)
5-деңгей: ескертулер.
Бүл бағдарлама қазіргі ХУЕВ-технологияны қолданып 

қүрылган. Оның ерекшелігі компьютерлік технология дамуы 
барысында оны үнемі жетілдіріп отыруға жэне оны барлық 
деңгейде жаңартуға болады.

Бағдарлама 2008 жылы құрылған.



Тексерілетін мерзім кезеңцерге бөлінеді:
1-кезең —  ҚР Салық кодексінің күшіне енуіне дейін (1996 

жылдан 01.01.2008 жылға дейін). 2-кезең —  ҚР Салық кодексі 
күшіне енгеннен кейін (01.01.2008жылдан кейін)

Қолданылатын нормативті-қүқықтық қүжаттар:
1-кезең бойынша —  ҚР “Салықтар мен басқа бюджетке 

міндетті төлемдер туралы” Заңы №2235 24.04.95 ж. (Жарлық, 
бүдан кейін ҚРЗ), инструкңиялар ҚР І4СИ жэне ҚР МКМ (бүдан 
кейін —  Инст.), түсіндіру сипатындағы хаттар (бүдан кейін -  X).

2-кезең бойынша —  бағдарламаны қүрастыру кезінде —  ҚР 
Салық кодексі (бүдан кейін Кодекс), ҚР МЬСМ жэне ҚР ҚМ СК 
түсініктеме хаттары.

Тексерілетін салық түрлері: Корпоративтік табыс салығы, 
қосылған қүнға салык, жеке табыс салығы, мүлікке салынатын 
салық, көлік салығы, жер салығы, әлеуметтік салық.

Тексерілетін салықгық есеп түрлері:
-  Корпоративтік табыс салығы —  ОЖК жэне шыққан 

шығын есептері деклараңиясы, оған қосымшалар;
-  қосылған қүнға салык бойынша декларация, оған 
қосымшалар
-  жеке табыс салығы —  жеке түлғалардың ОЖК 
декларациясы

Тексеру барысы: алғашқы бухгалтерлік қүжаттар, салық 
төлеушінің түйістіру регистрын пайдалана отырып декларация 
(есептер) мэліметгерін салық төлеушінің нақты мэліметгерімен 
салыстыру.

Пайдаланушы бағдарламаның 1 жэне 2-деңгейлерінде 
(салықтардың аты, салық есептерінің түрлері бойынша төлемдер) 
төленімінің дүрыстығын тексерейін деген салық түрін таңдайды. 
Бүдан соң, салық заңдарын бүзу ықтималдықтары олардың 
есептеріне сай жіктеледі. Мысалы: қосылған қүнға салык 
есептелген салық (қосылған қүнға салык бойынша
декларацияның 1-бөлімі) пен есепке жатқызылған салық 
(қосылған қүнға салык бойынша декларацияның 2-бөлімі)
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арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі. Нәтижесінде 
ауытқушылықты “ қосылған құнға салык төлеу”
декларациясының I бөлімі бойынша, сондай-ақ “ қосылған құнға 
салык бойынша есептеу” декларациясының II болімі бойынша 
да табуга болады. Пайдаланушы өзін қызықтыратын бөлімді 
тандап алады да 3-деңғей бойынша оның ауытқу сипатын 
анықтайды.

“Түсіндірме” 4-деңғейде заңдық актілердің баптарына 
сілтемелер, ҚР МКМ түсіндірме хатгары орын алады.

5-деңгей ескертулерғе арналған.
ҚР Президентінің 16.03.2005 жылғы “Қазақстан 

Республикасының үлттык ақпаратгық инфрақүрылымын қүру 
жэне дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы” атты №573 
Жарлығын орындауда ҚР Үкіметі 2008-2011 жж. кезеңіне 
салықтық әкімшіліктендіруді үлттық Ақпараттандыру 
процестерін қүру мен дамыту Мемлекеттік багдарламасын іске 
асыру шараларының жоспарын бекіткен еді, мақсаты:

■ ақпараттық технологиялар негізінде салықтық 
әкімшіліктендіру бойынша неғізгі стратегиялық 
міндеттерді іске асыруды қамтамасыз ету;

■ ақпараттық технологияларды енгізу негізінде салық 
органдарының ақпараттық сұранысын толық 
қанағаттандыру үшін тиімді жағдайлар қалыптастыру.

