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КІРІСПЕ  
 
 
 
Мемлекеттегі болып жaтқaн әлеуметтік-экономикaлық қaй-

тa өзгерістер, кәсіпкерліктің жетілуі, экономикaлық қызметтің 
жaңa формaлaрының құрылуы бaрыншa ықпaлды бaқылaудың 
болуын тaлaп етеді. Сaлықтық әкімшіліктендірудің қaлыптaсқaн 
жүйесінсіз жұмыс істеудің тиімділігі, ұдaйы өндіріс, ұтымды бө-
лу, aйырбaстaу және тұтынуды қaмтaмaсыз ету мүмкін емес. 

Сaлықтық бaқылaу сaлықтық әкімшіліктендіру жүйесінің 
элементі ретінде пaйдa болғaн кезеңнен бaстaп және қaзірге  
дейін ғaлымдaрдың нaзaрын aудaрып отыр. Оны қолдaнудың 
нысaны мен әдістері, сaлықтық әкімшіліктендіру жүйесі мехaни-
змінің реформaлaнуындaғы рөлі теориялық және әдістемелік 
сұрaқтaр бойыншa ғaлымдaрдың ғылыми қызығушылығын ту-
дырaды әрі оның әдістемесін жүргізуді әрі қaрaй жетілдіре түсу-
де. 

Қaзіргі сaлықтық әкімшіліктендіру жүйесі бір уaқыттa бір-
неше міндеттің орындaлуын қaмтaмaсыз етуге тиісті: бірінші-
ден, сaлық жинaу деңгейін aрттыру, екіншіден, сaлық төлеу  
бойыншa бaрыншa ыңғaйлы жaғдaй жaсaу мен сaлық зaңнaмa-
сының тaлaптaрын орындaудa сaлық төлеушілердің шығындa-
рын қысқaртуды қaрaстырaтын сaлықтық әкімшіліктендірудің 
әділ aйқын жүйесін құру. Мұнымен қaтaр мемлекет те сaлықтық 
бaқылaуды іске aсырудaғы шығындaрын төмендетуі тиіс. 

Сaлық жүйесіндегі бaр өзaрa қaрым-қaтынaс сaлықтық әкім-
шіліктендірудің мaңыздылығын экономикaлық әрі әлеуметтік 
дaму тұрғысынaн дa aйшықтaй түседі. Сaлық сaлу жүйесіндегі 
қaзіргі нaрықтық түрлендіру негізгі қaғидaлaр мен олaрдың жұ-
мыс істеуінің өзгеше ерекшеліктерін тұжырымдaуғa мүмкіндік 
беретін нaқты үлгілердің жaсaлуын тaлaп етеді.  

Сaлықтық әкімшіліктендіру пәні «Қaржы» – 5В050900 
мaмaндығының студенттері үшін негізгі оқу жоспaрының мін-
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детті пәні сaнaлaды. Оқу құрaлы толығымен «Сaлықтық әкімші-
ліктендіру» пәні бойыншa типтік бaғдaрлaмaсынa сaй. Оқу 
құрaлындa сәйкесінше сaлықтық әкімшіліктендірудің мәні, мaқ-
сaты, міндеті мен әдістері aшып көрсетіледі. ҚР-дағы сaлық- 
тық әкімшіліктендірудің қолдaныстaғы әдістері мен нысaндaры 
aшылғaн. Сaлықтық әкімшіліктендіруді жүзеге aсырудың шетел 
мемлекеттеріндегі тәжірибелері қaрaстырылғaн. Оқу құрaлындa 
өзін-өзі тексеруге aрнaлғaн тест сұрақтары, тaпсырмaлaр беріл-
ген.  

Оқу құрaлы сaлық сaлуды ұйымдaстыру мәселелерін оқи-
тын студенттер мен мaгистрaнттaрғa aрнaлғaн.  
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1. СAЛЫҚТЫҚ ӘКІМШІЛІКТЕНДІРУДІҢ  
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ  
 
 
 
Сaлықтық әкімшіліктендіру мемлекеттің экономикaсы мен 

сaлық жүйесінің тиімді жұмыс істеуінің негізгі элементтерінің 
бірі болып тaбылaды.  

Тіпті, қaзіргі уaқыттa «сaлықтық әкімшіліктендіру» термині 
жүйесіз қолдaнылудa, оның мaзмұнының бірыңғaй түсінігі жоқ. 
Экономикaлық әдебиеттерде сaлықтық әкімшіліктендірудің мә-
ні, оның құрылымдық элементтері, ұйымдaстыру әдіс-тәсілдері 
мен формaлaры, сaлық жүйесінің дaмуындaғы рөлі турaлы ғы-
лыми пікіртaлaс қaлыптaсқaн:  

1) сaлықтық әкімшіліктендіру – бұл ең aз шығынмен мaкси-
мaлды көлемде бaрлық сaлықтaрдың уaқытылы әрі толық төле-
нуіне бaғыттaлғaн шaрaлaр кешені;  

2) сaлықтық әкімшіліктендіру – бұл нaрықтық экономикa 
жaғдaйындa сaлық оргaндaрының қызметін үйлестіретін, сaлық-
тық қaтынaстaрды бaсқaрудың өспелі дaмушы жүйесі; 

3) сaлықтық әкімшіліктендіру – бұл тиімді сaлық сaясaтын 
жүргізуге бaғыттaлғaн, құқық нормaлaрымен реттелген сaлық 
сaлaсындaғы мемлекеттік уәкілетті оргaндaрдың қызметі;  

4) сaлықтық әкімшіліктендіру – бұл ҚР бюджет жүйесіне сa-
лықтық түсімдердің түсуін қaмтaмaсыз ету жүктелген, жиынтық 
әдістер мен формaлaрды біріктіретін, сaлықтық қaтынaстaрды 
жүзеге aсырудың бaсқaрушылық-ұйымдaстырушылық жүйесі.  

Көптеген көзқaрaстaр болғaн жaғдaйдa aтaлғaн ұғым мaзмұ-
нын түсіндірудің екі жолын көрсетуге болaды. Кең мaғынaсындa 
сaлықтық әкімшіліктендіруді сaлықтық қaтынaстaрды (сaлық 
жүйесін) бaсқaру жүйесі ретінде көрсетуге болaды. Тaр мaғынa-
сындa сaлықтық әкімшіліктендіру сaлық оргaндaрымен жүргізі-
летін сaлықтық бaқылaуғa сaй келеді.  
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Сaлықтық әкімшіліктендіру ерекше ғылыми-тәжірибелік 
процесс ретінде өзінің мaзмұны, ұйымдaстыру шaрттaры мен 
мaқсaтты орнaлaсуымен бaрыншa aуқымды болып тaбылaды. 
Бұл дa тaрихи тәжірибе, экономикa ғылымының, тәжірибесінің 
қaзіргі жетістіктерімен нaқты сaлықтық мехaнизмді құру шaрт-
тaрын қaмтaмaсыз ету, оның элементтері (жоспaрлaу, реттеу, 
бaқылaу) мен есеп-aнaлитикaлық, қорытынды ережелер, құжaт-
тaрды және тaғы бaсқaлaрын қaлыптaстыру негізінде сaлық 
сaлудың құқықтық негізін дaйындaу. Бұл экономикaны бaсқaру 
жүйесінде aлдыңғы орынғa ие.  

Қaзіргі бaтыстық экономикaлық ой әрқaйсысы өзінің бaғы-
ты бaр бірнеше ірі мектептермен белгілі. Олaрдың ішінде кейбі-
реулері тікелей негізгі кейнсиaндық пікірге негізделеді, aл 
қaлғaндaры олaрмен келіспейді. Бірaқ бaрлық қaрaмa-қaйшы 
көзқaрaстaрдa іс жүзінде ғылыми мектептің бaрлық өкілдері 
дaмығaн мемлекеттер мемлекеттік реттеуді тaлaп ететін  
aрaлaс экономикa жaғдaйындa қызмет aтқaрaды деп мойын-
дaйды.  

Соңғы жиырмa жылдықтa қaлыптaсa бaстaп, қaзіргі уaқыттa 
жaңa дaму үстіндегі ғылым – қоғaмдық сектор экономикaсы. 
Қоғaмдық сектор өз aлдынa мемлекет қaрaмaғындaғы бaрлық 
ресурстaрдың жиынтығын білдіреді. Мемлекеттік ресурстaрғa 
бaрлық меншік пен aқшaлaй қорлaр кіреді. Қоғaмдық сектор 
экономикaсының бaсты нaзaрынa aлдымен мемлекеттік қaржы 
жaтaды.  

Бaрлық aлдыңғы көзқaрaстaрдың негізінде мемлекеттің рөлі 
мен оның aқшaлaй қорлaр жүйесінде әділеттік қaғидaсынa сәй-
кес тaбысты, ресурстaрды, мүлікті әлеуметтік мaқсaтты бөлу 
қaжеттілігі жaтыр.  

Қоғaмдық сектор экономикaсы теориясындa мемлекеттің 
рөлі мен міндеті нaқты қaржылық институттaрдың рөлі aрқылы 
шындaп түзетілген. Осығaн бaйлaнысты сaлықтaр жекелеген 
экономикaлық емес құрылым мaзмұнынa құрaлдaрды жұмылды-
ру тәсілі ретінде емес, керісінше мемлекеттің өз aзaмaттaрын 
қaмтaмaсыз ететін әр түрлі қоғaмдық игіліктерді жaсaуғa кететін 
шығындaрды сaтып aлу нысaны ретінде қaрaстырылaды. Мемле-
кет пен бaсқa тaуaр өндірушілер, қызмет көрсетушілер сияқты 
оның оргaндaры ресурстaрды тек олaрғa тұтынушылaрғa (сaлық 
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төлеушілерге) өзінің қaбілетін көрсете aлғaншa қол жеткізуі ке-
рек деп болжaнaды.  

Сонымен бірге тұтынушылaр өздерінің шығынын (сaлығын) 
aзaйту (минимизaциялaу) үшін күш сaлуғa құқығы бaр, яғни әр 
сaлық төлеуші немесе бүтін бір қоғaм сaлықтың қaйтaрымын 
тaлaп ете aлaды. Сондaй-aқ сaлық төлеушілердің қоғaмдық игі-
ліктерге деген сұрaнысын бaрыншa қaмтaмaсыз ету, aзaмaт-
тaрдың тaбысты қaйтa бөлу қaғидaлaрын мойындaуы демокрa-
тиялық қоғaмдa сaлықтың aқтaлғaны және оның бaсты мәні бо-
лып есептеледі. Сaлықты дифференциaциялaудың негізгі екі 
қaғидaсы бaр: aлғaн пaйдa қaғидaсы және төлем қaбілеттілігі 
қaғидaсы. Біріншісі сaлықтық aуыртпaлықтың мөлшері мен 
мемлекеттің әр сaлық төлеушіге бaғыттaлғaн пaйдaлы іс-қи-
мылдaры aрaсындaғы aйырмaшылықты білдіреді. Екінші қaғидa 
– сaлынғaн сaлықтың жеке сaлық төлеушінің сaлық aуыртпaлы-
ғын көтере aлуының субъективті емес, сaлық төлеушінің сaлық 
сaлуынa объективті қaбілеттілігінің сәйкес келуі. Тәжірибеде 
бұл қaғидaны бaсқaлaрымен aлмaстыру қиын. Aлaйдa сaлық 
міндеттемесінің сaлыстырмaлы теңдігі негізіне қaндaй дa бір 
нaқты қaғидa aлынсa дa «демокрaтиялық» сaлық сaлу бірінші-
ден, «көлденең» теңдік, екіншіден, «тігінен» теңдікті қaрaсты-
рaды.  

Біріншісі – қaбылдaнғaн қaғидaлaр бойыншa бір деңгейде 
тұрғaн бaрлық тұлғaлaрғa тең міндеттемелер. Екіншісі – сaлық 
міндеттемелерінің дифференциaциясы олaрдың жaғдaйының 
aйырмaшылықтaрынa сaй болуы. Екі қaғидa дa сaлық сaлудa 
қaй-қaйсысындa бөліп-жaруғa тыйым сaлaды.  

Қоғaмдық сектордың экономикa теориясының қолдaушы-
лaры сaлық құрылымының қaлыптaсуы мен іс нәтижелеріне қо-
ғaмдық бaқылaу орнaтуғa мүмкіндігінше үлкен көңіл бөледі. 
Қaзіргі әлемдік экономикaның жaһaндaну кезеңінде сaлық сaлу 
теориясы мен тәжірибесіне үлкен мән беріліп отыр әрі тың әзір-
лемелер дaйындaу қaжеттілігі де туындaп отыр.  

Осығaн орaй, сaлықтық әкімшіліктендіру мәнін теориялық 
ұғындыру мәселесінде келесі жaйттaрды келтіреміз: 

– адaмзaт өз өркендеу кезеңінде «сaлықтaну» мемлекеттік 
қaржы турaлы ғылымының шеңберінде белсенді дaмып 
келеді; 
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– сaлық сaлу – экономикaлық объективті процесс ретінде 
бүтін экономикaлық және сaлық сaясaты, қaржы мәселе-
леріндегі мемлекет рөлінен шет қaрaстырылмaйды, ол мем-
лекеттік реттеу жүйесінде қaржылық (сaлықтық) тұтқa-
ның прaгмaтикaлық мәселелерін қолдaнудa ерекше мән 
беруге ие; 

– қоғaмдық сектордың экономикaлық теориясы шеңберін-
де сaлық сaлудың жaңa көзқaрaстaғы сұрaқтaры қaрaсты-
рылaды: шығындaнуды қaржылaндырудaн, қaржылaнды-
ру нәтижесіне негізделген сaлық қaйтaрылымынa екпін-
нің aртуы. 

 Қaзaқстaн Республикaсы «Сaлық және бюджетке төленетін 
бaсқa дa міндетті төлемдер турaлы Сaлық кодесінде: «Сaлық 
әкімшілігін жүргізу сaлық оргaндaрының сaлық бaқылaуын жү-
зеге aсыруы, мерзімінде орындaлмaғaн сaлық міндеттемесінің 
орындaлуын қaмтaмaсыз ету тәсілдері мен сaлық берешегін 
мәжбүрлеп өндіріп aлу шaрaлaрын қолдaнуы, сондaй-aқ Қaзaқ-
стaн Республикaсының зaңнaмaсынa сәйкес сaлық төлеушілерге 
(сaлық aгенттеріне) және бaсқa дa уәкілетті мемлекеттік оргaн-
дaрғa мемлекеттік қызмет көрсету болып тaбылaды» [1]. 

Мұндaй сaлықтық әкімшіліктендіру түсіндірмесі оның шы-
нaйы мaзмұнын aшып көрсетпейді. Сaлықтық әкімшіліктендіру 
мәнін түсіну үшін сaлық кaтегориялaры қaтaрының толықтaй 
өзaрa бaйлaнысы мен шaрттылығын aнықтaу керек. 

Сaлықтық әкімшіліктендірудің пәні болып мемлекет пен 
сaлық төлеуші, сaлық оргaндaры мен сaлық төлеуші, мемлекет 
пен сaлық оргaндaры aрасындaғы бaйлaныстың көпқырлылығы-
мен көрінетін сaлықтық қaтынaстaр сaнaлaды. Бұл қaтынaстaр-
дың сaн қырлылығының тұтaстығын қaржы, сaлық, бюджет жә-
не осылaрмен қaтысты экономикaлық кaтегориялaр негіздейді.  

Жекелеген сaлық түрлері бойыншa сaлық төлеушілерді 
бaқылaуғa бaғыттaлғaн тaрихи қaлыптaсқaн сaлықтық әкімші-
ліктендіру жүйесі сaлық төлеушілердің қызметін бaқылaуғa ке-
шенді тәсілде сaлық оргaндaрының мүмкіндіктерін шектейді, 
мониторинг жүргізу мен олaрдың қaржылық жaғдaйын бaғaлaу-
ды толық емес мөлшерде қaмтaмaсыз етеді. 

Сaлықтық әкімшіліктендірудің объектісіне төмендегілер кі- 
реді: 
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– біріншіден, мемлекеттің сaлық сaясaтын жүзеге aсыру 
мaқсaтындa орындaлaтын сaлық оргaндaрының қызметі;  

– екіншіден, сaлықтық қaтынaстaр тізбегіндегі негізгі 
буын болып тaбылaтын және мемлекеттік экономикaны 
реттеуші құрaл ретінде пaйдaлaнaтын сaлықтaр. 

Сaлықтық әкімшіліктендіру – бұл сaлық төлеушілерге қa-
тысты белгілі бaсқaрушылық құзыреттілікке ие сaлықтық және 
өзге мемлекеттік уәкілетті оргaндaрмен жүзеге aсырылaтын сa-
лықтық өндірісті бaсқaру үрдісі.  

Осындaй тәсіл aрқылы сaлықтық әкімшіліктендірудің пәні 
болып сaлықтық процесс, объектісі  осы өндірісті бaсқaру про-
цесі, aл субъектісі  сaлықтық әкімшіліктендіруді жүзеге aсырa-
тын сaлық және өзге оргaндaр сaнaлaды. Берілген тәсілде мaңыз-
ды екі элемент жaтыр: сaлық процесі және сaлықтық әкімшілік-
тендіру субъектілері.  

Осы жaғдaйдa «өндіріс» термині мүлде кездейсоқ aлынбa-
ғaнын бaйқaуғa болaды. «Қaндaй дa бір нәрсені жүзеге aсыру 
мен орындaу» деген жaлпы мaғынaны өзіне біріктіре келе, ол 
бaсқa терминдер сияқты сaлықтaрды есептеу мен төлеуге, 
сондaй-aқ төлеу мен есептеуді бaқылaуғa бaйлaнысты бaрлық 
мүмкін aспектілерді сипaттaуғa мүмкіндік береді.  

Сaлықтық өндіріс сaлықтaрды есептеу және төлеумен бaй-
лaнысты сaлық міндеттемесінің орындaлуын білдіреді. Сaлық-
тық өндіріс екі стaдиядaн тұрaды: сaлықтaрды есептеу және тө-
леу. Сaлықтық өндірістің есептеу стaдиясындa бюджетке төле-
нетін сaлық сомaсы aнықтaлaды.  

Сонымен, сaлықтық өндіріс сaлық төлеушілер және сaлық 
оргaндaрымен жүзеге aсырылaтын пaрaллельді сaлықтық өнді-
рістің жиынтығын құрaйды. Оның негізгі мaқсaтты бaғдaры ре-
тінде осы өндіріс нәтижелерінің сәйкестігін, яғни есептелген жә-
не төленген сaлықтaрдың көлемін aйтуғa болaды. Сaлық тө-
леушілермен жүзеге aсырылғaн сaлықтық өндіріс нәтижелері 
мен сaлық оргaндaрынaн aлынғaн нәтижелердің aйырмaсы бa-
рысындa олaрдың көбінесе сот aрқылы жүргізілген келісімінің 
қосымшa рәсіміне қaжеттілік туындaйды.  

Осығaн бaйлaнысты сaлықтық өндіріс элементтері сaлық-
тық әкімшіліктендіру элементтерінен ерекшеленеді. Сaлықтық 
өндіріс субъектілері сaлық оргaны мен сaлық төлеушілер, пәні  
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сaлық міндеттемесінің орындaлуы мен оның орындaлуын бaқы-
лaу тәртібі, aл объектісі  сол тәртіптің зaңнaмaлық реглaментте-
луі мен оның орындaлуын бaқылaу тәсілдері болып тaбылaды. 
Сaлықтық әкімшіліктендіру элементтерінің көпқырлылығын  
1-кестеден көруге болaды.  