Міндетгері:
- салық органдарының салық төлеушілермен қарым 
қатынасын жетілдіру. Салық төлеушілер үшін ақпараттық 
қызмет көрсету;
- ақпараттық технологиялар негізінде салықтық 
әкімшіліктендіру қызметтік рэсімдерін іске асыруды басқару 
мен бақылау әдістерін жетілдіру;
- салықтық әкімшіліктендіру сапасын жоғарылату үшін 
салық есептері түрлерінің электронды өңделуі мен талдану 
эдістерін дамыту;
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- электронды хабарламалардың кепілді жетуі мен 
тұтастығын дамыту эдістері. Салық төлеушілер мен салық 
салынатын объектілер туралы мэліметтердің қауіпсіздігі мен 
оларды қорғауды қамтамасыз етілуі. Салық органдарының 
коммуникациялық жүйесіне қолдау корсету. Салық жүйесінің 
компьютерлік жэне коммуникаңиялық жүйелерін 
модернизаңиялау мен жетілдіру;
- ақпараттық жобалар, маліметтердің стандартгы 
форматтарын енгізу мен дамытуды жетілдіру эдістері;
- салық органдарының үйымдастырушылық жэне 
функңионалдық қүрылымдарын жетілдіру.
Салықтық әкімшіліктендірудің жүмыс проңестерін 

реформалаудың эсері жэне автоматтандырудың 
ұйымдастырушылық-технологиялық проңедуралары келесі 
көрсеткіштермен анықталады:

- салық түсімдеріне операңиялық шығындардың қатынасын 
неғүрлым азайту;

- салық түсімдерінің жалпы сомасынан салықтар мен 
түсімдер бойынша қарыздарды азайту;

- салық төлеушілер үшін қызмет көрсету сапасын 
жоғарылату;

- салық қызметкерлерінің санын азайту.
Салықтық әкімшіліктендірудің күрделілігі мен

қарқындылығы салық салынатын объектілердің алуан 
түрлілігімен, қызмет ауқымымен т.б. анықталады. Осыған 
байланысты салықтық әкімшіліктендіру салық заңын сақтауды 
бақылауды іске асыру үшін жүмыс рэсімдерін қамтамасыз ету — 
бүл салық жүйесінің ақпараттық технологиясының негізгі 
функңиясы.

Мүны орындаудың алғышарттары:
ҚР салық жүйесінің дамуы әлемдік алдыңғы қатарлы 

тәжірибе арнасында жүріп жатыр.
Салықтық әкімшілдендірудің жүмыс проңесстерін 

қолдау үшін негізгі ақпараттық қызметтің прототиптері құрылды.
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ш а А  ШШШШ

Салықтық экімшіліктендірудің жұмыс процесін
унификациялау жэне стандарттау —  оның ақпараттық жүйесінің 
тұрақтылыгының негізі.

Нақты өзара қарым-қатынас пен әдістемелік
бөлімшелер мен ақпараттық қызметтер арасындағы тыгыз
серіктестік салық жүйесінің тиімділігінің кепілі.

Телекоммуникациялық жүйе салық органдарының қан
тамыры.

Ақпарат қорғауды үйымдастыру алдыңғы қатарлы
технологиялық шешімдер негізінде қүрылуы тиіс.

Іске асыру шаралары:
1. Салық органдары мен салық төлеушілер арасындағы 

қарым-қатынасты дамыту. Салық төлеушілер үшін ақпаратгық
IIқызмет көрсету.

Салықтьіқ экімшіліктендірудің ақпараттық технолагияларын 
дамытудың екінші кезеңінде салық жүйесінің алдына 
ауқымдағы жэне түрлі үйымдық түрдегі бизнес-құрылымдардың 
қызметіне неғүрлым әсер ететін, оның ішінде салық төлеушілер 
үшін салық міндеттерін орындауды бір мезгілде 
қарапайымдандыратын ақпараттық қызметтерді кәрсету жэне 
ауқымын кеңейту мақсаты қойылған. Бүл :

салқтық есеп беруді алыс қашықтықтан да іске асырып, 
камералды тексерулер нәтижесі бойынша осыған сай мәліметгер 
алу мүмкіндігі;