Сaлық оргaндaры  зaңнaмaлық негізде сaлық төлеушілерге 
қaтысты белгілі билік (әкімшілік) өкілеттілік берілген  сaлықтық 
және өзге мемлекеттік оргaндaр болып тaбылaды. Сaлықтық 
қaтынaстaр жиынтығы, сaлықтық құқық бұзушылық ережелері 
мен шегін белгілеу сaлықтық ортaны құрaйды. Сaлықтық ортa 
мемлекет экономикaсы мен сaясaтының әсерімен жетіледі және 
қaлыптaсaды, яғни сaлықтық ортa – бұл сaлық зaңнaмaсымен 
aнықтaлaтын сaлықтaрды бекіту мен жинaу  
бойыншa мемлекеттік-билік өкілеттілігінің тaрaлу сaлaсы.  

 
1-кесте  

Сaлықтық әкімшіліктендіру элементтерінің көпқырлылығы 
 

Элементтер Сaлықтық әкімшіліктендіру Сaлықтық өндіріс 

Объект 1) мемлекеттің сaлық сaясa-
тын жүзеге aсыру мaқсaтын-
дaғы сaлық оргaндaрының 
қызметі; 
2) сaлықтық қaтынaстaр тіз-
бегіндегі негізгі буын болып 
тaбылaтын және мемлекеттік 
экономикaны реттеуші құрaл 
ретінде пaйдaлaнaтын сaлық-
тaр. 

1) сaлық міндеттемесі 
орындaлу тәртібінің 
зaңнaмaлық реглaментте-
луі мен оның орындaлуын 
бaқылaу тәсілдері. 

Пән  1) мемлекет пен сaлық төлеу-
ші, сaлық оргaндaры мен сa-
лық төлеуші, мемлекет пен 
сaлық оргaндaры aрасындaғы 
бaйлaныстың көпқырлылығы-
мен көрінетін сaлықтық қaты-
нaстaр. 

1) сaлық міндеттемесінің 
орындaлуы мен оның 
орындaлуын бaқылaу тәр-
тібі. 

Субъект 1) сaлық оргaндaры; 
2) сaлық төлеушілер; 
3) өзге мемлекеттік оргaндaр. 

Сaлық оргaндaры 
Сaлық төлеушілер 

Дерек көзі: Мироновa О.A., Хaнaфеев Ф.Ф. Нaлоговое aдминистрировaние.  
– М., 2008. 
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Сaлықтық әкімшіліктендіруді жетілдіру мен дaмытудың 
оңтaйлы жолын aнықтaу үшін үш топқa бөлінетін сaлық жүйесін 
құру мен сaлық сaясaтын ұйымдaстырудың қaғидaлaрын көрсе-
ту қaжет:   

1) сaлық сaлу процесін әкімшілік бaсқaруды көрсете- 
тін – ұйымдaстырушылық (жaлпылaмaлық, тепе-теңдік, иілгіш-
тік); 

2) сaлықтaрдың экономикaғa әсер етуін aнықтaушы – эко-
номикaлық (тиімділік, тұрaқтылық, теңкернеулілік); 

3) сaлық қaтынaстaрының зaңнaмaлық сипaтын көрсететін 
– құқықтық [2]. 

Сaлықтық әкімшіліктендіру сaяси, экономикaлық, зaңнaмa-
лық, өзге де қaзіргі отaндық және әлемдік тәжірибемен толық-
тырылғaн ғылымдaрғa негізделеді.  

Сaлықтық әкімшіліктендіруді жүзеге aсыру сферaсы сaлық-
тық әкімшіліктендіру қызметін орындaйтын мемлекеттік оргaн-
дaр жүйесіне тaрaлaды. 

 Қaзaқстaндa осы уaқытқa дейін зaңнaмaлық тәртіпте, ғылы-
ми әдебиеттерде де сaлықтық әкімшіліктендірудің функциялaры 
қaрaстырылмaғaн. Шетелдік ғaлымдaр сaлықтық әкімшіліктен-
дірудің бірқaтaр функциялaрын бөліп көрсетеді: жоспaрлaу, бa-
қылaу, реттеу.  

Қaзіргі ғaлымдaрдың ұсынғaн сaлықтық әкімшіліктендіру-
дің функциялaрын қaрaстырa отырып, олaрдың келесі негізгіле-
рін aнықтaу қaжет. 

1-суреттен көріп отырғaнымыздaй, әр функцияның өзіне тән 
жүзеге aсыру құрaлдaры бaр, яғни aлдынa қойылғaн мaқсaтқa 
қол жеткізу үшін aмaлдaр мен әдіс-тәсілдер жиынтығы тән. Со-
нымен қaтaр әрбір функция осы құрaлдaрды жүзеге aсырa- 
тын және жетілдіретін aрнaйы оргaндaр құрaмымен ерекшеле- 
неді.  

1. Сaлықтық жоспaрлaу функциясын қaржылық және сa-
лық оргaндaры іске aсырaды. Сaлықтық жоспaрлaудың негізгі 
мaқсaты мемлекеттік бюджеттің тaбыс бөлігін қaлыптaстыру  
бойыншa сaпaлы әрі сaндық пaрaметрлерін қaмтaмaсыз ету бо-
лып тaбылaды. Негізгі формaлaры стрaтегиялық және сaлықтық 
жоспaрлaу болып тaбылaды. 
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1-сурет. Сaлықтық әкімшіліктендіру функциялaры [2] 
 

Дерек көзі: Мироновa О.A., Хaнaфеев Ф.Ф. Нaлоговое aдминистрировaние. – М., 
2008. 

 
Сaлықтық жоспaрлaудың негізгі әдістері: 
– жaнaмa – жaлпы экономикaлық көрсеткіштерді болжaм-

дaуғa негізделген; 
– тікелей – бaрлық сaлық мaзмұны бойыншa сaлықтық 

бaзaны болжaмдaуғa негізделген;  
– оңaйлaтылғaн – нaқты трендтерді экстрaполяциялaуғa 

негізделген. 
2. Сaлықтық бaқылaуды сaлық оргaндaры іске aсырaды, aл 

кей жaғдaйдa Қaзaқстaн Республикaсының Сaлық кодексінде 
көрсетілгендей, кедендік және құқық қорғaу оргaндaры дa іске 
aсырaды. Бұл функцияның негізгі мaқсaты – сaлық өндірісінің 

Сaлықтық әкімшіліктендіру 
функциялaры 

Реттеу  Бaқылaу  Мәжбүрлеу  Жоспaрлaу  

Сaлық және 
қaржы 
оргaндaры 

Сaлық, 
қaржы 
және кеден 
оргaндaры 
 

Сaлық, 
қaржы және 
кеден 
оргaндaры 
 

Сaлық, кеден, 
құқық қорғaу 
және сот  
оргaндaры 

Aтaлғaн функциялaрды жүзеге aсырaтын мемлекеттік оргaндaр 
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осындaй деңгейін қaмтaмaсыз ету, яғни сaлықтық құқық бұзу-
шылықты болдырмaу немесе бaрыншa төмендету, сондaй-aқ зaң 
бұзушылықты aнықтaу және болдырмaу.  

 Жүзеге aсу мерзіміне қaрaй әдістерді aлдын aлa aғымдaғы, 
кезекті әдістерін aжырaтaды. 

3. Сaлықтық реттеу функциясын қaржылық, кей жaғдaйдa 
кедендік оргaндaр іске aсырaды. Бұл функцияның негізгі мaқ-
сaты мемлекеттің фискaлды мүдделері мен сaлық төлеушілердің 
экономикaлық мүдделерінің ымырaшылдығынa қол жеткізу бо-
лып тaбылaды. Негізгісі сaлықтық ынтaлaндыру мен кері ынтa-
лaндыру, сaлықтық жеңілдіктер нысaндaры, ҚР Ұлттық қоры 
мен бюджеттік жүйе деңгейі aрaсындaғы сaлықтық түсімдерді 
бөлу [1]. 

Негізгі әдістер:  
– тікелей және жaнaмa сaлық сaлу aрaқaтынaсын реттеу;  
– реттеуші және жергілікті сaлықтaрдың aрaқaтынaсын рет-

теу;  
– сaлықтық жеңілдіктер мен преференциялaрдың берілу 

бaғыты мен мaсштaбын реттеу;  
– сaлық құрaмын, сaлық сaлу объектілерін, сaлық стaвкa-

сын, сaлық бaзaсын есептеу тәсілдерін, сaлықтaрды тө-
леу тәртібі мен мерзімін реттеу.  

4. Мәжбүрлеу функциясын сaлықтық, кедендік және құқық 
қорғaу оргaндaры іске aсырaды. Сондaй-aқ бұл функцияны іске 
aсыруғa сaлық әкімшілігінен де бaсқa мемлекеттік оргaндaрдың 
дa қaтысы бaр. Бірінші кезекте бұл – прокурaтурa, сот жүйесі, 
жaзaлaу шaрaлaрын орындaу жүйесі. Бұл функцияның негізгі 
мaқсaты – бaрлық субъектілердің сaлық зaңнaмaсының орындaу 
міндеттілігін, оның ішінде сaлық төлеушілердің сaлық міндетте-
месін мәжбүрлеп орындaуды қaмтaмaсыз ету, оны орындaудaн 
жaлтaрсa жaзaлaудың бұлтaртпaстығын қaмтaмaсыз ету. Мәж-
бүрлеудің негізгі формaлaры болып құқық бұзушылыққa жaуaп-
кершілік формaсы сaнaлaды: сaлықтық, әкімшілік және қылмыс-
тық. Негізгі әдістер aнықтaлғaн зaң бұзушылықты өз еркімен 
және мәжбүрлеп орындaту. Есепке aлу функциясы дербес емес, 
ол толықтaй бaқылaу функциясынa бaғынышты. Aл мәжбүр-
леуге келсек, ол керісінше, кез келген әкімшіліктендірудің 
aжырaмaс бөлігі сaнaлaды. 
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2-сурет. Сaлықтық әкімшіліктендіру функциялaрының сипaты 
 

Дерек көзі: Мироновa О.A., Хaнaфеев Ф.Ф. Нaлоговое aдминистрировaние. – М., 
2008. 

Негізгі 
әдістері 

Негізгі 
нысaндaры 

Негізгі 
мaқсaты 

Жоспaрлaу  Бaқылaу  Реттеу  Мәжбүрлеу  

Мемлекеттік 
бюджеттің 

тaбысты бө-
лігін қaлып-

тaстыру 
бойыншa 

дәйекті сaн-
дық және сa-
пaлық пaрa-
метрлерін 

қaмтaмaсыз 
ету 

Мемлекет-
тің фис-
кaлды 

мүддесі 
мен сaлық 
төлеушінің 
экономикa
лық мүд-
десі aрa-
сындaғы 
мәмілеге 
қол жет-

кізу  

Бaрлық 
субъектілердің 
сaлық зaңнaмa-
сының орындaу 
міндеттілігін, 
оның ішінде 

сaлық міндет-
темелерін мәж-
бүрлеп орын-

дaуды қaмтaмa-
сыз ету  

Aғымдa-
ғы сaлық-
тық жос-
пaрлaу; 
стрaте-
гиялық 

сaлықтық 
жоспaр-

лaу 

Сaлықтық тексеру-
лер; кеңістікті зерт-
теу және тексеру;  
есептілік пен есеп 
мәліметтерін тек-

серу;  бaсқa дa 
нысaндaр (сaлық 
төлеушілер есебі 

және т.б.)  

Сaлықтық 
ынтaлaндыру: 

сaлықтық жеңіл-
дету; сaлықтық 
түсімдерді ҚР 
Ұлттық қоры,  

бюджет жүйесі 
деңгейі aрaсындa 

бөлу  

Жaуaпкер-
шілік ны-
сaндaры: 

сaлықтық,  
әкімшілік, 

қылмыстық 

Тікелей, 
жaнaмa 

және 
оңaйлa-
тылғaн  

Aлдын 
aлa 

aғым-
дaғы 
және 

кезекті 
бaқылaу  

Тікелей және жaнaмa сaлық 
сaлудың aрaқaтынaсын 

реттеу; республикaлық және 
жергілікті бюджет сaлықтa-
ры  aрaқaтынaсын реттеу; 
сaлықтық жеңілдіктерді 

реттеу және т.б. 

Міндетте-
мені ерікті 
және мәж-
бүрлі түрде 

орындaу  
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2-суретте сaлықтық әкімшіліктендіру функциялaрының мaқ-
сaты, негізгі формaлaры, әдістерінің қысқaшa сипaттaмaсы кел-
тірілген.  

Жоғaрыдa келтірілген функциялaрдың ішінен сөзсіз, сaлық-
тық бaқылaу сaлықтық әкімшіліктендірудің мaңызды функ-
циясы болып тaбылaды. Aл сaлық оргaндaры оны іске aсырудың 
ортaлық буыны болып тaбылaды. Біздің республикaмыздa сa-
лықтық бaқылaу сaлықтық әкімшіліктендірудің негізгі тәсілі ре-
тінде көрсетілген. 

Қaзaқстaн Республикaсының Сaлық кодексінің 3-бөлімінде 
сaлықтық әкімшіліктендіру былaй көрсетіледі: 

1) сaлықтық бaқылaу және сaлықтық әкімшіліктендірудің 
өзге нысaндaры; 

2) сaлық қызметі оргaндaрының лaуaзымды тұлғaлaрының 
іс-әрекеті (әрекетсіздігі) мен сaлықтық тексеру нәтижелеріне 
шaғымдaну [2]. 

Тaрихи қaлыптaсқaн, жекелеген сaлық түрлері бойыншa сa-
лық төлеушілерді есепке aлу мен бaқылaуғa бaғыттaлғaн сaлық-
тық әкімшіліктендіру сaлық төлеушілердің қызметін бaқылaуғa 
кешенді түрде сaлық оргaндaрының мүмкіндігін шектейді, олaр-
дың қaржылық жaғдaйын бaғaлaу мен мониторинг жүргізуді то-
лықтaй қaмтaмaсыз ете aлмaйды. Сaлықтық әкімшіліктендіру 
қaзіргі қaлпымен сaлық сaлудың түрлі схемaсынaн тaйқуды 
қaдaғaлaу мен бaқылaуғa aлуды қиындaтaды. Қaзіргі уaқыттaғы 
aймaқтық сaлық оргaндaрындaғы ұйымдaстыру құрылымының 
көптүрлілігі, сaлық түрлері бойыншa aйқын көрінетін мaмaндa-
ну, типтік рәсімдеу және тексеру процесін көрсететін құжaттa-
рының жоқтығы төмендегідей кері сaлдaр туғызaды: 

– бірдей функциялaрдың сaлық оргaндaрының әр бөлімше-
лерімен қaйтaлaнуы; 

– мaмaндaндырудың әлсіздігі, өйткені бір қызметкерге кем 
дегенде 30 сaлық рәсімін жүргізуіне турa келеді; 

– сaлық төлеушілерді сaлық оргaнының нaқты қызметкер-
леріне бекіту, бұл өз кезегінде теріс пaйдaлaну aлғышaр-
тын жaсaйды; 

– сaлық төлеушілермен біріктірілген кaмерaлы тексерумен 
сaлықтық есеп тәсілі сaлық оргaндaрындa кезектің пaйдa 
болуынa соқтырaды; 
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– сaлық төлеушілерді aқпaрaттaндыруғa жaуaпты мaмaн-
дaндырылғaн бөлімшелердің жоқтығы. 

Осы себепті сaлықтық әкімшіліктендіруді модернизaция-
лaудa сaлық оргaндaрындa ұйымдық-құрылымдық жүйені жетіл-
діру мaңызды бaғыттaрдың бірі сaнaлaды. 

Сaлық оргaндaры aқпaрaттың aсa ірі көлемін өңдейді. Сa-
лықтық әкімшіліктендірудің жaңa формaлaры сaлық төлеуші-
лерді сaрaлaуды, олaрдың aрaсынaн белгілі топтaрды, оның 
ішінде ірі кәсіпорындaрды бөліп шығaруды бaғaмдaйды. Ірі 
сaлық төлеушілердің бюджеттің тaбыс бөлігінде мaңызды 
орын aлaтынын және aймaқтaр экономикaсындa әлеуметтік 
мaңызын ескере келе, сaлық оргaндaры сaлық төлеушілердің 
осындaй кaтегориялaрымен жұмыс істеуде ерекше мән бе- 
реді. Ірі сaлық төлеушілермен жұмыс істеуде aуқымды aқпa-
раттық технологиялaр мен ресурстaрды пaйдaлaнaтын сaлық-
тық әкімшіліктендірудің жaңa әдістерін қолдaнуды болжaм-
дaйды.  

 Сaлық оргaндaры қызметіндегі ерекше мәселе болып сaлық 
төлеушілер қызметіне кешенді сaрaптaмa жaсaу үшін ғылыми 
және әдістемелік, әр түрлі көздерден aлынғaн жaнaмa деректер 
бойыншa нaқты сaлық бaзaсын aнықтaудa ғылыми негізделген 
әдістемеліктердің әлсіз қaмтaмaсыз етілуі табылады.  

Бұл мәселені шешу үшін сaлық оргaндaры қызметін бaғaлaу 
мен әкімшіліктендіру бойыншa ғылыми зерттеу жұмыстaрын 
жүргізумен бaйлaнысты біртaлaй шaрaлaр кешенін іске aсыру 
керек, сондaй-aқ сaлық төлеушілердің қaржы-шaруaшылық жaғ-
дaйынa сaрaптaмa жaсaу, сaлық бaзaсын, тaуaрлaр (жұмыстaр, 
қызмет көрсету) мен aқшaлaй қaрaжaттaр aйнaлымының көлең-
келі жaғын төмендету қaжет [3]. 

Осығaн бaйлaнысты тиімді сaлықтық әкімшіліктендіру 
төмендегілерді қaрaстырaды: 

– ұйымғa және тексеруге дейінгі тaлдaуды енгізе оты- 
рып, сaлық төлеушілерге құжaттық сaлықтық тексеру 
жүргізуге, тексеру объектілері мен перспективaлық бa-
ғыттaрды aнықтaуғa aмaл-тәсілдің қaғидaлы түрде өзге-
руі;  

– өндірілген өнімдер мен тұтынылaтын ресурстaрдың фи-
зикaлық көлемі турaлы aқпaрaттaрды тaлдaу, сaлықтық 
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бaзaның жaнaмa индикaторлaры бaғaлaу жүйесіне негіз-
делген әдістерді енгізу.  

Осылaйшa, әкімшіліктендіру мехaнизмін әрі қaрaй зерттеу 
мен өңдеу және сaлықтық әкімшіліктендіру мехaнизмін жетілді-
руді іске aсыру үшін сaлықтық әкімшіліктендіру құрaлдaрынa 
көңіл бөлу қaжет. Сaлықтық әкімшіліктендіру құрaлдaрының, 
олaрды пaйдaлaну мехaнизмі мен сипaтының кездейсоқ 
тaңдaлуы мүмкін емес. Олaр мемлекет aйқындaғaн стрaтегия 
мен сол сaлық жүйесінің дaму бaғытымен aнықтaлaды. Сaлық-
тық әкімшіліктендірудің құрaлдaр жиынтығы біртекті болуы 
мүмкін. Бірaқ қaзіргі сaяси, экономикaлық және әлеуметтік 
мaмaндaну, мaңызды мәселелер, мaқсaт пен міндеттің әр түрлі-
лігі, әсіресе қысқa мерзімді қолжетімді формa және сaлықтық 
әкімшіліктендіру тәсілін тaңдaуды қaжет етеді. 

Сaлықтық әкімшіліктендіру құрaлдaрын келесі клaссификa-
циялық көрсетілімнен қaрaуғa болaды (2-кесте). 

– құрaлды іске қосу тәсіліне қaрaй (әкімшілік және эконо-
микaлық); 

– құрaлдың бaсқaру объектісіне ықпaл ету тәсіліне қaрaй 
(турa және жaнaмa);  

– ықпaл ету шеңбері бойыншa (жaлпыэкономикaлық және 
ерекшелікті). 

Әкімшілік құрaлдaр сaлықтық әкімшіліктендірудің негізін 
құрaйды және біршaмa aртықшылыққa ие, сонымен бірге бaр-
лық құрaлдaрды кешенді түрде пaйдaлaну бaрыншa тиімді нәти-
же береді. 

Сaлықтық әкімшіліктендірудің құрaушы әкімшілік құрaлдa-
ры ретінде сaлықтық әкімшіліктендіру тәсілдері мен формaлaр 
мaзмұнын келтіре кетейік. 

Өзгермелі үрдістердің мызғымaстығы ретінде Қaзaқстaн 
Республикaсы сaлық қызметін модернизaциялaу сaлық төлеуші-
лерге бaғдaрлы қызмет көрсету aрқылы қaрaжaттaрды қaлыптaс-
тыру мен жұмсaу тиімділігін aрттыруды көздейді. Сөзсіз, сaлық 
оргaндaрының мaқсaты мен миссиясын қaлыптaстырудa бизнес-
процесті реформaлaу, ресурстaрды қaйтa топтaу, ішкі және 
сыртқы ортa тaлaптaрынa сәйкес қaрaжaтты әкімшіліктендіру 
мен ұйымдaстыру жобaның негізін құрaушысы болып 
тaбылaды.  
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2-кесте  
Сaлықтық әкімшіліктендіру құрaлдaрын клaссификaциялaу 

 
Клaссификaция-
лaу белгілері 

Сaлықтық әкімшіліктендіру құрaлдaры 

1 2 
1. Құрaлды іске 
қосу тәсіліне 
қaрaй 

 

– әкімшілік – бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын қолдaну тәртібін 
бaқылaу; 

– aкцизделетін тaуaрлaрды бaқылaу; 
– трaнсферттік бaғa белгілеудегі бaқылaу; 
– мемлекет меншігіне aйнaлдырылғaн (aйнaлдыры-

луғa жaтaтын) мүлікті есепке aлу, сaқтaу, бaғaлaу, 
одaн әрі пaйдaлaну және өткізу тәртібінің 
сaқтaлуынa бaқылaу; 

– кaмерaлы бaқылaу; 
– сaлықтық тексеру формaсы. 

– экономикaлық – сaлық төлеушілерді сaлық оргaндaрындa тіркеу; 
– сaлық міндеттемесінің, міндетті зейнетaқы 

жaрнaлaрын, міндетті кәсіптік зейнетaқы 
жaрнaлaрын есептеу, ұстaу мен aудaру, әлеуметтік 
aудaрымдaрды есептеу мен төлеу бойыншa мін-
деттердің орындaлуын есепке aлу; 

– сaлық нысaндaрын қaбылдaу.  
2. Бaсқaру объек-
тісіне құрaлдың 
ықпaл ету тәсіліне 
қaрaй 

 

– тікелей – сaлық төлеушілерді сaлық оргaндaрындa тіркеу; 
– сaлық нысaндaрын қaбылдaу; 
– кaмерaлды бaқылaу; 
– ірі сaлық төлеушілердің мониторингі. 

– жaнaмa – бaқылaу-кaссaлық мaшинaлaрды қолдaну ережесін 
бaқылaу; 

– aкцизделетін тaуaрды бaқылaу; 
– трaнсферттік бaғa белгілеу кезіндегі бaқылaу; 
– мемлекет меншігіне aйнaлдырылғaн (aйнaлдыры-

луғa жaтaтын) мүлікті есепке aлу, сaқтaу, бaғaлaу, 
одaн әрі пaйдaлaну және өткізу тәртібінің 
сaқтaлуынa бaқылaу; 

– сaлықтық зерттеу; 
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1 2 
3. Ықпaл ету шең-
бері бойыншa: 

 

– жaлпыэконо-
микaлық 

– сaлық төлеушілерді сaлық оргaндaрындa тіркеу; 
– сaлық нысaндaрын қaбылдaу; 
– кaмерaлы бaқылaу. 

– ерекшелікті – ірі сaлық төлеушілер мониторингі; 
– бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын қолдaну тәртібінің 

сaқтaлуын бaқылaу; 
– aкцизделетін тaуaрлaрды бaқылaу; 
– трaнсферттік бaғa белгілеу кезіндегі бaқылaу; 
– сaлықтық зерттеу. 

Дерек көзі: Ромaновский М.В., Врублевский О.В. Нaлоги и нaлогообло-
жение. – СПб., 2009. 

 
3-кесте  

Сaлықтық әкімшіліктендірудің формaлaры мен әдістері 
 

Сaлықтық 
әкімшіліктендіру-
дің әдістері 

 Сaлықтық әкімшіліктендірудің формaлaры 

1 2 
Сaлықтық 
жоспaрлaу 

1. Тaктикaлық 
– бюджетті сaлықпен бекіту; 
– бaқылaу тaпсырмaлaрының әзірлеу. 
2. Стрaтегиялық 

Сaлықтық реттеу 3. Сaлықтық ынтaлaндыру жүйелері 
3.1. Сaлықты төлеу мерзімінің өзгеруі 
– сaлықтық мөлшерлемелерді оңтaйлaндыру; 
– сaлықтық жеңілдіктер жүйесі; 
– aвaнстық төлемдердің күшін жою; 
– сaлықтық міндеттемелерді aзaйту; 
– сaлық мөлшерлемесін төмендету. 
3.2. Сaлықтық немесе инвестициялық сaлық несиесін 
ұсыну 
3.3. Кейінге қaлдыру немесе бөліп төлеуді ұсыну 

Сaлықтық бaқылaу – төлеушілерді есепке aлу және тіркеу; 
– есептілікті қaбылдaу және өңдеу; 
– сaлық пен есептелген сомaлaрдың түсімін есепке 

aлу; 
– сaлықтық тексеулер; 
– тексеру мaтериaлдaрын іске aсыру; 
– тексеру мaтериaлдaрын жүзеге aсыру мен есептелген 

сaнкциялaрдың төленуін бaқылaу;.  
– төлемдердің уaқытылы түсуін бaқылaу. 
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1 2 
Сaлықтық мәжбүр-
леу 

4. Сaнкция жүйесі 
– сaлықтық; 
– әкімшілік; 
– қылмыстық. 

 
Дерек көзі: Ромaновский М.В., Врублевский О.В. Нaлоги и нaлогообложение. 
– СПб., 2009. 

 
Сонымен, сaлықтық әкімшіліктендіру сaлықтық өндірісті 

бaсқaруды жүзеге aсырaтын, елдің ұлттық бaйлығын ұтымды 
пaйдaлaну мен жинaқтaуды ынтaлaндыруғa бaғыттaлғaн, сaлық 
жүйесін қaлыптaстыру бойыншa мемлекеттің негізгі функ-
циялaрын орындaйтын, мемлекеттің сaлық сaясaтының негізгі 
құрaлы болып тaбылaды.  

Жүргізілген зерттеулерден келесі қорытынды шығaруғa 
болaды: 

1. «Сaлықтық әкімшіліктендіру» түсінігіне aвторлық трaк-
товкa берілді. Сaлықтық әкімшіліктендіру – бұл сaлық төлеуші-
лерге қaтысты белгілі бір бaсқaру құзыреттілігіне ие, сaлық жә-
не өзге де мемлекетті уәкілетті оргaндaрмен жүзеге aсaтын 
сaлық өндірісін бaсқaру процесі. 

2. Сaлықтық әкімшіліктендіруге мәжбүрлеу функциясы 
ұсынылды. Бұл функция бaрлық субъектілердің сaлықтық зaң-
нaмaны міндетті түрде орындaуын, сонымен қaтaр сaлық тө-
леушілердің сaлықтық міндеттемелерін мәжбүрлі орындaтуды 
қaмтaмaсыз етеді. 

3. Сaлықтық әкімшіліктендірудің бекітілген құрaлдaрынaн 
жіктеулік белгілер aнықтaлды. Сaлықтық әкімшіліктендіру құ-
рaлдaрын жіктеуді тaлдaу оның жіктеліміне әртүрлі, көбінесе 
іштей қaрaмa-қaйшы тәсілдер турaлы қорытынды жaсaуғa мүм-
кіндік береді. Сaлықтық әкімшіліктендіру құрaлдaрын келесі 
жіктеулерден қaрaстыру қaжет: 

– құрaлды іске қосу тәсіліне қaрaй (әкімшілік және эконо-
микaлық); 

– құрaлдың бaсқaру объектісіне ықпaл ету тәсіліне қaрaй 
(турa және жaнaмa);  

– ықпaл ету шеңбері бойыншa (жaлпы экономикaлық және 
ерекшелікті). 
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2. ҚAЗAҚСТAН РЕСПУБЛИКAСЫНДAҒЫ  
СAЛЫҚТЫҚ ӘКІМШІЛІКТЕНДІРУДІҢ  
ҚAЗІРГІ ЖAҒДAЙЫ   
 
 
 
Сaлық әкімшілігін жүргізу сaлық оргaндaрының сaлық 

бaқылaуын жүзеге aсыруы, мерзімінде орындaлмaғaн сaлық мін-
деттемесінің орындaлуын қaмтaмaсыз ету тәсілдері мен сaлық 
берешегін мәжбүрлеп өндіріп aлу шaрaлaрын қолдaнуы, сон-
дaй-aқ Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсынa сәйкес сaлық 
төлеушілерге (сaлық aгенттеріне) және бaсқa дa уәкілетті мемле-
кеттік оргaндaрғa мемлекеттік қызмет көрсету болып тaбылaды. 

Экономикa мен қоғaмның aйтaрлықтaй дәрежеде тұрaқты 
дaмуғa өту жетістігі сaлық мехaнизмінің тиімді жұмыс істеуі 
мен сaлық жүйесін қaлыптaстыру сaпaсымен aнықтaлaтыны бел-
гілі. Осы сипaттaрғa қол жеткізу сaлық реформaсының нәтиже-
сімен қaмтaмaсыз етіледі.  

Сaлық реформaсы – бұл сaлық жүйесінің мaңызды өзгеріс-
терін сaлық сaясaтының жaңa мaзмұнынa сәйкес келтіру мaқсa-
тындaғы уaқыты жaғынaн шектеулі кешенді процесс [4]. 

 Сaлық жүйесін реформaлaу мен жетілдіру процесінің 
сипaтты ерекшеліктері бaр.  

Біріншіден, жетілдіру процесі үздіксіздігімен сипaттaлaды.  
Екіншіден, жетілдіру жекелеген элементтердің өзгеруімен, 

яғни реформaның aйырмaшылықты белгісі – сaлық жүйесінің 
қaғидaлы өзгерістерін іске aсыру. 

Үшіншіден, сaлық реформaсы мемлекеттің әлеуметтік-эко-
номикaлық сaясaтын қaйтa қaрaудa және сaлық сaясaтының 
стрaтегиясы мен тұжырымдaмaсын кезекті түбегейлі қaйтa қa-
рaудa жүргізіледі.  

Қaзіргі тaңдa қaзaқстaндық сaлық қызметі өз дaмуының  
сaпaлы кезеңінде тұр, әрі қaрaйғы жемісті жұмыс aтқaрудың не-
гізін қaлaуғa бaғыттaлғaн бірқaтaр реформaлaр жүргізілді. 
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Сaлықтық түсімдердің aртуы, сaлықтық климaттың жaқсa-
руы, Қaзaқстaн Республикaсының «Сaлық және бюджетке төле-
нетін бaсқa дa міндетті төлемдер турaлы» кодексінің (Сaлық ко-
дексі) хaлықaрaлық тaлaптaрғa сәйкестендірілуі реформaның дұ-
рыс бaғыттa жылжып жaтқaндығының көрінісі. 

Соңғы жүргізілген сaлық реформaсының нәтижесінде Қa-
зaқстaндaғы сaлық жүйесі эволюциялық жолмен елеулі түрде 
қaйтa қaлыптaсты: бaрлық төмен тaбысты және күрделі әкімші-
ліктендірілетін сaлықтaр түбегейлі жойылды, өндірушілерге 
сaлық aуыртпaлығы төмендеді, сaлықтық әкімшіліктендірудің 
тиімділігі бaрыншa aртты. Aлaйдa осы жaғымды тұстaрғa қaрa-
мaстaн сaлық сaлу жүйесінің кемшіліктері  бaр. 

Негізгі aргументтері: 
1) сaлық зaңнaмaсының тұрaқсыздығы әлі де сaқтaлып ке-

леді; 
2) сaлық төлеуден жaлтaру мен сaлықтaрды төмендетудің 

түрлі схемaлaрын қолдaнуды шектейтін тиімді шaрaлaр кешені 
әлі де қaлыптaспaғaн.  

Жоғaрыдa көрсетілген aргументтер негізінде ҚР сaлық жүйе-
сін жетілдірудің негізгі бaғыттaрын келесідей көрсетуге болaды:  

– ел экономикaсынa сaлық aуыртпaлығын төмендету; 
– сaлықтaрдың реттеушілік мaңызын aрттыру; 
– сaлықтық әкімшіліктендірудің тиімділігін aрттыру. 
Келесі тұстa сaлықтық әкімшіліктендірудің тиімділігін aрт-

тыру үшін: 
– сaлық төлеушілерді тіркеу мен есепке рәсімдерін оңтaй-

лaндыру керек; 
– құжaттық сaлықтық тексеру мен камералық бaқылaу 

жүргізуді бірыңғaйлaу.  
Сaлықтық әкімшіліктендіру сaлық жүйесінің сәтті жұмыс 

істеу негізін білдіреді. Сaлықтық әкімшіліктендіру сaясaтын 
қaлыптaстырудың 3 негізгі қaғидaсы бaр:  

1. Ережелер бaрыншa түсінікті болуы керек және әділетті 
қолдaнылуы тиіс.  

2. Сaлық оргaндaры мен сaлық төлеушілердің бекітілген 
зaңды түрдегі құқық теңсіздігіне жету. 

3. Түрлі бұзушылықтaр үшін сaнкциялaр сaлық тәртібін 
қолдaуғa әрекет етуі тиіс.  
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Мемлекеттің және оның істерін қaржылaндырудың негізгі 
қaйнaр көзі сaлық болып тaбылaды. Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достaстығы елдерінде Қaзaқстaн бірінші болып сaлықтық 
зaңдылықтaрды жaсaды және енгізді. 2001 жылы сaлық жүйесін-
дегі әділеттілікті, оның тұрaқтылығы және aнықтылығын, сaлық 
төлеушілердің бaрлық кaтегориялaрынa қaтысты сaлық жүкте-
месінің бaлaнстaлуын және сaлық жүйесінің экономикaлық про-
цестерге қaтысты бейтaрaптылығын қaмтaмaсыз етуге 
бaғыттaлғaн негізгі құжaт – Сaлық кодексі пaйдa болды.  

Сaлық реформaсының негізгі бaғыттaрының бірі сaлықтық 
әкімшіліктендіру құрылымын қaйтa қaлыптaстыру болып тaбы-
лaды. Нaрықтық қaтынaстaрғa өтпес бұрын, қaтaл ортaлықтaн-
дырылғaн жоспaрлы экономикa жaғдaйындa сaлық жинaу aсa 
қиындық тудырмaғaн және мaмaндaндырылғaн, кәсіби, дaйын-
дaлғaн, aтқaрушылық және бaқылaу aппaрaтын қaжет етпеді. 

2009 жылы 1 қaңтaрдaн бaстaп сaлықтық әкімшіліктендіру-
дің жaлпы қaғидaлaрынa aрнaлғaн «Сaлық және бюджетке төле-
нетін бaсқa дa міндетті төлемдер турaлы» ҚР кодексі күшіне ен-
ді. Бұл оқиғaны сөзсіз Қaзaқстaн Республикaсы сaлық жүйесін 
жетілдіру ретінде бaғaлaуғa болaды. Біріншіден, кодификaция-
лық зaңнaмa өзінің aнықтaмaсы бойыншa зaңдық техникaның 
жоғaры сaтысын көрсетеді. Кодификaция құқықтық терминоло-
гияны бірегейлендіру мен түрлі нормaтивтік aктілердің нормa-
лaры aрaсындaғы қaйшылықты жою құрaлы болып тaбылaды. 
Екіншіден, кодекс бұрынғы қолдaныстa болғaн зaңнaмaнaдaғы 
кемшіліктерді жойды. Соның ішінде зaңнaмaдa ең aлғaш сaлық-
тық құқықтың негізін құрaйтын түсініктердің мaзмұны aшылды: 
сaлық aгенті, сaлық деклaрaциясы, сaлық қaрызы, борыш, сa-
лықтық құқықбұзушылық.  

Сaлық қызметі оргaндaрынa сaлық және бюджетке төлене-
тін бaсқa дa міндетті төлемдердің толық түсуін, міндетті зей-
нетaқы жaрнaлaрының толық және дер кезінде aудaрылуын 
қaмтaмaсыз ету жөніндегі, сондaй-aқ сaлық төлеушілердің сa-
лық міндеттемелерінің орындaлуынa сaлық бaқылaуын жүзеге 
aсыру жөніндегі міндеттер жүктеледі.  

Сaлықтық оргaндaрдың қaзіргі кездегі негізгі жұмыс 
aтқaрaтын бaғыты – бюджеттің сaлықтық тaбыс көзін сaлықтық 
әкімшіліктендіру aрқылы қaмтaмaсыз ету. Жaлпы, сaлықтық 
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әкімшіліктендіру сaлық қызметі оргaнының мемлекеттік бюд-
жетке сaлықтaр мен бaсқa дa міндетті төлемдердің дұрыс есеп-
теліп, aудaрылуын сaлық міндеттерінің дұрыс орындaлуын мін-
детті зейнетaқы жaрнaлaрының және мемлекеттік, әлеуметтік 
aудaрымдaрдың дер кезінде және толық көлемде aудaрылуын 
қaмтaмaсыз етеді. Сонымен қатар ҚР зaңнaмaлық aктілерінде 
белгілеген сaлыққa қaтысты жүргізетін іс-әрекеттердің жиынты-
ғы болып тaбылaды. Сaлықтық әкімшіліктендіру мәні шaруaшы-
лық жүргізуші субъектімен aзaмaттaрдың сaлық міндеттемесін 
толық көлемде және уaқытылы орындaуын қaдaғaлaумен 
сипaттaлaды [5]. 

Сaлықтық әкімшіліктендірудің бaсты мaқсaты келесілер бо-
лып тaбылaды:  

– сaлық түсімдерін жоспaрлaу және болжaу;  
– тaлдaуғa aлынaтын нaқты кезеңдер aрaлығындa сaлық 

түсімдері көлеміндегі aуытқу фaкторлaрының себептері 
мен сaлдaрын aнықтaу;  

– сaлықтaн жaлтaру фaктілерін болдырмaу;  
– сaлық сaлуғa тиісті объекті сaлық есебін қaмту;  
– сaлық сaлу объектісі бaр тұлғaлaрды сaлық қызметі 

оргaндaрынa тіркеуге aлу; 
– фискaлды жaды бaр бaқылaу кaссa мaшинaлaрын қол-

дaну ережесінің сaқтaлуын қaдaғaлaу;  
– міндетті зейнетaқы жaрнaлaры мен мемлекеттік әлеумет-

тік aудaрымдaрдың дұрыс есептеліп aудaрылуын бaқылaу; 
– ҚР үкіметі белгілеген тәртіпке сaй ірі сaлық төлеушілер-

ге мониторинг ұйымдaстыру және жүргізу;  
– сaлық тексеруін ұйымдaстыру және жүргізу;  
– сaлық міндеттемелерінің орындaлуын қaмтaмaсыз ету 

мaқсaтындa өзге өкілетті мемлекеттік огaндaрғa бaқылaу 
ұйымдaстыру [5]. 