алыстан салық төлеушінің жеке шотындағы жағдайды 
көру, оның салық салынатын объектілері жайлы алыстан ақпарат 
алу мүмкіндігі;

салық төлеушілерге арналған бағдарламалық 
енімдермен қашықтықтан жүмыс істеу;

салық төлеушіге телефон торабы арқылы қызмет 
көрсетуде мультимедиялық байланыс жүйесін қолдана отырып 
анықтамалар мен кеңестер алу;

салық толеушіні тіркеудің жеңілдетілген рэсімдері; 
салық төлеушілер үшін \¥ЕВ-портал;
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салықтық тексерулердің ашықтығы;
салық төлеушілер үшін бағдарламалық өнімдерді

салық
жүйесінің таратуы.

Ақпаратгық қызметтің бірқатары бірнеше мемлекеттік 
қүрылымдардың күшін біріктіргенде ғана іске асуы мүмкін. Бүл, 
мысалы, кәсіпорындарды, салық төлеушілерді, ВЭД 
қатысушыларын, салық салынатынй объектілерді жэне т.б. 
тіркеуге қатысты.

Салық төлеушілер үшін ақпараттық өнімдер жасау, дамыту 
жэне үсыну жүмыстары жалғасуы тиіс. Мүнда келесі жағдайлар 
қамтамасыз етілуі тиіс:

электронды түрде берілетін салық есептері толығымен 
қағаз қүжаттарды алмастырып, уақыт, қағаз қүжаттарды берудегі 
шығындарды азайтуқа көмектеседі;

ақпаратгы салық есебінің электронды түріне қолмен 
айналдырғанда электронды анықтамалықтар қолданылады. Олар 
мәліметтерді енгізуге кететін уақытты қысқартады жэне 
механикалық қателіктердің кету ықтималдығын төмендетеді; 
ақпаратгық қамтамасыз ету мәліметгерді тек ғана қолмен енгізуді 
ғана емес, сонымен бірге ХМЬ форматтағы файл ретінде 
қолдануды да қарастыруы керек;

бағдарламалық қамтамасыз ету эрі қарапайым, оның 
интерфейсі түсінікті, неғүрлым унифиңирленген жэне қазіргі 
қолданылып жүрген офистік жүйелерге жақындатылған болуы 
тиіс;

қүжаттар барлық қажетті жүмыстар мен клиенттің 
қосымшаларын қолдану рәсімдерінің орындалуыиың эр қадамын 
қысқа да қарапайым сипаттауы керек.

2. Ақпараттық жүйені енгізу мен ақпарат көлемінің артуы 
нәтижесінде өнімділігі жоқ жүмыстан максималды, эрі 
оптималды босатылган жүйені қүру міндеті қойылған; 
ақталмаған аралық звеноларды жою; ақпарат ағымын
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қарапайымдау жэне оптимизациялау; мэліметгердің қайталану 
жағдайларын болдырмау шаралары.

Ақпаратгық технологиялар негізіндегі салықтық 
экімшіліктендіруді басқару эдістерін жэне функционалды 
рәсімдерін іске асыруды жетілдіру мен бақылау төмендегі негізгі 
функциялар мен рәсімдерді іске асырғанда мүмкін:

ақпарат ағымдарын қарапайымдау жэне 
оптимизациялау, қайталанған мәліметтерді болдырмау; 
салық есептерінің түрлерін камералды тексеруді 
автоматтандыру жэне оптимизациялау; салықтық 
тексеруді жүргізуді автоматтандыру; салықтық аудит 
сапасын бақылау;
салық салу объектілерін есепке алу, оның ішінде 
жеткізушіге ТН жэне ОСТ салықтық жүйесі берген 
ақпараты, арнаулы бағдарламалық қамту көмегімен 
ақпарат беретін министерстволар мен ведоствалардың 
ақпараттары негізінде;
салық төлеушінің жеке шотгарын автоматты енгізу, 
оның ішінде ИЖ ҚҚС, ИЖЖТ, ССЭФ, САЭБ (ЭКНА), 
ТН жэне ОСТ-дардың жеке шоттарына тарату үшін 
ақпаратты автоматты қабылдау;
Қазынаның автоматтанған жүйесінен бюджетке 
төлемдерді автоматгы қабылдау жэне өңдеу; бюджетке 
төленетін төлем уақытының шегерілуін есепке алу; 
салық төлеушілерді тіркеу, салық төлеушілерді тіркеу 
кезінде басқа органдармен бірлесе жүмыс істеу (ҚР 
Әділет министрлігі, ҚР статистика бойынша Агенттігі 
жэне т.б.);
қосылған қүнға салык төлеушілердің бір реестрін 
жүргізу;
кедендік ақпаратгық жүйемен бірлесе жүмыс істей 
отырып тауардың шекарамен оту қозғалысын бақылау; 
қосылған қүнға салык орнын толтыруды автоматгы 
бақылау;
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ҚР-да төлем көзіне салынатын, жеке тұлғалардың 
кірісін есепке алу;
салық төлеушілер үшін порталды салықтық 
экімшіліктендіру ақпараттық ресурстарын басқару 
жүйесін қадағалау, дамыту жэне қолдау; 
резидент еместердің ҚР болу мерзімін қадағалау; 
эрекетсіз салық төлеушілер мен банкротгарды анықтау; 
акңизді өнімдерді ендіру мен Ьның айналысын бақылау; 
салық төлеушінің жеке шотымен жүмыс істеу жэне 
салық есептерінің формаларымен жүмыс істегенде 
салық инспекторын қағазсыз жүмыс істеумен 
қамтамасыз ету;
салық есептёрін электронды түрде тапсыратын салық 
төлеушілерді тіркеу;
телефон торабы арқылы салық төлеушілерге қызмет 
көрсеткенде мультимедиялық байланыс жүйесін 
дамыту.

Ақпараттық жүйені ары қарай жетілдіруде төмендегі негізгі 
басымдықтар орын алуы тиіс: 
жоғары өтімділіктің талдау қүралдары; 
жүйелердің функңионалдығын кеңейту; 
пайдаланушылардың сүранысына жүйенің жауап 
беруіне ыңғайлы уақыт.

Қазіргі уақытта камералды тексеру бюджетгі толтырудың 
қайнар көзі болып табылады. ҚҚС толтыруда жэне т.б. төлеуші 
көрсеткен соманың негізділігін тексеру аса маңызды бағыт болып 
табылады. Мүнда (ИС НДС, ИСИД, ЭФНО, ИНИС-2, ЭКНА, 
РНиОН) ҚҚСИЖ, ЖТИЖ, ССЭФ, САЭФ, СОжСТТ 
ведомствалық ақпараттық салықтық жүйелердің электронды ара 
қатынасы аса маіьызды орын алады. Сонымен бірге сыртқы 
ведомстволармен ҚР кедендік бақылау Агенттігі, ҚР ҚМ 
Қазынашылық Комитеті, ҚР банк жүйесімен, ҚР еңбек жэне * 
халықты әлеуметтік қорғау Министрлігімен озара жүмыс жасау.
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3. Салықтық әкімшіліктендіру сапасын жоғарылату үшін 
салық есептерінің түрлерін электронды өңдеу жэне талдау 
эдістерін дамыту. Қабылдау, салық есептері мэліметтер базасына 
енгізу.

Салық жүйесінің бүл жүмыс учаскесі эртүрлі көзқараспен 
алғанда маңызды:

ақпарат көлемі, алынуы жэне салық есептерінің 
түрлерінің мэліметтер базасына енгізілуі;

бүл ақпараттың маңыздылығы (мүның негізінде 
бюджетке төленетін салық көлемдері анықталады);

салық жүйесінің басқа учаскелерімен өзара жүмыс 
істеу (ақпарат жеке шоттарды жүргізуде, тексеруге объекті 
таңдағанда, жетіспеушілікті талап еткенде жэне есеп қүрғанда 
пайдаланылады). Ақпаратты енгізудің еңбек сиымдылығын 
ақпаратты электронды түрде өңдеумен, келген есептерді 
сканерлеумен томендетуге болады.

4. Электронды хабарламалардың кепілді жеткізілу жэне 
бүтіндігін сақтау әдістерін жетілдіру. Салық төлеушілер мен 
салық салынатын объектілер туралы мәліметтердің қауіпсіздігін 
жэне қорғалуын қамтамасыз ету. Салық жүйесінің компьютерлік 
жэне коммуникаңиялық паркін жаңарту жэне жетілдіру.