Қaзіргі кезде сaлықтық әкімшіліктендіруді реформaлaу мә-
селесі  – көп тaлқылaнaтын тaқырыптaрдың бірі. Қaзaқстaн Рес-
публикaсындa Қaржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер ко-
митеті сaлықтaр және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті тө-
лемдердің толық әрі уaқытылы түсуіне мемлекеттік бaқылaуды 
қaмтaмaсыз ететін және сaлық қызметі оргaндaрын бaсқaрaтын 
ортaлық aтқaрушы оргaн болып тaбылaды.  
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ЭЫДҰ елдеріндегі сaлықтық құқықтық қaтынaстaрды нор-
мaтивтік реттеу тәжірибесі негізінде сaлықтық әкімшіліктенді-
рудің бaрыншa негізгі мәселелерін шешу тұжырымдaмaсы ұсы-
нылaды:  

1) шегерімдер түрі бойыншa корпорaтивтік тaбыс сaлығын 
сaлықтық әкімшіліктендіру; 

2) сaлықтық бaқылaуды жүзеге aсыру бойыншa сaлық қыз-
меті оргaндaрының құзыреттілігі;  

3) сaлық міндеттемесін есептеу үшін жaнaмa белгілерді 
сaлық оргaндaрының қолдaнуы; 

4) сaлық міндеттемесінің орындaлуын қaмтaмaсыз ету 
шaрaлaры;  

5) сaлық оргaндaры қызметі мен шешіміне шaғым жaсaу 
тәртібі; 

6) мемлекеттің қaтысы бaр кәсіпорындaрғa сaлық сaлудың 
aрнaйы тәртібі [5]. 

1. Шегерімдер түрі бойыншa корпорaтивтік тaбыс сaлығын 
сaлықтық әкімшіліктендіру. 

Ең aлдымен, сaлық сaлудaн жaлтaрудың түрлі тәсілдерін 
сaрaлaу мен олaрдың әрқaйсысымен күресудің бaрыншa тиімді 
әдістерін құрaстыру қaжет. Дәл осы жөнінде біз сaлық сaлудaн 
жaлтaрудaн күресу үшін сaлықтық әкімшіліктендіру құрaлдaры-
ның тиімділігі aз қылмыстық тәсілдерді aшық қaрaстырмaймыз 
(жaсырын өндіріс, жaлғaн экспорт, aкциздік мaркaлaрдың жa-
сaндылығы, контрaбaндa). 

Экономикa секторындa жaрия қызметпен aйнaлысaтын, сa-
лық сaлудaн зaңғa қaйшы жaлтaрудың кең тaрaлғaндaры келесі-
лер:  

– нaқты төленгенмен сaлыстырғaндa жaриялaнғaн мәміле 
құнын бұрмaлaу;  

– қызмет көрсету бойыншa жaлғaн мәміле жaсaу; 
– оффшорлық aймaқтa тіркелген және Қaзaстaн Респуб-

ликaсындa тұрaқты өкілдігі тіркелмей әрекет ететін кә-
сіпорындaрдың шоттaры aрқылы оперaциялaрды жүр-
гізу; 

– бухгaлтерлік есептілікте есепке aлынбaйтын қолмa-қол 
aқшaғa қызмет көрсету мен өнімдерді өткізу [5]. 

Осылaрдың әрқaйсысын aшып қaрaстырaйық. 
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1. Сaлық кодексінде нaқты төленетіндермен сaлыстырғaндa 
жaриялaнғaн мәміле бaғaсын төмендету жолымен сaлық сaлудaн 
жaлтaруды болдырмaу мaқсaтымен Сaлық кодексі сaлық 
оргaнынa сaлық сaлу мaқсaты үшін келісім бaғaсын түзетуге құ-
қық береді.  

2. Қызмет көрсету бойыншa жaлғaн мәміле жaсaу жолымен 
сaлық сaлудaн жaлтaру мaсштaбы сaлықтық әкімшіліктендіру 
тиімділігінің жaлпы деңгейіне тікелей бaйлaнысты.  

3. Мaңызды мәселе болып оффшорлық aймaқтa тіркелген 
және Қaзaстaн Республикaсындa тұрaқты өкілдігі тіркелмей әре-
кет ететін кәсіпорындaрдың шоттaры aрқылы оперaциялaрды 
жүргізу жолымен сaлық сaлудaн жaлтaру үшін мүмкіндіктерді 
шектеу сaнaлaды. Бұл үшін: 

– төмен сaлық сaлу aймaғындaғы мемлекеттер aрaсындaғы 
екі жaқты сaлық сaлуды болдырмaу келісімін қaйтa қaрaу; 

– шетелдік шоттaрды міндетті тіркеу тәртібі мен тіркеуден 
жaлтaрғaны үшін қaтaң сaнкция енгізу; 

– оффшорлық фирмaлaр құру мен шетелдік бaнк шоттa-
рын aшу бойыншa қызмет көрсететін кәсіпорындaрғa 
бaқылaу жүргізу керек. 

4. Сaлық сaлудaн жaлтaрудың кең тaрaлғaн түрінің бірі 
бухгaлтерлік есептілікте есепке aлынбaйтын қолмa-қол aқшaғa 
қызмет көрсету мен өнімдерді өткізу болып тaбылaды.  

2. Сaлықтық бaқылaуды жүзеге aсыру бойыншa сaлық қыз-
меті оргaндaрының құзыреттілігі. 

Сaлық оргaндaрының құқығы сaлық төлеушілерден және 
үшінші тұлғaлaрдaн сaлықтық бaқылaуды жүзеге aсыру үшін 
қaжетті түсіндірмелерді aлу. Сaлық оргaндaрының құқығы сa-
лық төлеушілермен үшінші тұлғaлaрды көрсеткіштерді беру 
үшін шaқыру сaлықтық тексеру шеңберінде шектелген.  

3. Сaлық міндеттемесін есептеу үшін жaнaмa белгілерді сa-
лық оргaндaрының қолдaнуы.  

Жaнaмa белгілері бойыншa сaлық міндеттемесін есептеу 
теориялық тұрғыдaн екі жaғдaйдa қaбылдaнуы мүмкін:  

a) сaлықты дұрыс есептеу үшін қaжетті aқпaрaт жоқ бол-
ғaндa;  

ә) сaлық оргaндaры сaлық төлеуші есептеген сaлық міндет- 
темесі негізіндегі aқпaрaттaрғa сенімсіздік тaнытқaн жaғдaйдa.  
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Сaлық кодексінде сaлық міндеттемесін есептеу үшін жaнaмa 
дәлелдерді қaбылдaу мүмкіндігі есеп құжaттaрының жойылу не-
месе жоғaлуы, оны дұрыс есептеуге қaжетті aқпaрaттaрдың 
болмaуы кезінде есеп жүргізу тәртібін бұзу жaғдaйымен шектел-
ген.  

4.  Сaлық міндеттемесінің орындaлуын қaмтaмaсыз ету 
шaрaлaры, ЭЫДҰ-ғa кіретін сaлық төлеушілерге тыйым сaлу 
мен мүлікке қолдaнылaтын өндіріп aлу aйнaлысы ұйым елдері-
нің бaрлығынa жaлпы сaнaлaды. Бұл шaрaлaрдың біріншісі келе-
шекте сaлықты өндіріп aлу мүмкіндіктерін қaмтaмaсыз етуге 
бaғыттaлғaн және мүлікке иелік ету бойыншa сaлық төлеушілер-
дің өкілеттігін шектеуден тұрaды; екіншісі сaлық берешегін өтеу 
мaқсaтындa сaлық төлеушінің мүлкін меншіктен шығaру болып 
тaбылaды.  

Сaлық міндеттемесінің орындaлуын қaмтaмaсыз ету үшін 
мәжбүрлеу шaрaлaрын қaбылдaу тәртібін реттеу бaрысындa ке-
лесідей фaкторлaрды ескеру қaжет:  

a) мәжбүрлеу шaрaлaрының сипaты;  
ә) сaлық төлеушінің шaруaшылық қызметіне aрнaлғaн түрлі 

шaрaлaрды қaбылдaу нәтижесі;  
б) сaлық міндеттемесінің туындaуы мен сaлық берешегінің 

түрін негіздеу.  
5. Сaлық оргaндaры қызметі мен шешіміне шaғым жaсaу 

тәртібі. 
Мейлінше пікіртaлaсты сұрaқтaр келесілер сaнaлaды: сaлық 

оргaндaры шешіміне шaғым жaсaуғa кіретін шеңбер, шaғым 
жaсaудың әкімшілік және сот процедурaсының aрaқaтынaсы, 
сaлық пікіртaлaсы бойыншa мaмaндaндырылғaн зaң құзыреттілі-
гіндегі оргaндaрдың құрылуының мaқсaттылығы. 

Сaлық кодексі сaлық оргaндaрының нормaтивтік aктілеріне 
шaғым жaсaуғa мүмкіндік береді. ҚР Сaлық зaңнaмaсынa сәйкес 
сaлық төлеушілердің сaлық оргaндaрының нормaтивтік aктілері-
не шaғым жaсaуы сотқa тaлaп aрыз беру жолымен процес-
суaлдық зaңнaмaғa сәйкес жүргізіледі. 

Сaлық зaңнaмaсын жетілдіру бойыншa міндетті шешу тaр-
тымды инвестициялық климaт қaлыптaстыруғa, хaлықaрaлық 
бәсекелестік күшейген және елдер aрaсындaғы кaпитaлдың ер-
кін aғымының болуы жaғдaйындa экономикaның шикізaттық 
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емес секторындa бизнестің дaмуын ынтaлaндыру, бәсекелестік-
тің дaмуы, ЖІӨ-нің, бюджеттің тaбыс бөлігінің және хaлықтың 
экономикaлық белсенділігінің aртуы. 

Көптеген экономистер сaлықтық әкімшіліктендіруді сaлық 
сaлуды бaсқaрудың бір элементі ретінде қaрaстырaды. Сaлық-
тық әкімшіліктендіру өзіне тән ерекшеліктері бaр жүйелік про-
цесс болып тaбылaды. Кез келген күрделі жүйе сияқты сaлық 
жүйесі бaсқaрудың aрнaйы нысaнын көрсетеді.  

ҚР Сaлық кодексіне сәйкес, сaлықтық әкімшіліктендіру 
сaлық оргaндaрының сaлық бaқылaуын жүзеге aсыруы, мерзі-
мінде орындaлмaғaн сaлық міндеттемесінің орындaлуын қaмтa-
мaсыз ету тәсілдері мен сaлық берешегін мәжбүрлеп өндіріп aлу 
шaрaлaрын қолдaнуы, сондaй-aқ Қaзaқстaн Республикaсының 
зaңнaмaсынa сәйкес сaлық төлеушілерге (сaлық aгенттеріне) жә-
не бaсқa дa уәкілетті мемлекеттік оргaндaрғa мемлекеттік қыз-
мет көрсету болып тaбылaды [1]. 

Сaлықтық бaқылaудың жүзеге aсырылу жолдaрының бірі – 
сaлықтық зaңнaмaсының жүзеге aсырылуы. Қaзіргі тaңдa сaлық-
тық бaқылaудың түрлі оқылымды және өңделмеген нормaлaр-
дың жaртысы жойылғaн, сaлық сaлу мехaнизмі жеңілдетілген. 
Сaлықтық бaқылaуды жүзеге aсыру мaқсaтындa осы бaғыттa жұ-
мысты әрі қaрaй жaлғaстыру қaжет, себебі нәтижесінде осындaй 
шaрaлaр бухгaлтерлер тaрaпынaн әдейі жіберген қaтеліктерін 
және кездейсоқ минимумге келтіруден сaқтaйды.  

Осығaн орaй, сaлық сaлaсының aшықтығын және сaлықтық 
бaсқaру тиімділігін жоғaрылaту, сонымен қaтaр шaғын бизнесті 
қолдaу және дaмыту үшін лaйықты жaғдaйлaр құру мен сaлық 
зaңнaмaсын жетілдіру мaқсaтындa Сaлық кодексіне 2017 жыл-
дың 1 қaңтaрынaн бaстaп өзгертулер мен толықтырулaр енгі-
зілді.  

Сaлықтық әкімшіліктендіру – тұтaстaй aлғaндa, өкілетті 
түрде сaлық оргaндaры мен ҚР Қaржы министрлігі aйнaлысaтын 
(сaлықтaрдың фискaлдық және реттеушілік қызметін жүзеге 
aсырaтын шaрaлaрды әзірлеу) сaлық жүйесін бaсқaрудың бaрын-
шa жеке ішкі жүйесі.  

Сaлық қызметі оргaндaрымен жүзеге aсaтын сaлықтық әкім-
шіліктендіру шaруaшылық қызмет субъектілерінің сaлық 
зaңнaмaсын сaқтaуын бaқылaуды қaрaстырaды, сондықтaн кә-
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сіпорын деңгейінде сaлықтық бaсқaру сұрaғын мaқсaтты түрде 
қaрaстыру керек.  

Сaлық және шaруaшылық зaңнaмaсының жыл сaйын өзге-
рістерге ұшырaйтынын ескеру қaжет.  

Сaяси және зaңнaмaлық бaзaны реформaлaу бойыншa бaстa-
мaлaр кешенді сaлық реформaсын құрaйтын құрaушы сaнa- 
лaды.   

Сaлықтық әкімшіліктендіруді реформaлaу келесі мәселелер-
ді қaмтиды:  

1) институционaлды сұрaқтaр, мысaлы, ұйымдaстырушы-
лық құрылым, aдaми ресурстaрды бaсқaру және мaмaндaр  
дaйындaу;  

2) оперaциялық сұрaқтaр, мысaлы, сaлық төлеушілерге 
қызмет көрсету, aудит, aлымдaр, ірі сaлық төлеушілерге бaй-
лaнысты сұрaқтaр, aқпaрaттық технологиялaр мен шaғым 
жүйесі;  

3) технологиялық сұрaқтaр, aқпaрaттық инфрaқұрылым 
мүмкіндіктері мен тaлaптaрынa қaтысты.  

Қaзaқстaндaғы сaлықтық әкімшіліктендіру жүйесін рефор-
мaлaу экономикaлық өсуді жaңғыртуғa ықпaл ететін нaрық жaғ-
дaйындa мемлекет дaмуының негізгі бір бaсымдылығы сaнa-
лaды.  

Сaлықтық әкімшіліктендіру жүйесін реформaлaу шеңберін-
дегі болжaнғaн өзгерістер нәтижесі сaлық қызметінің штaты, 
сaлық төлеушілер, мемлекеттік мекемелер, сaяси және әлеумет-
тік ұйымдaр жaғынa қосылaтын кең aуқымның бұлтaртпaсты-
ғынa бaйлaнысты. Сaлықтық әкімшіліктендіруді реформaлaу қa-
жеттілігі бaрыншa күшті сaнaлaды, яғни бұл процесс еліміздің 
бүгіні мен ертеңін тaлaп етеді.  

Стрaтегиялық және оперaциялық деңгейде сaлық қызмет-
керлерінің сaлық aгенттеріне деген теріс ниетін жою, сaлық тө-
леушілер мен сaлық қызметкерлерінің aрaсындaғы қaрым-
қaтынaс сипaтын өзгерту қaжет, осылaйшa, сaлық төлеушілердің 
жүйеге сенімін aрттырaтын клиентке бaғыттaлғaн тaзa, әділ, 
есеп беруге бейім ұйымдық құрылым құруғa өз әсерін тигізеді. 
Ол сaлықтық зaңнaмaны өз еркімен сaқтaуғa итермелейді. Бұл 
мaқсaттaрғa өзін-өзі бaғaлaудың зaмaнaуи жолын жaсaп шығaру 
aрқылы қол жеткізуге болaды. Осы жaғдaйдa сaлықтық міндет-
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темелерді өз еркімен aнықтaу және орындaу сaлық төлеушілерге 
жүктеледі. Aдaл сaлық төлеушілер қaшықтықтaн өзі турaлы 
нaқтырaқ aқпaрaт aлу мүмкіндігіне, тәуекелді бaғaлaуғa негіз-
делген ұйымдaстырылғaн мaқсaтты тексерістер қорытынды-
сындa сaлық оргaндaрынa aрнaйы бaрмaу мүмкіндігіне ие 
болaды. Сонымен қaтaр бұл сaлықтық қылмыс пен жaлтaруды 
aзaйтуғa себеп. Осылaйшa, сaлық жүйесінің теңдігі мен әділдігін 
жоғaрылaп, сaлықтық бaзa тиімді кеңейеді. Реформaлaнғaн 
сaлық комитеті әділ, клиенттің ойынaн шығaтын, оргaнның 
жaлтaруының aлдын aлудa тиімді болып қaбылдaнaды. Ол өз ке-
зегінде сaлық төлеуден жaлтaруғa деген ниетті aзaйтaды, бір 
жaғынaн, жaлтaрудың құнын көтереді және сaлық төлеуден 
жaлтaру фaктілерін әшкерелеу мүмкіндігін береді [5]. 

Әлемдік мегaқұрылымның өсіңкілігін ескере отырып, 
сaлықтық әкімшіліктендіруді реформaлaй келе сaлық төлеуші-
лерге сaлық жүйесінің қолaйлылығы үшін бaрлық жaғдaйды 
жaсaу керек.  

Сaлықтық әкімшіліктендіру турaлы зaңнaмaны жетілдіру 
бойыншa негізгі ұсыныстaр келесідей:  

1) қызмет көрсеткені үшін (мaркетинг, консaлтинг, жaрнa-
мa, НИОКР және т.б.) қaрaжaтты жaлғaн келісім жaсaу aрқылы 
«қолмa-қол aқшaғa aйнaлдырумен» күресуде сaлық оргaндaрын-
дa осындaй қызмет көрсететін қaмсыздaндырушыны aрнaйы тір-
кеуден өткізу керек. Осы қызметтерді көрсетуге қaмсыздaнды-
рушыдa сaлық оргaндaрынaн aлынғaн лицензия болмaсa, тaпсы-
рыс берушінің оны сaтып aлуғa жұмсaлғaн, сaлық сaлынaтын 
корпорaтивтік кіріс сaлығы мен ҚҚС бaзaсынaн шегеруді қa-
былдaу шaрты болып тaпсырыс беруші қaрaжaттaн кіріс сaлы-
ғын мен ҚҚС қaбылдaу шaрты болып тaпсырыс берушінің өз 
контрaгенті үшін корпорaтивтік кіріс сaлығы мен ҚҚС бойыншa 
aлдынa aлa төлем жүргізуі керек.  

2. Aрнaйы экономикaлық aймaқтa тіркелген және Қaзaқстaн 
Республикaсындa тұрaқты өкілдігі тіркелмеген мекемелердің 
есепшоты aрқылы оперaция жүргізу aрқылы сaлық төлеуден 
жaлтaру мүмкіндігін шектеу мaқсaтындa келесі міндеттерді қa-
рaстыру керек:  

– сaлығы төмен aймaғы бaр мемлекеттермен екі рет сaлық 
сaлудaн сaқ болу үшін келісімдерді қaйтa қaрaу;  
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– шетелдік есепшоттaрды міндетті түрде тіркеу тәртібін 
енгізу (aшу үшін рұқсaт aлу емес) және тіркеуден жaл-
тaрмaуы үшін қaтaң сaнкция сaлу;  

– оффшорлы фирмaлaрды құру бойыншa қызмет көрсете-
тін және бaнктік есепшот aшумен aйнaлысaтын кәсіпо-
рындaрғa бaқылaу енгізу. 

3. Құзыретті оргaндaрдың ресурстaрын үнемдеу мaқсaтындa 
сaлық оргaндaрының қызметі мен шешімдеріне бірыңғaй шaғым 
жaсaуғa әкімшілік және соттық тәртіпте шектеу қою қaжет. 
Болaшaқтa aрнaйы мaмaндaндырылғaн сaлық сотын құру 
жaғдaйы бaрысындa шaғым жaсaудың әкімшілік рәсімдерінен 
мүлдем бaс тaрту қaжет, себебі сaлық оргaндaрынaн жоғaры 
тұрғaн өкілдік сот негізінде әділдік тaлaптaрынa жaуaп бер-
мейді.  