Салық есептерін электронды жеткізу технологиясын 
жетілдіру электронды сандық қол қоюды қолдануды қамтамасыз 
етеді. Өйткені төлеушінің мэліметтері салықтық қүпия, берілген 
мәліметтердің қауіпсіздігі үшін сертификаңияланған шифрланған 
қүралдар қолданылады.

Мэліметтерді кепілді жеткізу жүйесінің негізгі 
мақсаттарының бірі салық төлеуші мен салық жүйесі арасындағы 
өзара сенімді электронды алмасу. Кез келген ақпаратпен алмаса 
бермейді. Тек қана түрақты форматқа сәйкес клетіндерін ғана. 
Салық жүйесі ақпаратты қабылдайтын болғандықтан талаптар 
мен алмасу стандатгарын жэне мәліметтер форматтарын 
тағайындайды. Әр салық төлеуші салық есептерін толтыруда өз 
бағдарламалық қамтамасыз етулерін қолдана алады. Бірақ түпкі
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мәлімет салық жүйелері тағайындаған форматтарды қатаң 
сақтауы керек.

Мэліметтерді кепілді жеткізу жүйесіне кез келген салық
төлеуші мүше бола алады. ЖЖТС Салық толеуші схемасы
бойынша ғана ақпарат алмастыра алады —  ЖЖТС —
Ақпаратгық жүйе. Салық төлеуші —  ЖЖТС —  Салық төлеуші
байланысы мүмкін емес.

• • чСалық жүйесінің компьютерлік жэне коммуникациялық
паркін жаңарту мен жетілдіру келесі бағыттарда іске асады:

ақпарат қорғайтын жэне мэлімет алмасу бойынша 
қызметті шоғырландыруды қүптайтын қондырғылары бар 
өндірістік деңгейдеғі жаңа заман телекоммуникациялық 
тораптарымен аудандық, облыстық жэне орталық деңгейдегі 
салық органдарын жабдықтау;

мәліметтерді жеткізудің бірыңғай көліктік ортасын 
жетілдіру жэне қолдау;

ақпарат ағымын оптимизациялау үшін салық 
органдарын өнімділігі жоғары торапты қондырғылармен 
қамтамасыз ету.

5. Ақпараттық жобалардың, стандарттар мен мэліметтер 
форматтарын ендіру мен жетілдіру әдістерін дамыту.

6. Салық органдарының үйымдастырушылық жэне 
функционалдық қүрылымдарын жетілдіру.

Жүмыс процестерін автоматгандыруда ылғи оларды 
тэртіпке келтіру жэне рационализациялау мақсатымен жаңалап 
отыру болып түрады. Осыған байланысты Салық комитетінде . 
ақпараттарды қабылдайтын жэне мәліметтерді өңдейтін 
орталықтарды қүру қажеттілігі туындап отыр. Бірқатар Салық 
комиеттерінде салық төлеуші есеп өткізетін, анықтама алатын, 
тіркелетін арнаулы залдар ашылды.

Салық- төлеуші мен мемлекет арасындағы салықтық 
міндеттерді орындаудағы қарым-қатынасты нақты реттеу Салық 
кодексін жасауда анық байқалды. Енді ҚР салық органдары 
салық төлеушімен қарым - қатынас жасаудың тәжірибелік
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түрлері мен әдістеріне көп көңіл бөлуде. Осыған байланысты 
жергілікті салық органдарында ақпарат қабылдайтын жэне 
өңдейтін орталықтар ашылып, ол ары қарай жанданып келеді. 
Бұл жұмыс республнкамыздың ірі қалаларындағы СК 
операңиялық залдар ұйымдастырыла бастағаннан бері тарихи 
бетбұрыс алды.

Бақылау сұрақтары:

1.Қандай мекемелер салық төлеушілердің тексеру 
нэтижелері туралы шағымдарын қарайды.

2.Салық төлеушілердің шағым беру тэртібі жэне оның 
мазмұны қандай.

3.Шағымды қарау тэртібі жэне шағымды қарау бойынша 
шығарылған шешім қандай.

4.Салық қызметі шешімінің нысандары мен мазмұны.
5.Жоғары тұрған мекемелерге шағым берудің салдары 

қандай?
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