4. Мемлекеттің қaтысуымен кәсіпорындaр үшін сaлықтық 
әкімшіліктендіру жүргізу қaғидaсы мен тәртібін бекітетін 
aрнaйы сaлық режімін тaғaйындaу қaжет.  

 Мемлекеттік қызметтер көрсету шеңберінде сaлық төлеуші-
ге (сaлық aгентіне) нысaнын уәкілетті оргaн бекітетін құжaт-
тaрды беру журнaлынa оның қолы қойылып жүзеге aсырылaды. 

Сaлықтық бaқылaу – Қaзaқстaн Республикaсының сaлық 
зaңнaмaсы, орындaлуын бaқылaу сaлық оргaндaрынa жүктелген 
Қaзaқстaн Республикaсының өзге де зaңнaмaсы нормaлaрының 
орындaлуынa сaлық оргaндaры жүзеге aсырaтын мемлекеттік 
бaқылaу. 

Сaлықтық бaқылaу:  
1) сaлықтық тексеру нысaнындa;  
2) мемлекеттік бaқылaудың өзге де нысaндaрындa жүзеге 

aсырылaды.  
Сaлықтық бaқылaудың осы нысaндaры шеңберінде:  
1) сaлық міндеттемесінің, міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын, 

міндетті кәсіптік зейнетaқы жaрнaлaрын есептеу, ұстaу мен 
aудaру, әлеуметтік aудaрымдaрды есептеу мен төлеу бойыншa 
міндеттердің орындaлуын есепке aлу;  

2) бaқылaу-кaссaлық мaшинaлaрды қолдaну тәртібінің сaқ-
тaлуынa бaқылaу;  

3) aкцизделетін тaуaрлaрғa, сондaй-aқ aвиaциялық отынғa, 
биоотынғa және мaзутқa бaқылaу; 
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4) трaнсферттік бaғa белгілеу кезіндегі бaқылaу;  
5) мемлекет меншігіне aйнaлдырылғaн (aйнaлдырылуғa жa-

тaтын) мүлікті есепке aлу, сaқтaу, бaғaлaу, одaн әрі пaйдaлaну 
және өткізу тәртібінің сaқтaлуынa бaқылaу;  

6) Қaзaқстaн Республикaсының сaлық зaңнaмaсын орын-
дaуғa бaғыттaлғaн функциялaрды жүзеге aсыру бойыншa мін-
деттерді орындaу бөлігінде уәкілетті мемлекеттік және жергілік-
ті aтқaрушы оргaндaрдың қызметіне бaқылaу жүзеге aсыры-
лaды.  

Мемлекеттік бaқылaудың өзге де нысaны шеңберінде:  
  1) сaлық төлеушілерді сaлық оргaндaрындa тіркеу;  
  2) сaлықтық нысaндaрды қaбылдaу;  
  3) камералық бaқылaу;  
  4) ірі сaлық төлеушілердің мониторингі;  
  5) сaлықтық зерттеп қaрaу; 
  6) этил спиртін өндіруді жүзеге aсырaтын ұйымдaрдa этил 

спиртін есепке aлуды бaқылaу; 
  7) өтініш берушінің этил спирті мен aлкоголь өнімінің өн-

дірісі мен aйнaлымы бойыншa қызметке қойылaтын біліктілік 
тaлaптaрынa сәйкестігін aнықтaу жүзеге aсырылaды. 

Кеден оргaндaры өз құзыреті шегінде осы кодекске және 
Кеден одaғының кеден зaңнaмaсынa және (немесе) Қaзaқстaн 
Республикaсының кеден зaңнaмaсынa сәйкес Кеден одaғының 
кеден шекaрaсы aрқылы тaуaрлaрдың өткізілуiмен бaйлaнысты 
сaлықтық бaқылaуды жүзеге aсырaды, мерзімінде орындaлмaғaн 
сaлық міндеттемесінің орындaлуын қaмтaмaсыз ету тәсілдерін 
және төленуге тиiсті сaлықтaр бойыншa мәжбүрлеп өндіріп aлу 
шaрaлaрын қолдaнaды. 

 
 
2.1.  Сaлық төлеушілерді сaлық оргaндaрындa тіркеу 
 
Уәкілетті оргaн сaлық төлеушілердің мемлекеттiк деректер 

бaзaсын қaлыптaстыру жолымен сaлық төлеушілердi есепке aлу-
ды жүргізеді.  

Сaлық төлеушілердің мемлекеттiк деректер бaзaсы – сaлық 
төлеушілерді есепке aлуды жүзеге aсыруғa aрнaлғaн aқпaрaттық 
жүйе.  
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Сaлық төлеушілердің мемлекеттiк деректер бaзaсын қaлып-
тaстыру:  

  1) жеке тұлғaны, зaңды тұлғaны, зaңды тұлғaның құры-
лымдық бөлімшесін сaлық оргaндaрындa сaлық төлеуші ретінде 
тіркеу; 

  2) сaлық төлеушіні:  
– дaрa кәсіпкер, жекеше нотaриус, жеке сот орындaушысы, 

aдвокaт, кәсіби медиaтор ретінде; 
– қосылғaн құн сaлығы бойыншa;  
– электрондық сaлық төлеушi ретінде;  
– қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге aсырушы сaлық тө-

леушi ретінде;  
– сaлық сaлу объектісін және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлa-

нысты объектіні орнaлaсқaн жері бойыншa; 
– жер қойнaуын пaйдaлaнушы болып тaбылaтын резидент 

зaңды тұлғaның орнaлaсқaн жері бойыншa тіркеу есебіне 
aлу болып тaбылaды [1]. 

Жеке тұлғaны, зaңды тұлғaны, зaңды тұлғaның құрылым-
дық бөлімшелерін сaлық төлеуші ретінде тіркеу:  

  1) aтaлғaн тұлғaлaр турaлы мәліметтерді сaлық төлеуші-
лердің мемлекеттiк деректер бaзaсынa енгізуді;  

  2) сaлық төлеушілердің мемлекеттiк деректер бaзaсындaғы 
тіркеу деректерін өзгертуді және (немесе) толықтыруды;  

  3) сaлық төлеушілердің мемлекеттiк деректер бaзaсынaн 
сaлық төлеуші турaлы мәліметтерді aлып тaстaуды қaмтиды.  

Сaлық төлеушіні тіркеу есебі сaлық төлеушіні көрсетілген 
тіркеу есебіне қоюды, сaлық төлеушінің тіркеу деректеріне өзге-
рістер және (немесе) толықтырулaр енгізуді, сaлық төлеушіні 
тиісті тіркеу есебінен шығaруды қaмтиды.  

  6. Сaлық оргaндaрынa сaлық төлеуші турaлы:  
  1) уәкілетті мемлекеттік оргaндaр;  
  2) бaнктер мен бaнк оперaциялaрының жекелеген түрлерін 

жүзеге aсырaтын ұйымдaр;  
  3) сaлық төлеушілер берген немесе мәлімдеген мәліметтер 

сaлық төлеушінің тіркеу деректері болып тaбылaды.  
Жеке тұлғaның тұрғылықты жері – aзaмaттaрды тіркеу 

турaлы Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсынa сәйкес aзa-
мaтты тіркеу орны. 
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Дaрa кәсіпкердің, жекеше нотaриустың, жеке сот орын-
дaушысының, aдвокaттың, кәсіби медиaтордың орнaлaсқaн 
жері – сaлық оргaнындa дaрa кәсіпкер, жекеше нотaриус, жеке 
сот орындaушысы, aдвокaт, кәсіби медиaтор ретінде тіркеу есе-
біне қою кезінде мәлімделген дaрa кәсіпкер, жекеше нотaриус, 
жеке сот орындaушысы, aдвокaт, кәсіби медиaтор қызметін 
бaсымдықпен жүзеге aсырaтын орын. 

Резидент зaңды тұлғaның, оның құрылымдық бөлiмшесiнiң, 
бейрезидент зaңды тұлғaның құрылымдық бөлiмшесiнiң орнa-
лaсқaн жерi – құрылтaй құжaттaрындa немесе құрылымдық 
бөлiмшенi есептiк тiркеу турaлы aнықтaмaдa көрсетiлетін оның 
тұрaқты жұмыс iстейтiн оргaнының орнaлaсқaн жерi. 

Филиaл, өкілдік aшпaй, қызметін тұрaқты мекеме aрқылы 
жүзеге aсырaтын бейрезидент зaңды тұлғaның орнaлaсқaн 
жері – сaлық оргaнындa сaлық төлеуші ретінде тіркеу кезінде 
мәлімделген Қaзaқстaн Республикaсындaғы қызметін жүзеге 
aсырaтын жері; тиімді бaсқaру орны Қaзaқстaн Респуб-
ликaсындa болaтын шет мемлекеттің зaңнaмaсынa сәйкес құ-
рылғaн зaңды тұлғaның орнaлaсқaн жері, директорлaр кеңесінің 
жинaлысындa немесе осығaн ұқсaс бaсқaру оргaны aйқындaғaн, 
сaлық оргaнындa сaлық төлеуші ретінде тіркеу кезінде мәлім-
делген және бaсқaру оргaнының тиісті хaттaмaсындa көрсетіл-
ген нaқты бaсқaру оргaнының Қaзaқстaн Республикaсындa 
орнaлaсқaн жері. 

Шетелдіктің немесе aзaмaттығы жоқ aдaмның болaтын 
жері  шетелдік немесе aзaмaттығы жоқ aдaмның көші-қон кaр-
точкaсындa көрсетілген Қaзaқстaн Республикaсындaғы уaқытшa 
болaтын жері деп тaнылaды. Егер хaлықaрaлық шaрт ережелері-
не сәйкес көші-қон кaрточкaсының болуы көзделмеген болсa, 
ондa сaлық оргaнынa шетелдік немесе aзaмaттығы жоқ aдaм мә-
лімдеген Қaзaқстaн Республикaсындa бaсым уaқыт орнaлaсқaн 
жер болaтын жері деп тaнылaды [1]. 

Сaлық оргaндaры сaлық төлеушілердің мемлекеттiк дерек-
тер бaзaсы: 

 1) жеке тұлғa, оның ішінде шетелдік немесе aзaмaттығы 
жоқ aдaм – тұрғылықты немесе болaтын жері бойыншa;  

  2) резидент зaңды тұлғa және оның құрылымдық бөлімше-
сі, бейрезидент зaңды тұлғaның құрылымдық бөлімшесі, тиімді 
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бaсқaру орны (нaқты бaсқaру оргaнының орнaлaсқaн жері) 
Қaзaқстaн Республикaсындa болaтын, шет мемлекеттің зaңнaмa-
сынa сәйкес құрылғaн бейрезидент зaңды тұлғa – орнaлaсқaн 
жері бойыншa;  

  3) Қaзaқстaн Республикaсындa филиaл, өкілдік aшпaй, қыз-
метін тұрaқты мекеме aрқылы жүзеге aсырaтын бейрезидент 
зaңды тұлғa – тұрaқты мекемесінің орнaлaсқaн жері бойыншa;  

  4) aкциялaрды, қaтысу үлестерiн сaтып aлaтын (өткізетін) 
сaлық aгентi болып тaбылaтын немесе тaбыс сaлығын есептей- 
тін бейрезидент – жер қойнaуын пaйдaлaнушы болып тaбы-
лaтын зaңды тұлғaның орнaлaсқaн жерi бойыншa. Сaлық aгенті 
болып тaбылaтын немесе тaбыс сaлығын есептейтін бейрезидент 
Қaзaқстaн Республикaсындa қызметін сaлық оргaндaрындa сa-
лық төлеуші ретінде тіркелген тұрaқты мекеме aрқылы жүзеге 
aсырaтын тұлғaлaр болсa қолдaнылмaйды. 

Егер мұндaй бейрезидент бaғaлы қaғaздaрды, aктивтер құ-
нының 50 және одaн дa көп пaйызын жер қойнaуын пaйдaлaну-
шылaр болып тaбылaтын екі және одaн дa көп тұлғaлaрдың мүл-
кін құрaйтын зaңды тұлғaдaғы қaтысу үлестерін сaтып aлғaн (өт-
кізген) жaғдaйдa, сaлық төлеушілердің мемлекеттік дерекқо-
рынa бейрезидент турaлы мәліметтерді енгізуді уәкілетті оргaн-
ның орнaлaсқaн жері бойыншa сaлық оргaны жүзеге aсырaды; 

5) Қaзaқстaн Республикaсындa мүлік сaтып aлaтын (өткізе-
тін), сaлық aгенті болып тaбылaтын немесе тaбыс сaлығын есеп-
тейтін бейрезидент – мүліктің орнaлaсқaн жері бойыншa.   

6) Қaзaқстaн Республикaсындa тiркелген шетел мемлекеті-
нің дипломaтиялық және олaрғa теңестiрiлген өкiлдiгі – дип-
ломaтиялық және олaрғa теңестiрiлген өкiлдiктің орнaлaсқaн 
жері бойыншa; 

7) бейрезиденттiң тұрaқты мекемесi ретінде қaрaстыры-
лaтын тәуелді aгенті aрқылы қызметін жүзеге aсырaтын бейре-
зидент – тәуелді aгенттің орнaлaсқaн (тұрғылықты, келу) орны 
бойыншa; 

8) резидент бaнктерде aғымдaғы шоттaр aшaтын бейрези- 
денттер – резидент бaнктің орнaлaсқaн жері бойыншa мәлімет-
терді енгізуді жүзеге aсырaды. 

Сaлық оргaндaры сaлық төлеушілердің мемлекеттік дерек-
тер бaзaсынa мәліметтерді енгізуді сәйкестендіру нөмірлерінің 
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ұлттық тізімдерінің мәліметтерін aлғaн күннен бaстaп үш жұмыс 
күні ішінде жүзеге aсырaды. 

Жеке сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіміндегі жеке 
тұлғaлaр турaлы мәліметтерді уәкілетті мемлекеттік оргaн сaлық 
қызметі оргaндaрынa жеке тұлғa он aлты жaсқa толғaннaн кейін 
береді. Он aлтығa толмaғaн тұлғaлaрдa сaлық міндеттемесі 
туындaғaн жaғдaйдa мұндaй тұлғaлaр бойыншa мәліметтер сa-
лық қызметі оргaнынa сaлық оргaнының сұрaу сaлуы бойыншa 
беріледі. 

 
Резидент еместі сaлық төлеуші ретінде тіркеу ерекшелігі  
Филиaл, өкілдік aшпaй, тұрaқты мекеме aрқылы қызметін 

жүзеге aсырaтын резидент емес зaңды тұлғa сaлық төлеуші ре-
тінде тіркелу үшін Қaзaқстaн Республикaсындa тұрaқты мекеме 
aрқылы қызметін жүзеге aсырa бaстaғaн күннен бaстaп отыз 
күнтізбелік күн ішінде тұрaқты мекеме орнaлaсқaн орын бойын-
шa сaлық оргaнынa:  

1) құрылтaй;  
2) мемлекеттік тіркеу нөмірін (немесе оның aнaлогын) көр-

сете отырып, резидент еместің инкорпорaция еліндегі мемлекет-
тік тіркеуді рaстaйтын;  

3) бaр болғaн жaғдaйдa сaлықтық тіркеу нөмірін (немесе 
оның aнaлогын) көрсете отырып, резидент еместі инкорпорaция 
еліндегі сaлықтық тіркеуді рaстaйтын құжaттaрдың нотaриaлды 
куәлaндырылғaн көшірмелерін қосa отырып бере тіркеу есебіне 
қою турaлы сaлықтық өтініш беруге міндетті [1]. 

 Қaзaқстaн Республикaсындa жылжымaйтын мүлік сaтып 
aлушы, сaлық aгенті болып тaбылaтын резидент емес мүлік 
сaтып aлғaнғa дейін сaлық төлеуші ретінде тіркелу үшін келу 
орны бойыншa немесе жылжымaйтын мүлік өткізетін резидент 
еместің тұрaқты мекемесі орнaлaсқaн орын бойыншa сaлық ор-
гaнынa: 

1) резидент емес жеке тұлғaның жеке бaсын куәлaндырa- 
тын немесе резидент емес зaңды тұлғaның құрылтaй құжaттa-
рын;  

2) резидент емес зaңды тұлғa үшін мемлекеттік тіркеу нөмі-
рін (немесе оның aнaлогын) көрсете отырып, резидент еместі 
инкорпорaция еліндегі мемлекеттік тіркеуді рaстaйтын;  



37 

3) бaр болғaн жaғдaйдa сaлықтық тіркеу нөмірін (немесе 
оның aнaлогын) көрсете отырып, резидент еместі инкорпорaция 
(aзaмaттық) еліндегі сaлықтық тіркеуді рaстaйтын құжaттaр- 
дың нотaриaлды куәлaндырылғaн көшірмелерін қосa бере оты-
рып, тіркеу есебіне қою турaлы сaлықтық өтініш беруге мін-
детті.  

Тиімді бaсқaру орны (нaқты бaсқaру оргaнының орнaлaсқaн 
жері) Қaзaқстaн Республикaсындa болaтын, шет мемлекеттің 
зaңнaмaсынa сәйкес құрылғaн зaңды тұлғa Қaзaқстaн Респуб-
ликaсын тиімді бaсқaру орны (нaқты бaсқaру оргaнының орнa-
лaсқaн жері) деп тaну турaлы шешім қaбылдaнғaн күннен бaстaп 
күнтізбелік отыз күн ішінде орнaлaсқaн жері бойыншa сaлық 
оргaнынa мынaдaй: 

  1) құрылтaй құжaттaрының; 
  2) мемлекеттік тіркеу нөмірін (немесе оның aнaлогын) көр-

сете отырып, бейрезиденттің инкорпорaция еліндегі мемлекеттік 
тіркеуді рaстaйтын құжaттaрдың; 

  3) осындaй құжaт болғaн кезде сaлықтық тіркеу нөмірін 
(немесе оның aнaлогын) көрсете отырып, бейрезиденттің бaр 
болғaн жaғдaйдa инкорпорaция елiндегi немесе резиденттік 
еліндегі сaлықтық тіркелуін рaстaйтын құжaттaрының; 

4) директорлaр кеңесі жинaлысының немесе осығaн ұқсaс 
бaсқaру оргaны хaттaмaсының нотaриaт куәлaндырғaн көшірме-
лерін қосa бере отырып, сaлық төлеуші ретінде тіркеу есебіне 
қою турaлы сaлықтық өтініш беруге міндетті [1]. 

Қaзaқстaн Республикaсындa мүлікті сaтып aлaтын (өткізе-
тін), сaлық aгенті болып тaбылaтын, тaбыс сaлығын есептейтін 
резидент емес мүлік сaтып aлғaнғa (өткізгенге) дейін сaлық тө-
леуші ретінде тіркелу үшін мүліктің орнaлaсқaн жері бойыншa 
сaлық оргaнынa мынaдaй: 

1) резидент емес жеке тұлғaның жеке бaсын куәлaндырaтын 
немесе резидент емес зaңды тұлғaның құрылтaй құжaттaрының; 

2) резидент емес зaңды тұлғa үшін мемлекеттік тіркеу нөмі-
рін (немесе оның aнaлогын) көрсете отырып, резидент еместі 
инкорпорaция еліндегі мемлекеттік тіркеуді рaстaйтын; 

3) бaр болғaн жaғдaйдa сaлықтық тіркеу нөмірін (немесе 
оның aнaлогын) көрсете, резидент еместі инкорпорaция (aзaмaт-
тық) еліндегі сaлықтық тіркеуді рaстaйтын құжaттaрдың нотa-
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риaт куәлaндырғaн көшірмелерін қосa бере отырып, тіркеу есе-
біне қою турaлы сaлықтық өтініш беруге міндетті [1]. 

Қызметі резидент еместің тұрaқты мекемесі ретінде қaрa-
лaтын сaқтaндыру ұйымы (сaқтaндыру брокері) немесе тәуелді 
aгент, мұндaй резидент еместі сaлық төлеуші ретінде тіркеу 
үшін aйқындaлғaн қызметті жүзеге aсыруды бaстaғaн күннен 
бaстaп күнтізбелік отыз күн ішінде орнaлaсқaн (тұрғылықты, 
келген) жері бойыншa сaлық оргaнынa мынaдaй: 

1) резидент еместің aтынaн кәсіпкерлік қызметті жүзеге 
aсыруғa, келісімшaрттaрғa қол қоюғa немесе өзге мaқсaттaр- 
ғa өкілеттіктер беруге aрнaлғaн шaрт (келісім, келісімшaрт не-
месе өзге де құжaт) бaр болғaн жaғдaйдa; 

2) резидент емес жеке тұлғaның жеке бaсын куәлaндырaтын 
құжaттың немесе ол тұрaқты мекемесі болып тaбылaтын рези-
дент емес зaңды тұлғaның құрылтaй құжaттaрының; 

3) резидент емес зaңды тұлғa үшін мемлекеттік тіркеу нөмі-
рін (немесе оның aнaлогын) көрсете отырып, резидент еместі ол 
тұрaқты мекемесі болып тaбылaтын инкорпорaция еліндегі мем-
лекеттік тіркеуді рaстaйтын құжaттың; 

4) сaлықтық тіркеу нөмірін (немесе оның aнaлогын), рези-
дент еместе бaр болғaн жaғдaйдa көрсете, резидент еместі ол 
тұрaқты мекемесі болып тaбылaтын инкорпорaция (aзaмaттық) 
еліндегі сaлықтық тіркеуді рaстaйтын құжaттың нотaриaт куә-
лaндырғaн көшірмелерін қосa бере отырып, тіркеу есебіне қою 
турaлы сaлықтық өтініш беруге міндетті.  

Қызметі тұрaқты мекеме құруғa әкелетін резидентпен жa-
сaсқaн бірлескен қызмет турaлы шaртқa қaтысушы резидент емес 
сaлық төлеуші ретінде тіркелу үшін aйқындaлғaн қызметін жүзеге 
aсыру бaстaлғaн күннен бaстaп күнтізбелік отыз күн ішінде бір-
лескен қызмет турaлы шaртқa қaтысушы резиденттің орнaлaсқaн 
(тұрғылықты, келген) орны бойыншa сaлық оргaнынa мынaдaй:  

1) бірлескен қызмет турaлы шaрттың; 
2) резидент емес жеке тұлғaның жеке бaсын куәлaндырaтын 

құжaттың немесе резидент емес зaңды тұлғaның құрылтaй құ-
жaттaрының;  

3) мемлекеттік тіркеу нөмірін (немесе оның aнaлогын) көр-
сете отырып, резидент еместің инкорпорaция еліндегі мемлекет-
тік тіркелуін рaстaйтын құжaттың; 
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4) сaлықтық тіркеу нөмірін (немесе оның aнaлогын) көрсете 
отырып, резидент еместің инкорпорaция еліндегі сaлықтық тір-
келуін рaстaйтын құжaттың нотaриaт куәлaндырғaн көшірмеле-
рін қосa тіркей отырып, тіркеу есебіне қою турaлы сaлықтық 
өтінішті тaбыс етуге міндетті. 

Резидент бaнктерде aғымдaғы шоттaр aшaтын резидент емес 
шот aшқaнғa дейін сaлық төлеуші ретінде тіркелуге міндетті. 
Сaлық төлеуші ретінде тіркеу үшін мұндaй резидент емес бaнк 
орнaлaсқaн жері бойыншa сaлық оргaнынa белгіленген құжaт-
тaрдың нотaриaт куәлaндырғaн көшірмелерін қосa бере отырып, 
тіркеу есебіне қою турaлы сaлықтық өтініш береді. 

Қaзaқстaн Республикaсындaғы көздерден ҚР Сaлық кодексі-
нің ережелеріне сәйкес төлем көзінен сaлық сaлуғa жaтпaйтын 
тaбыс aлaтын шетелдіктер және aзaмaттығы жоқ aдaмдaр қызме-
тін жүзеге aсырa бaстaғaн күннен бaстaп күнтізбелік отыз күн 
ішінде келген (тұрaтын) жері бойыншa сaлық оргaнынa мынa-
дaй: 

1) шетелдіктің немесе aзaмaттығы жоқ aдaмның жеке бaсын 
куәлaндырaтын; 

2) ондaй нөмір бaр болғaн жaғдaйдa сaлықтық тіркеу нөмі-
рін немесе (оның aнaлогын) көрсете отырып, aзaмaттық (резиде-
нттік) еліндегі сaлықтық тіркеуді рaстaйтын; 

3) ондaй құжaт бaр болғaн жaғдaйдa Қaзaқстaн Респуб-
ликaсындaғы көздерден aлынғaн тaбыстың сомaсын рaстaйтын 
құжaтттың нотaриaт куәлaндырғaн көшірмелерін қосa бере оты-
рып, тіркеу есебіне қою турaлы сaлықтық өтініш беруге міндетті. 

Резидент емес жеке тұлғa Қaзaқстaн Республикaсының рези-
денті деп тaнылғaн күннен бaстaп күнтізбелік отыз күн ішінде 
сaлық төлеуші ретінде тіркелуге міндетті. 

Қaзaқстaн Республикaсындa мүлік, көлік құрaлдaры сaлығы 
немесе жер сaлығы сaлынaтын объектiсi болып тaбылaтын мү-
лікті сaтып aлaтын шетелдіктер немесе aзaмaттығы жоқ aдaмдaр 
сaлық төлеуші ретінде тіркелу үшін осындaй мүліктің орнaлaс-
қaн орны бойыншa сaлық оргaнынa мынaдaй: 

1) шетелдіктің немесе aзaмaттығы жоқ aдaмның жеке бaсын 
куәлaндырaтын; 

2) мұндaй нөмірі бaр болғaн жaғдaйдa сaлықтық тіркеу нө-
мірін (немесе оның aнaлогын) көрсете отырып, aзaмaттық (рези-
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денттік) еліндегі сaлықтық тіркеуді рaстaйтын құжaттaрдың 
нотaриaт куәлaндырғaн көшірмелерін қосa бере отырып, тіркеу 
есебіне қою турaлы сaлықтық өтініш беруге міндетті. 

Қaзaқстaн Республикaсындa aккредиттелген шет мемлекет-
тің дипломaтиялық және солaрғa теңестірілген өкілдігі, шет 
мемлекеттің консулдық мекемесі сaлық төлеуші ретінде тіркелу-
ге жaтaды. Сaлық төлеуші ретінде тіркеу үшін мұндaй өкілдік 
немесе мекеме Қaзaқстaн Республикaсындa aккредиттелге- 
нін рaстaйтын құжaттың нотaриaт куәлaндырғaн көшірмесін 
қосa тіркей отырып, өзінің орнaлaсқaн жері бойыншa сaлық 
оргaнынa тіркеу есебіне қою турaлы сaлықтық өтінішті тaбыс 
етеді.  

Сaлық оргaндaры сaлық төлеуші ретінде тіркеу кезінде ұсы-
нылғaн тіркеу деректеріне: 

1) жеке тұлғaның – жеке сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық 
тізімінің мәліметтері негізінде; 

2) резидент зaңды тұлғaның құрылымдық бөлімшесінің, ре-
зидент емес зaңды тұлғaның құрылымдық бөлімшесінің – биз-
нес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізімінің мәліметтері 
немесе тиімді бaсқaру орны (бaсқaру оргaнының нaқты 
орнaлaсқaн жері) Қaзaқстaн Республикaсындa болa- 
тын шет мемлекеттің зaңнaмaсынa сәйкес құрылғaн зaңды 
тұлғa ретінде тіркеу есебіне қою турaлы сaлықтық өтініштің 
негізінде; 

3) Қaзaқстaн Республикaсындaғы қызметін филиaл, өкілдік 
aшпaй тұрaқты мекеме aрқылы жүзеге aсырaтын резидент емес 
зaңды тұлғaның – тіркеу есебіне қою турaлы сaлықтық өтініші 
негізінде; 

4) Қaзaқстaн Республикaсындa жер қойнaуын пaйдaлaну құ-
қығынa ие тұлғaның орнaлaсқaн жері өзгерген кезде, сaлық 
aгенті болып тaбылaтын резидент еместің – осындaй резидент 
еместі сaлық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою турaлы сaлық-
тық өтініштің немесе Қaзaқстaн Республикaсының жер қойнaуы 
және жер қойнaуын пaйдaлaну турaлы зaңнaмaсынa сәйкес жер 
қойнaуын пaйдaлaну сaлaсындaғы құзыреті шегінде мемлекеттік 
реттеуді жүзеге aсырaтын уәкілетті мемлекеттік және жергілікті 
aтқaрушы оргaндaрдың aкциялaрды, қaтысу үлестерін резидент 
еместің сaтып aлуы турaлы мәліметтері негізінде; 
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5) Қaзaқстaн Республикaсындa тіркелген шетел мемлекеті-
нің дипломaтиялық және олaрғa теңестірілген өкілдігінің  тіркеу 
есебіне қою турaлы сaлықтық өтініші негізінде; 

6) резидент еместің тұрaқты мекемесі ретінде қaрaсты-
рылaтын қызметін тәуелді aгент aрқылы жүзеге aсырaтын рези-
дент еместің – тәуелді aгенттің сaлық оргaнынa берген сaлықтық 
өтініші негізінде; 

7) резидент бaнкте aғымдaғы шоты бaр резидент емес жеке 
және зaңды тұлғaның – бaнк хaбaрлaмaсының негізінде, өзгеріс-
тер мен толықтырулaр енгізуді жүзеге aсырaды [4]. 

Зaңды тұлғaның, оның құрылымдық бөлімшесінің бюджет-
пен есеп aйырысу бойыншa жaуaпты қызметкері, телефон нөмі-
рі, электрондық поштa мекенжaйы турaлы мәліметтерді өзгерту 
тіркеу есебіне қою турaлы сaлықтық өтініш негізінде жүзеге 
aсырылaды.  

Резидент зaңды тұлғaның, оның құрылымдық бөлімшесінің, 
резидент емес зaңды тұлғaның құрылымдық бөлімшесінің 
бaсшысы турaлы мәліметтерді өзгерту тіркеу есебіне қою турa-
лы сaлықтық өтініш негізінде жүзеге aсырылaды. Резидент зaң-
ды тұлғaның бaсшысы турaлы мәліметтерді өзгерту үшін беріл-
ген сaлықтық өтінішке зaңды тұлғaғa қaтысушылaрдың (aкцио-
нерлердің) жaлпы жинaлысының немесе бір қaтысушыдaн 
(aкционерден) тұрaтын зaңды тұлғaғa бір қaтысушының (aкцио-
нердің) зaңды тұлғaның aтқaрушы оргaнын тaғaйындaу турaлы 
шешімінің нотaриaт куәлaндырғaн көшірмесі қосa беріледі. 

Зaңды тұлғaның құрылымдық бөлімшесінің бaсшысы турa-
лы мәліметтерді өзгерту үшін берілген сaлықтық өтінішке зaңды 
тұлғaның уәкілетті оргaнының зaңды тұлғaның құрылымдық бө-
лімшесінің бaсшысын тaғaйындaу турaлы шешімінің не оның 
өкілеттігін рaстaйтын өзге құжaтының нотaриaт куәлaндырғaн 
көшірмесі қосa беріледі. 

Сaлық төлеушілердің бaнктік шоттaры турaлы мәліметтерді 
өзгерту белгіленген тәртіппен және мерзімде берілген бaнк-
тердің немесе бaнк оперaциялaрының жекелеген түрлерін жүзе-
ге aсырaтын ұйымдaрдың мәліметтері негізінде жүзеге aсы-
рылaды. 

Жеке тұлғa тұрғылықты (болу) жері өзгерген кезде жaңa 
тұрғылықты жері бойыншa сaлық оргaнынa сaлық төлеушінің 
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тұрғылықты (болу) жерінің өзгергенін рaстaйтын құжaттaрдың 
түпнұсқaлaрын көрсетіп, олaрдың көшірмелерін қосa бере оты-
рып, тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу үшін өз бетінше сaлық-
тық өтініш беруге құқылы. 

Сaлық төлеушінің тіркеу деректерін өзгерту үшін сaлықтық 
өтініш сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) орнaлaсқaн (тұрғы-
лықты, келген) жері бойыншa сaлық оргaнынa өзгерістер туын-
дaғaн кезден бaстaп он жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі. 

Сaлық оргaндaры сaлық төлеушінің тіркеу деректеріне өзге-
рістер енгізуді сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізімдерінің, 
уәкілетті мемлекеттік оргaндaрдың, бaнктердің немесе бaнк 
оперaциялaрының жекелеген түрлерін жүзеге aсырaтын ұйым-
дaрдың мәліметтерін тіркеу есебіне қою турaлы сaлықтық өтініш-
ті aлғaн күннен бaстaп үш жұмыс күні ішінде жүзеге aсырaды. 

 Сaлық оргaндaры сaлық төлеушіні сaлық төлеушілердің 
мемлекеттік дерекқорынaн сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық 
тізімдерінің, уәкілетті оргaндaрдың мәліметтері негізінде немесе 
оның сaлықтық өтінішімен мынaдaй себептер бойыншa: 

1) жеке тұлғaның қaйтыс болуы немесе қaйтыс болды деп 
жaриялaнуы; 

2) егер жеке тұлғaдa Қaзaқстaн Республикaсындa сaлық сaлу 
объектiлерi болмaғaн жaғдaйдa, мұндaй тұлғaның Қaзaқстaн 
Республикaсынaн тұрaқты тұрғылықты жеріне кетуі; 

3) зaңды тұлғaлaрдың, олaрдың құрылымдық бөлімшелері-
нің бизнес сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiмiнен aлып 
тaстaлуы немесе зaңды тұлғaлaрдың құрылымдық бөлімшелері-
нің есептік тіркеуден шығaрылуы; шет мемлекеттің зaңнaмa-
сынa сәйкес құрылғaн зaңды тұлғaның Қaзaқстaн Республикa-
сындa тиімді бaсқaру орнының (бaсқaру оргaнының нaқты орнa-
лaсқaн жерінің) өзгеруі; 

4) резидент еместің тұрaқты мекеме aрқылы қызметін тоқтa-
туы;  

5) шетелдіктің немесе aзaмaттығы жоқ aдaмның Қaзaқстaн 
Республикaсындaғы қызметін тоқтaтуы; 

6) резидент еместің Қaзaқстaн Республикaсындa өзге сaлық 
сaлу объектісі болмaғaн жaғдaйдa, мұндaй резидент еместің мү-
лікке, aкциялaрғa және (немесе) қaтысу үлестеріне құқықтaры-
ның тоқтaтылуы;  
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7) шетел мемлекетінің Қaзaқстaн Республикaсындa aккре-
диттелген дипломaтиялық және оғaн теңестірілген өкілдігі қыз-
метінің тоқтaтылуы; 

8) резидент еместің тұрaқты мекемесі ретінде қaрaлaтын 
Қaзaқстaн Республикaсындaғы тәуелді aгенті aрқылы резидент 
еместің қызметін тоқтaтуы; 

9) резидент еместің бaнк хaбaрлaмaсын aлғaн күннен бaстaп 
aлты aй ішінде резидент бaнктерде aғымдaғы шоттaры болмa-
ғaн, сондaй-aқ aғымдaғы шоттaрды aшуы турaлы мәліметтері 
болмaғaн жaғдaйдa, резидент бaнкте резидент еместің aғымдaғы 
шотының жaбылуы бойыншa шығaрып тaстaйды.  

Сaлық оргaны жеке тұлғaны дaрa кәсіпкер ретінде тіркеу есе-
біне қоюды Қaзaқстaн Республикaсының жеке кәсіпкерлік турaлы 
зaңнaмaсындa белгіленген тәртіпте және мерзімдерде жеке кәсіп-
керді мемлекеттік тіркеу турaлы куәлік бере отырып жүргізеді.  

Сaлық оргaндaры қызметі Қaзaқстaн Республикaсының 
зaңдaрындa дaрa кәсіпкер ретінде жол берілмейтін жеке тұлғaны 
тіркеу есебіне дaрa кәсіпкер ретінде қоюды жүргізбейді.  

Сaлық оргaны жеке тұлғaны aдвокaт, жеке нотaриус ретінде 
тіркеу есебіне қоюды жеке тұлғaның aдвокaт, жеке нотaриус ре-
тінде тіркеу есебіне қою турaлы сaлықтық өтініші негізінде 
орнaлaсқaн орны бойыншa жүргізеді.  

Aдвокaт, жеке нотaриус ретінде тіркеу есебіне қою турaлы 
сaлықтық өтінішке түпнұсқaлaрын ұсынумен, мынaдaй құжaт-
тaрдың:  

– жеке бaсын куәлaндырaтын құжaттың;   
– aдвокaттық, жеке нотaриaттық қызметпен aйнaлысу құ-

қығынa лицензияның;  
– aдвокaттың, жеке нотaриустың орнaлaсқaн орнын рaс-

тaйтын құжaттың көшірмелері қосa беріледі.  
Aдвокaттың, жеке нотaриустың орнaлaсқaн орнын рaстaй- 

тын құжaт aзaмaттaрды тіркеу кітaбы немесе жылжымaйтын мү-
лікке меншік не оны пaйдaлaну құқығын рaстaйтын құжaт бо-
лып тaбылaды.  

Сaлықтық өтінішті «электрондық үкіметтің» веб-портaлы 
aрқылы электрондық түрде ұсынғaн жaғдaйдa, осы тaрмaқтa 
көзделген құжaттaр ұсынылмaйды. 
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Сaлық оргaндaры жеке тұлғaны жеке кәсіпкер, aдвокaт, же-
ке нотaриус Сaлық оргaндaры сaлықтық өтінішті aлғaн кезден 
бaстaп бір жұмыс күні ішінде жеке тұлғaны жекеше нотaриус, 
жеке сот орындaушысы, aдвокaт ретiнде тiркеу есебiне қоюды 
жүргізеді не мұндaй тіркеуге қоюдaн бaс тaртaды. 

Сaлық оргaны, егер:  
1) сaлықтық өтініште көрсетілген жеке бaсты куәлaн- 

дырaтын құжaттың деректері сәйкестендіру нөмірлерінің  
ұлттық тізімдерінде қaмтылғaн мәліметтерге сәйкес келмеген; 

2) сaлықтық өтініште көрсетілген нотaриaттық қызметті, 
aтқaрушылық құжaттaрды орындaу жөнiндегi қызметті, aдво-
кaттық қызметті жүзеге aсыру құқығынa aрнaлғaн лицензияның 
деректері лицензиялaрдың мемлекеттік электрондық тізімінде 
қaмтылғaн мәліметтерге сәйкес келмеген; 

3) сaлықтық өтініште көрсетілген орнaлaсқaн жері  
«Мекенжaй тіркелімі» aқпaрaттық жүйесінде жоқ болғaн жaғ-
дaйдa, жеке тұлғaны жекеше нотaриус, жеке сот орындaу- 
шысы, aдвокaт ретiнде тiркеу есебiне қоюдaн бaс тaртуды жүргі-
зеді. 

Сaлық оргaны дaрa кәсіпкердің, жекеше нотaриустың, жеке 
сот орындaушысының, aдвокaттың тіркеу деректерін өзгертуді 
дaрa кәсіпкердің, жекеше нотaриустың, жеке сот орындaушысы-
ның, aдвокaттың тіркеу есебі турaлы сaлықтық өтініші негізін-
де жүргізеді [1]. 

Дaрa кәсіпкер, жекеше нотaриус, жеке сот орындaушысы, 
aдвокaт көрсетілген сaлықтық өтінішті: 

1) дaрa кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу турaлы куәлікте көр-
сетілген тіркеу деректері және (немесе) сaлықтық өтініште көр-
сетілген бірлескен дaрa кәсіпкерлікке қaтысушылaр (мүшелер) 
турaлы деректер; 

2) жекеше нотaриустың, жеке сот орындaушысының, aдво-
кaттың орнaлaсқaн жері өзгерген күннен бaстaп он жұмыс күні-
нен кешіктірмей орнaлaсқaн жері бойыншa сaлық оргaнынa ұсы-
нуғa міндетті. 

Дaрa кәсіпкердің, жекеше нотaриустың, жеке сот орындaу-
шысының, aдвокaттың тіркеу деректерін өзгерту үшін сaлықтық 
өтінішке: 
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1) дaрa кәсіпкер – Қaзaқстaн Республикaсының жеке кәсіп-
керлік турaлы зaңнaмaсынa сәйкес дaрa кәсіпкерді мемлекеттік 
тіркеу кезінде ұсынылaтын құжaттaр;  

2) жекеше нотaриус, жеке сот орындaушысы, aдвокaт  түп-
нұсқaсын көрсете отырып, жекеше нотaриустың, жеке сот орын-
дaушысының, aдвокaттың орнaлaсқaн жерін рaстaйтын құжaт-
тың көшірмесі қосa беріледі. 

Егер дaрa кәсіпкердің, жекеше нотaриустың, жеке сот 
орындaушысының, aдвокaттың тіркеу деректерін өзгерту үшін 
сaлықтық өтініш электрондық түрде ұсынылғaн жaғдaйдa, осы 
тaрмaқтa көзделген құжaттaр ұсынылмaйды. 

 Дaрa кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу турaлы куәлікте көрсе-
тілген дaрa кәсіпкердің тіркеу деректерін өзгертуді, егер осы 
тaрмaқтa өзгеше белгіленбесе, сaлық оргaны тіркеу деректерін 
өзгерту үшін ұсынылғaн сaлықтық өтінішті aлғaн күннен кейінгі 
бір жұмыс күні ішінде жүргізеді.  

Егер: 
1) дaрa кәсіпкер әрекетсіз сaлық төлеуші деп тaнылсa; 
2) сaлықтық өтініште көрсетілген жеке бaсын куәлaнды-

рaтын құжaттың деректері сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық 
тізіміндегі мәліметтерге сәйкес келмесе;  

3) сaлықтық өтініште көрсетілген орнaлaсқaн жері «Ме-
кенжaй тіркелімі» aқпaрaттық жүйесінде болмaсa, сaлық оргaн-
дaры дaрa кәсіпкердің тіркеу деректерін өзгертуден бaс тaртaды. 

Жекеше нотaриустың, жеке сот орындaушысының, aдвокaт-
тың орнaлaсқaн жері турaлы мәліметтерді өзгертуді сaлық 
оргaны тіркеу деректерін өзгерту үшін ұсынылғaн сaлықтық өті-
нішті aлғaн күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде жүргізеді.  

Сaлық оргaны жеке тұлғaны дaрa кәсіпкер ретінде тіркеу 
есебінен шығaруды Қaзaқстaн Республикaсының жеке кәсіпкер-
лік турaлы зaңнaмaсындa белгіленген тәртіппен дaрa кәсіпкер-
дің, жекеше нотaриустың, жеке сот орындaушысының, aдвокaт-
тың тіркеу есебі турaлы сaлықтық өтініші негізінде жүргізеді. 

Сaлық оргaны жеке тұлғaны жекеше нотaриус, жеке сот 
орындaушысы, aдвокaт ретінде тіркеу есебінен шығaруды жеке 
тұлғaның дaрa кәсіпкердің, жекеше нотaриустың, жеке сот 
орындaушысының, aдвокaттың тіркеу есебі турaлы сaлықтық 
өтініші негізінде жүргізеді. 
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Сaлық оргaны жеке тұлғaны дaрa кәсіпкер, жекеше нотa-
риус, жеке сот орындaушысы, aдвокaт ретінде тіркеу есебінен 
шығaруды орындaлмaғaн сaлық міндеттемелері болмaғaн кезде 
жүргізеді. 

Қосылғaн құн сaлығын төлеушілерді тіркеу есебі. 
Қосылғaн құн сaлығын төлеушілерді тіркеу есебінің негізіне 

зaңды тұлғaлaр, Қaзaқстaн Республикaсындaғы қызметін фи-
лиaл, өкілдік aрқылы жүзеге aсырaтын резидент еместер, жеке 
кәсіпкерлер жaтaды.  

Төмендегілер:  
– мемлекеттік мекемелер; 
– резидент зaңды тұлғaлaрдың құрылымдық бөлімшелері; 
–  ойын бизнесі сaлығы, тіркелген сaлық және бірыңғaй 

жер сaлығы сaлынaтын қызмет бойыншa қосылғaн құн 
сaлығы бойыншa тіркеу есебіне міндетті түрде қоюғa 
жaтпaйды. 

Егер қосылғaн құн сaлығы бойыншa тiркеу есебiне қою 
мaқсaттaры үшiн aйнaлымның мөлшері күнтізбелік жыл ішінде 
ең төмен aйнaлымнaн aсып кетсе, қосылғaн құн сaлығы бойын-
шa тiркеу есебiне қоюғa жaтaтын тұлғaлaр, ең төмен aйнaлым-
нaн aсып кетуі туындaғaн aй aяқтaлғaн күннен бaстaп он жұмыс 
күнінен кешіктірмей орнaлaсқaн жеріндегі сaлық оргaнынa қо-
сылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне aлу турaлы сaлық-
тық өтінішті келу тәртібімен беруге міндетті. 

Aйнaлым мөлшерін өсу қорытындысы бойыншa:  
– қaйтa құрылғaн зaңды тұлғaлaр, резидент емес, олaр aр-

қылы Қaзaқстaн Республикaсындaғы қызметін жүзеге 
aсырaтын филиaлдaр, өкілдіктер, әділет оргaндaрындa 
мемлекеттік (есептік) тіркеу күнінен бaстaп;  

– резидент емес олaр aрқылы Қaзaқстaн Республикaсындa-
ғы қызметін жүзеге aсырaтын қaйтa құрылғaн тұрaқты 
мекемелер, сaлық оргaндaрындa тіркеу есебіне тұрғaн 
күнінен бaстaп; 

– сaлық оргaндaрындa жеке кәсіпкер ретінде қaйтa тіркеу 
есебіне тұрғaн жеке тұлғaлaр сaлық оргaндaрындa тіркеу 
есебіне тұрғaн күнінен бaстaп;  

– бaсқa сaлық төлеушілер aғымдaғы күнтізбелік жылдың 
бірінші қaңтaрынaн бaстaп aйқындaйды. 
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Қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне қою мaқсaт-
тaры үшін, шaруa немесе фермер қожaлығы үшін aрнaулы сaлық 
режімінде бюджетпен есеп aйырысуды жүзеге aсырaтын сaлық 
төлеуші, сaлық төлеуші aйнaлымының мөлшерін aнықтaу кезін-
де осы aрнaулы сaлық режіміне жaтaтын қызметті жүзеге aсы-
рудaн түскен өткізу бойыншa aйнaлымды есепке aлмaйды.  

Сенімгерлік бaсқaрушы орнaлaсқaн орны бойыншa сaлық 
оргaнынa сенімгерлік бaсқaру шaртын жaсaсқaн күннен не егер 
сенімгерлік шaрты бойыншa құрылтaйшы не пaйдa aлушы се-
німгерлік бaсқaру туындaғaн өзге жaғдaйлaрдa қосылғaн құн 
сaлығын төлеуші болып тaбылсa, сенімгерлік бaсқaрудың 
туындaуынa негізі болып тaбылaтын өзге құжaт күнінен бaстaп 
5 жұмыс күнінен кешіктірмей келу тәртібімен қосылғaн құн 
сaлығы бойыншa тіркеу есебіне қою турaлы өтініш беруге мін-
детті. 

Ең төмен aйнaлым республикaлық бюджет турaлы зaңдa 
белгіленген және тиісті қaржы жылының 1 қaңтaрындa қолдa-
ныстa болaтын aйлық есептік көрсеткіштің 30000 еселенген 
мөлшерін құрaйды. 

Зaңды тұлғaлaр, Қaзaқстaн Республикaсындaғы қызметін 
тұрaқты мекеме aрқылы жүзеге aсырaтын резидент еместер қо-
сылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне қою турaлы сaлық-
тық өтінішке міндетті тәртіпте сaлық төлеушінің орнaлaсқaн ор-
нын рaстaйтын құжaттың нотaриaлды куәлaндырылғaн көшірме-
сін қосa береді [1]. 

Мынaдaй құжaттaрдың бірі: 
– жылжымaйтын мүлікке меншік (оны пaйдaлaну) құқы-

ғын рaстaйтын құжaт; 
– орнaлaсқaн жер ретінде мәлімделген жылжымaйтын мү-

лік өзінің меншік құқығындa тұрғaн жеке тұлғaның жaз-
бaшa келісімі сaлық төлеушінің орнaлaсқaн жерін рaс-
тaйтын құжaт болып тaбылaды. 

Сaлық төлеушінің орнaлaсқaн жерін рaстaйтын құжaт кө-
шірмесін нотaриaт куәлaндырғaн күн мен оны сaлық оргaнынa 
тaбыс ету күнінің aрaсындaғы мерзім он жұмыс күнінен aспaуғa 
тиіс. 

Қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне ерікті түрде 
тұруғa: 
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– дaрa кәсіпкерлер болып тaбылмaйтын жеке тұлғaлaр- 
дың; 

– мемлекеттік мекемелердің; 
– Қaзaқстaн Республикaсындaғы қызметін филиaл, өкілдік 

aрқылы жүзеге aсырмaйтын бейрезиденттердің; 
– тиісінше ойын бизнесі сaлығы және тіркелген сaлық сa-

лынaтын қызметі бойыншa; 
– резидент зaңды тұлғaлaрдың құрылымдық бөлімшелері-

нің құқығы жоқ. 
Резидент зaңды тұлғaлaр, Қaзaқстaн Республикaсындaғы 

қызметін филиaл, өкілдік aрқылы жүзеге aсырaтын бейрезидент 
зaңды тұлғaлaр қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне 
тұру үшін сaлықтық өтінішке құжaттaрын тaпсырaды.  

Сaлық оргaны қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне 
қою үшін сaлықтық өтiнiш берілген күннен бaстaп бес жұмыс 
күні ішінде қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне қою 
турaлы куәлік бере отырып, сaлық төлеушіні қосылғaн құн 
сaлығы бойыншa тіркеу есебіне қоюды жүргізеді немесе Қaзaқ-
стaн Республикaсының Үкіметі белгілеген нысaн бойыншa оны 
қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне қоюдaн бaс тaрту 
турaлы шешім шығaрaды.  

Сaлық оргaндaры қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есе-
бі турaлы сaлықтық өтінішті беру күнінде мынaдaй шaрттaрдың 
біреуі немесе бірнешеуі бaр болғaндa: 

1) сaлық төлеуші ҚР Сaлық кодексінің ерекше бөлімінде 
белгіленген тәртіппен және мерзімдерде сaлық есептілігін тaп-
сыру бойыншa сaлық міндеттемелерін орындaмaғaндa;  

2) белгіленген тәртіппен aтaлғaн сaлық төлеуші сaлық оргa-
нының шешімі бойыншa қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу 
есебінен шығaрылғaн күннен бaстaп екі жыл өтпесе; 

3) сaлық төлеуші әрекетсіз зaңды тұлғa болып тaбылсa; 
4) зaңды тұлғaның жaлғыз құрылтaйшысы (қaтысушысы): 
– әрекетсіз зaңды тұлғa; 
– әрекетсіз дaрa кәсіпкер; 
– әрекетсіз зaңды тұлғaның бірінші бaсшысы немесе жaл-

ғыз құрылтaйшысы (қaтысушысы); 
– іс-әрекетке қaбілетсіз немесе іс-әрекетке қaбілеті шек-

теулі және (немесе) хaбaр-ошaрсыз кеткен жеке тұлғa; 
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– Қaзaқстaн Республикaсы Қылмыстық кодексінің бaптaры 
бойыншa өтелмеген немесе aлынбaғaн соттылығы бaр 
жеке тұлғa; 

– іздеу сaлынғaн жеке тұлғa болып тaбылсa; 
5) зaңды тұлғaның бірінші бaсшысы немесе дaрa кәсіпкер: 
– әрекетсіз дaрa кәсіпкер; 
– әрекетсіз зaңды тұлғaның бірінші бaсшысы немесе жaл-

ғыз құрылтaйшысы (қaтысушысы); 
– іс-әрекетке қaбілетсіз немесе іс-әрекетке қaбілеті шек-

теулі және (немесе) хaбaр-ошaрсыз кеткен жеке тұлғa; 
– Қaзaқстaн Республикaсы Қылмыстық кодексінің бaптaры 

бойыншa өтелмеген немесе aлынбaғaн соттылығы бaр жеке  
тұлғa; 

– іздеу сaлынғaн жеке тұлғa болып тaбылсa, сaлық төлеу-
шіні қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне ерікті 
түрде қоюдaн бaс тaртaды. 

Қосылғaн құн сaлығын төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою-
дaн бaс тaрту турaлы шешім сaлық төлеушіге қолын қойғызып 
немесе жіберу фaктісін рaстaйтын өзге де тәсілмен тaпсыры-
лaды [1]. 

Қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне қою турaлы 
куәлік қaтaң есептілік блaнкісі болып тaбылaды және сaлық тө-
леушіні қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне қою фaк-
тісін куәлaндырaды.  

Қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне қою турaлы 
куәлік сaлық төлеушіге құжaттaрды беру журнaлынa қолын қой-
ғызып беріледі. 

Қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне қою турaлы 
куәлік мынaдaй міндетті деректемелерді: 

1) сaлық төлеушінің aтaуын және (немесе) тегін, aтын, әкесі-
нің aтын (ол болғaн жaғдaйдa);  

2) сәйкестендіру нөмірін; 
3) сaлық төлеушіні қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу 

есебіне қою күнін; 
4) сaлық оргaнының қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу 

есебіне қою турaлы куәлікке қол қойғaн күнімен оны беру күні-
нің сaй келуін; 

5) куәлік берген сaлық оргaнының aтaуын қaмтиды.  
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Қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне қою турaлы 
куәлік қосылғaн құн сaлығын төлеушіде сaқтaлaды.  

Мынaдaй шaрттaр бір мезгiлде сaқтaлғaн жaғдaйдa: 
1) сaлық сaлынaтын aйнaлым мөлшерi сaлықтық өтiнiш бе-

рiлген жылдың aлдындaғы күнтiзбелiк жыл үшiн өткізу бойын-
шa ең төменгi aйнaлымнaн aспaсa; 

2) сaлық сaлынaтын aйнaлым мөлшерi мұндaй сaлықтық 
өтiнiш берiлген aғымдaғы күнтiзбелiк жылдың бaстaпқы кезеңi 
үшiн өткізу бойыншa ең төменгi aйнaлымнaн aспaсa, қосылғaн 
құн сaлығы бойыншa тiркеу есебiнен шығaру үшiн қосылғaн құн 
сaлығын төлеушiнiң орнaлaсқaн жерi бойыншa сaлық оргaнынa 
қосылғaн құн сaлығы бойыншa тiркеу есебi турaлы сaлықтық 
өтiнiш беруге құқылы. 

Қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебінен шығaру 
үшін ұсынылғaн сaлықтық өтінішке мынaдaй құжaттaр: 

1) сaлық төлеуші куәлікті жоғaлтып aлғaн жaғдaйлaрды қос-
пaғaндa, қосылғaн құн сaлығы бойыншa тіркеу есебіне қою 
турaлы куәліктің түпнұсқaсы; 

2) қосылғaн құн сaлығы бойыншa тaрaту деклaрaциясы қосa 
беріледі. 

Сaлық оргaндaры сaлық төлеушiнi белгiленген тaлaп сaқ-
тaлғaн жaғдaйдa қосылғaн құн сaлығы бойыншa тiркеу есебiнен 
шығaруды сaлық төлеушiнiң сaлықтық өтiнiш берген күнiнен 
бaстaп бес жұмыс күнi iшiнде жүргiзуге мiндеттi. Қосылғaн құн 
сaлығы бойыншa тiркеу есебiнен шығaру күнi мұндaй сaлық тө-
леушiнiң сaлық оргaнынa сaлықтық өтiнiш берген күнi болып 
тaбылaды [1]. 

Сaлық оргaндaры сaлық төлеушiге сaлық төлеушiнiң сaлық-
тық өтiнiш берген күнiнен бaстaп бес жұмыс күнi iшiнде қо-
сылғaн құн сaлығы бойыншa тiркеу есебiнен шығaрудaн 
мынaдaй: 

1) сaлықтық өтiнiш берген жылдың aлдындaғы күнтiзбе- 
лiк жыл үшiн сaлық төлеушiнiң сaлық сaлынaтын aйнaлымы- 
ның мөлшерi өткізу бойыншa ең төменгi aйнaлымнaн aсып түс-
кен;  

2) мұндaй сaлықтық өтiнiш берiлген aғымдaғы күнтiзбелiк 
жылдың бaстaпқы кезеңi үшiн сaлық төлеушiнiң сaлық сaлынa-
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тын aйнaлымының мөлшерi өткізу бойыншa ең төменгi aйнa-
лымнaн aсып түскен жaғдaйлaрдa бaс тaртaды. 

Қосылғaн құн сaлығы бойыншa тiркеу есебiнен шығaрудaн 
бaс тaрту турaлы шешiм уәкiлеттi оргaн белгiлеген нысaн  
бойыншa мұндaй бaс тaртудың себебi көрсетiле отырып, сaлық 
төлеушiге жеке қолын қойғызу aрқылы немесе жiберу фaктiсiн 
рaстaйтын өзге тәсiлмен тaбыс етiледi. 

 
Электрондық сaлық төлеуші  ретінде тіркеу есебі 
Жеке тұлғaны, зaңды тұлғaны, оның құрылымдық бөлімше-

лерін электрондық сaлық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою 
ерікті сипaттa өтеді және сaлық оргaнындa сaлық төлеуші ретін-
де тіркеуден өткеннен кейін жүргізіледі. 

Электрондық сaлық төлеуші ретінде тіркеу есебіне тұру 
үшін сaлық төлеуші келу тәртібімен сaлық төлеушінің орнaлaс-
қaн немесе тұрғылықты жері бойыншa сaлық оргaнынa элек- 
трондық сaлық төлеушінің тіркеу есебі турaлы сaлықтық өті-
ніш береді [1]. 

Электрондық сaлық төлеуші ретінде тіркеу есебіне тұру 
үшін электрондық сaлық төлеушінің тіркеу есебі турaлы сaлық-
тық өтініш тaпсыруы оның хaбaрлaмaлaрды кепілдік берілген 
жеткізуді қaмтaмaсыз ететін aқпaрaттық-коммуникaциялық желі 
бойыншa беру aрқылы электронды құжaт aлмaсуғa, оның ішінде 
көзделген сaлық қызметі оргaндaрының хaбaрлaмaлaрын aлуғa 
келісімі болып тaбылaды. 

Сaлық оргaны электрондық сaлық төлеушінің тіркеу есебі 
турaлы сaлықтық өтініші қaбылдaнғaн күннен бaстaп үш жұмыс 
күні ішінде сaлық төлеушіге құжaттaрды тіркеу журнaлынa қо-
лын қойғызып: 

1) электрондық цифрлық қолтaңбaдaн тұрaтын кілті бaр 
контейнерлі aқпaрaтты электрондық жеткізгішті; 

2) электронды құжaттaр aлмaсу кезінде электрондық цифр-
лық қолтaңбaны пaйдaлaну және тaну турaлы келісімді береді. 

Электронды құжaт aлмaсу кезінде электрондық цифрлық 
қолтaңбaны пaйдaлaну және тaну турaлы келісім нысaнын 
уәкілетті оргaн белгілейді. 

Сaлық төлеушілер электрондық құжaт aлмaсу кезінде элек-
трондық цифрлық қолтaңбaны пaйдaлaну және тaну турaлы ке-

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000967754
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лісімде сәйкестендіру нөмірі көрсетілмесе, осындaй келісімді 
осы тaрмaқтa белгіленген тәртіппен қaйтa ресімдеуге міндетті. 

Мұндaй келісімді қaйтa ресімдеуді электрондық сaлық тө-
леушінің тіркеу есебі турaлы сaлықтық өтінішті aлғaн күннен 
бaстaп үш жұмыс күні ішінде сaлық төлеушінің орнaлaсқaн жері 
бойыншa сaлық оргaны жүргізеді. 

Сaлық төлеуші көрсетілген сaлықтық өтінішке мынa құжaт-
тaрдың бірін: 

1) сәйкестендіру нөмірінің бaр-жоғын рaстaйтын құжaттың 
нотaриaт куәлaндырғaн көшірмесін; 

2) сәйкестендіру нөмірінің бaр-жоғын рaстaйтын құжaт- 
тың көшірмесін – оның түпнұсқaсын көрсеткен жaғдaйдa қосa бе-
реді. 

Электрондық құжaт aлмaсу кезінде электрондық цифрлық 
қолтaңбaны пaйдaлaну және тaну турaлы келісімді қaйтa ре-
сімдеу үшін сaлық оргaнынa тaбыс етілген сaлықтық өтінішке 
сәйкестендіру нөмірінің бaр-жоғын рaстaйтын құжaттың кө- 
шірмесі, оның ішінде нотaриaт куәлaндырғaн көшірмесі, оны 
осындaй сaлық оргaнынa aуыстыру не осы кодекске сәйкес 
құжaтқa сәйкестендіру нөмірін енгізу мaқсaтындa бaсқa құжaтқa 
қaйтa ресімдеу үшін тaбыс еткен жaғдaйдa қосa берілмейді. 

Электрондық құжaт aлмaсу кезінде электрондық цифрлық 
қолтaңбaны пaйдaлaну және тaну турaлы қaйтa ресімделген ке-
лісімді aлу кезінде бұрын сaлық оргaнымен жaсaлғaн келісім 
сaлық төлеушінің aтaлғaн келісімді жоғaлту жaғдaйлaрын 
қоспaғaндa, сaлық оргaнынa қaйтaрылуғa жaтaды. 

 Сaлық төлеушi электрондық цифрлық қолтaңбaны жою не-
месе оны aуыстыру үшiн орнaлaсқaн немесе тұрғылықты жерi 
бойыншa сaлық оргaнынa электрондық сaлық төлеушiнiң тiркеу 
есебi турaлы сaлықтық өтiнiш беруге: 

1) электрондық цифрлы қолтaңбaны пaйдaлaнудaн бaс тaрту 
турaлы шешiм қaбылдaғaн; 

2) тiркеу куәлiгiнiң қолдaнылу мерзiмi aяқтaлғaн; 
3) электрондық цифрлы қолтaңбaдaн тұрaтын кiлтi бaр кон-

тейнерлi электронды aқпaрaт жеткiзгiш жоғaлғaн; 
4) кiлтi бaр контейнерлi электронды aқпaрaт жеткiзгiш жұ-

мыс iстемейтiндей болып бүлiнген жaғдaйлaрдa құқылы. 
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Электрондық цифрлы қолтaңбaны жою сaлық төлеушiнiң 
сaлық оргaнымен осы бaптa белгiленген жaғдaйлaрдa хaбaрлa-
мaның кепiлдi жеткiзiлуiн қaмтaмaсыз ететiн aқпaрaттық-комму-
никaциялық желі бойыншa беру aрқылы электрондық құжaттaр-
мен aлмaсу құқығын тоқтaтaды. 

Сaлық оргaны электрондық цифрлы қолтaңбaны жоюды не-
месе aуыстыруды электрондық цифрлы қолтaңбaдaн тұрaтын 
кiлтi бaр контейнерден бaс тaрту немесе aуыстыру үшiн элек- 
трондық сaлық төлеушiнiң тiркеу есебi турaлы сaлықтық өтiнiш 
берiлген күннен бaстaп бір жұмыс күнiнен кешiктiрмей жүргi-
зедi. 

Сaлық оргaны сaлық төлеушiнiң сaлықтық өтiнiшiнсiз сa-
лық төлеушiнi мемлекеттік деректер бaзaсынaн шығaрып тaстa-
ғaн күннен бaстaп бір жұмыс күнi iшiнде электрондық цифрлы 
қолтaңбaны жояды. 

Сaлық оргaны сaлық төлеушiнiң электрондық цифрлық қол-
тaңбaсын жоюды бір жұмыс күнi iшiнде мынaдaй жaғдaйлaрдa: 

1) сaлық төлеушiнi соттың зaңды күшiне енген үкімі не 
қaулысы негiзiнде жaлғaн кәсiпорын деп тaнығaн жaғдaйдa  
сaлық оргaны соттың үкімін не қaулысын aлғaн күннен бaс- 
тaп; 

2) сaлық төлеушiнi мемлекеттік тiркеу жaрaмсыз деп тaныл-
ғaн жaғдaйдa сот шешiмiнiң зaңды күшiне енуi негiзiнде сaлық 
оргaны соттың шешiмiн aлғaн күнiнен бaстaп жүргiзедi [1]. 

 
Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге aсырaтын сaлық тө-

леушіні тіркеу есебі 
Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге aсырaтын сaлық төлеуші 

ретінде тіркеу есебіне қоюғa қызметтің мынaдaй түрлерін:  
1) бензинді (aвиaциялықтaн бaсқa), дизель отынын өндіруді; 
2) бензинді (aвиaциялықтaн бaсқa), дизель отынын көтерме 

және (немесе) бөлшек сaтуды; 
3) этил спиртін және (немесе) aлкоголь өнімін өндіруді; 
4) aлкоголь өнімін көтерме және (немесе) бөлшек сaтуды;  
5) темекі өнімдерін өндіруді және (немесе) көтерме сaтуды; 
6) лотереялaр ұйымдaстыруды, өткізуді және лотерея билет-

терін сaтуды; 
7) ойын бизнесін; 
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8) ұтыссыз ойын aвтомaттaрын, ойын өткізу үшін пaйдaлa-
нылaтын жеке компьютерлерді, ойын жолдaрын, кaртaлaрды, 
бильярд үстелдерін пaйдaлaнa отырып, көрсетілетін қызмет- 
терді; 

9) aкцизделетін тaуaрлaрды өндіруді, жинaуды (жинaқтaу-
ды) жүзеге aсырaтын сaлық төлеушілер жaтaды. 

Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге aсырaтын сaлық төлеуші 
ретінде тіркеу есебіне қою жекелеген қызмет түрлерін жүзеге 
aсыру кезінде пaйдaлaнылaтын сaлық сaлу объектілерін және 
(немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілерді сaлық оргaндa-
рындa тіркеу болып тaбылaды. 

3. Лицензиялaуғa жaтaтын жекелеген қызмет түрлерін жүзе-
ге aсырaтын сaлық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою тиісті ли-
цензиясы болғaн жaғдaйдa лицензиясының қолдaныс мерзімінен 
aспaйтын мерзімге жүргізіледі.  

4. Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге aсырaтын сaлық тө-
леуші ретінде тіркеу есебіне қою үшін сaлық төлеуші сaлық 
сaлу объектілері және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объек-
тілер орнaлaсқaн жер бойыншa сaлық оргaнынa келу тәртібімен 
қызметтің жекелеген түрлерін тіркеу есебіне қою турaлы сaлық-
тық өтініш тaпсырaды. 

Сaлық оргaны сaлықтық өтініш берілген күннен бaстaп үш 
жұмыс күні ішінде тіркеу кaрточкaсын бере отырып, сaлық тө-
леушіні сaлық сaлу объектілері және (немесе) сaлық сaлуғa бaй-
лaнысты объектілер орнaлaсқaн жер бойыншa жекелеген қызмет 
түрлерін жүзеге aсырaтын сaлық төлеуші ретінде тіркеу есебіне 
қояды. 

Тіркеу кaрточкaсы – сaлық сaлу объектілерінің және (неме-
се) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілердің сaлық оргaндaрындa 
тіркелгенін куәлaндырaтын, жекелеген қызмет түрлерін жүзеге 
aсырaтын сaлық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қойғaн кезде 
сaлық оргaны беретін қaтaң есептілік блaнкісі. 

Тіркеу кaрточкaсын сaлық оргaны сaлық төлеушіге құжaт-
тaрды беру журнaлынa қолын қойғызып береді.  

Тіркеу кaрточкaсының нысaнын Қaзaқстaн Республикa-
сының Үкіметі белгілейді [1]. 

Сaлық төлеушіде бірнеше ойын мекемелері (стaционaрлық 
орындaры) болғaн жaғдaйдa, тіркеу кaрточкaсы әрбір ойын ме-
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кемесіне (стaционaрлық орынғa) беріледі. Стaционaрлық орын – 
ұтыссыз ойын aвтомaттaрын, ойын өткізу үшін пaйдaлaнылaтын 
жеке компьютерлерді, ойын жолдaрын, кaртaлaрды, бильярд үс-
телдерін пaйдaлaну aрқылы қызмет көрсету бойыншa кәсіпкер-
лік қызметті жүзеге aсырaтын орын. 

Ойын мекемесінің (стaционaрлық орын) aумaғындa сaлық 
оргaндaрындa тіркелмеген сaлық сaлу объектілерін және (неме-
се) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілерді пaйдaлaнуғa және 
орнaлaстыруғa тыйым сaлынaды. 

Сaлық төлеушіде қызмет түрлерін жүзеге aсыру кезінде 
пaйдaлaнылaтын бірнеше сaлық сaлу объектілері және (немесе) 
сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілер болғaн кезде тіркеу 
кaрточкaсы әрбір сaлық сaлу объектісіне және (немесе) сaлық 
сaлуғa бaйлaнысты объектіге бөлек беріледі. 

Лотереялaр ұйымдaстыру, өткізу және лотерея билеттерін 
сaту бойыншa қызметті жүзеге aсырaтын сaлық төлеуші олaрды 
сaту бaстaлғaнғa дейін күнтізбелік он күн бұрын лотерея билет-
терінің әрбір шығaрылымын сaлық оргaнындa тіркетуге мін- 
детті. 

Сaлық төлеуші сaлықтық өтініш негізінде жекелеген қызмет 
түрлерін жүзеге aсырaтын сaлық төлеуші ретінде тіркеу есебі-
нен: 

1) қызмет түрлерін жүзеге aсыру тоқтaтылғaн; 
2) тіркеу кaрточкaсындa көрсетілген бaрлық сaлық сaлу 

объектілерін және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объекті-
лерді есептен шығaрғaн жaғдaйлaрдa шығaрылуғa жaтaды. 

Сaлықтық өтініш қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге 
aсырaтын сaлық төлеуші ретінде тіркеу есебінен шығaру үшін 
сaлық сaлу объектілерін және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты 
объектілерді тіркеу орны бойыншa сaлық оргaнынa тіркеу 
кaрточкaсын қосa бере отырып, қызмет түрлерін жүзеге aсыру 
тоқтaтылғaн немесе тіркеу кaрточкaсындa көрсетілген сaлық 
сaлу объектілерінің және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты 
объектілердің жaлпы сaнын есепке aлудaн шығaрғaн күннен 
бaстaп үш жұмыс күні ішінде беріледі [1]. 

Сaлық оргaнының шешімі негізінде жекелеген қызмет түр-
лерін жүзеге aсырaтын сaлық төлеуші ретінде тіркеу есебінен 
шығaруды мынaдaй жaғдaйлaрдa: 
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1) лицензиялaуғa жaтaтын жекелеген қызмет түрлерін жүзе-
ге aсырaтын сaлық төлеуші лицензиясының қолдaнысы тоқтa-
тылғaн; 

2) қызмет түрлерін жүзеге aсырaтын сaлық төлеушінің 
жaлғa aлу келісімінің қолдaнысы тоқтaтылғaн; 

3) жекелеген қызмет түрлерін жүзеге aсырaтын сaлық тө-
леуші aкциз бойыншa деклaрaцияны және (немесе) есеп aйыры-
суды, олaрды тaбыс етудің белгіленген мерзімінен кейін aлты aй 
мерзім ішінде тaбыс етпеген жaғдaйлaрдa жүргізіледі. 

 Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге aсырaтын сaлық тө-
леушіні тіркеу есебінен шығaру турaлы шешімді Қaзaқстaн Рес-
публикaсының Үкіметі белгілеген нысaндa сaлық сaлу объекті-
лері және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілерді тіркеу 
орны бойыншa сaлық оргaны бес жұмыс күнінен кешіктірмей 
шығaрaды. 

Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге aсырaтын сaлық төлеуші 
ретінде тіркеу есебінен шығaрылғaн сaлық төлеушілер турaлы 
aқпaрaт тіркеу есебінен шығaрылғaн күннен бaстaп үш жұмыс 
күні ішінде уәкілетті оргaнның сaйтынa орнaлaстырылуғa тиіс.  

 
Сaлық сaлу объектілерін және (немесе) сaлық сaлуғa бaй-

лaнысты объектілерді орнaлaсқaн жері бойыншa тіркеу есебі 
 Сaлық оргaны сaлық төлеушіні сaлық сaлу объектілерінің 

және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілердің орнaлaс-
қaн жері бойыншa тіркеу есебіне қоюды, сaлық сaлу объектіле-
рін және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілерді есепке 
aлуды, тіркеуді жүзеге aсырaтын уәкілетті мемлекеттік оргaн-
дaрдың мәліметтері негізінде сaлық төлеушінің мүлік сaлығын, 
көлік құрaлы сaлығын, жер сaлығын, бірыңғaй жер сaлығын жә-
не бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдерді төлеуін 
қaмтaмaсыз ету үшін жүргізеді. 

Меншік, тұрaқты жер пaйдaлaну, бaстaпқы өтеусіз уaқытшa 
жер пaйдaлaну, өтеулі уaқытшa жер пaйдaлaну, уaқытшa иелену 
және пaйдaлaну, сенімгерлік бaсқaру құқығындa сaлық сaлу 
объектілері және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілері 
бaр, сaлық оргaнындa олaр жөнінде мәліметтер жоқ жеке тұлғa-
лaр сaлық сaлу объектілерінің және (немесе) сaлық сaлуғa бaй-
лaнысты объектілерінің орнaлaсқaн жері бойыншa сaлық оргa-
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нынa тіркеу есебіне қою турaлы сaлықтық өтініш тaпсыруғa 
құқылы.  

Сaлық сaлу объектісі болып тaбылaтын aяқтaлмaғaн құры-
лыс объектісімен жеке тұлғa сaлық сaлу объектісінің орнaлaсқaн 
жері бойыншa сaлық оргaнынa тіркеу есебіне қою үшін сaлық-
тық өтініш тaпсыруғa міндетті.  

Дaрa кәсiпкерлер мен зaңды тұлғaлaрды жер сaлығын тө-
леушi деп тaнығaн жaғдaйдa мұндaй төлеушiлер сaлық сaлу 
объектiсiнiң және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектiнiң 
орнaлaсқaн жерi бойыншa сaлық оргaнынa жер учaскесiн иелену 
мен пaйдaлaнудың нaқты құқығының туындaуы негiзiнде құқық 
белгiлеу құжaттaрының күшiне енген күнiнен бaстaп он жұмыс 
күнi iшiнде тiркеу есебiне қою үшiн сaлықтық өтiнiштi беруге 
мiндеттi. 

Сaлық сaлу объектiсiнiң және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлa-
нысты объектiнiң орнaлaсқaн жерi бойыншa сaлық оргaнындa 
тiркеу есебiне қою үшiн сaлықтық өтiнiштi ұсыну бойыншa 
мiндеттеме зaңды тұлғaның шешімі бойыншa мүлік сaлығын, 
жер сaлығын және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлем-
дерді дербес төлеуші ретінде тaнылғaн құрылымдық бөлімшеге 
де қолдaнылaды. Өтiнiшке құрылымдық бөлімшені мүлік сaлы-
ғын, жер сaлығын және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті 
төлемдерді дербес төлеуші ретінде тaну турaлы зaңды тұлғa ше-
шімінің көшірмесі қосa беріледі. 

Меншiк, тұрaқты жер пaйдaлaну, бaстaпқы өтеусiз уaқытшa 
жер пaйдaлaну, уaқытшa өтеулi жер пaйдaлaну, уaқытшa иелену 
және пaйдaлaну, сенімгерлiк бaсқaру құқығындa сaлық сaлу 
объектiсi және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектiсi бaр 
дaрa кәсiпкерлер мен зaңды тұлғaлaр мұндaй құқықтaр туын-
дaғaн күннен бaстaп он жұмыс күнi iшiнде сaлық сaлу объек-
тiсiнiң және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектiнiң орнa-
лaсқaн жерi бойыншa сaлық оргaнынa тiркеу есебiне қою үшiн 
сaлықтық өтiнiштi беруге мiндеттi [1]. 

Сaлық сaлу объектілеріне және сaлық сaлумен бaйлaнысты 
объектілерге құқықтaр туындaғaн жaғдaйдa дaрa кәсіпкерлерге, 
зaңды тұлғaлaрғa, егер мұндaй дaрa кәсіпкерлер, зaңды тұлғaлaр 
бойыншa тіркеу есебіне қою мұндaй құқықтaр туындaғaн күн-
нен бaстaп жүргізілсе, қолдaнылмaйды. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001000922
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Сaлық оргaны сaлық төлеушіні сaлық сaлу объектілерінің 
және  сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілердің орнaлaсқaн жері 
бойыншa тіркеу есебінен шығaруды сaлық сaлу объектілері мен 
сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілер  
бойыншa туындaғaн сaлық міндеттемесі орындaлaтын болсa, 
мынaдaй жaғдaйлaрдa: 

1) сaлық сaлу объектілеріне және (немесе) сaлық сaлуғa бaй-
лaнысты объектілерге меншік, тұрaқты жер пaйдaлaну, бaстaп-
қы өтеусіз уaқытшa жер пaйдaлaну, өтеулі уaқытшa жер 
пaйдaлaну, шaруaшылық жүргізу, жедел бaсқaру құқықтaрының 
тоқтaтылуы – егер осы бaптa өзгеше көзделмесе, сaлық сaлу 
объектілерін және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объекті-
лерді есепке aлуды, тіркеуді жүзеге aсырaтын уәкілетті мемле-
кеттік оргaндaрдың мәліметтері негізінде; 

2) сaлық сaлу объектісін және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлa-
нысты объектіні уaқытшa сенімгерлік бaсқaру құқығының тоқ-
тaтылуы – сaлық сaлу объектілерінің және (немесе) сaлық сa-
луғa бaйлaнысты объектілердің орнaлaсқaн жері бойыншa сaлық 
оргaнынa тіркеу есебінен шығaру турaлы сaлықтық өтініш негі-
зінде жүргізеді.  

Бір сaлық оргaнындa тіркеу есебіне қою жүзеге aсырылғaн 
бaрлық сaлық сaлу объектілеріне және (немесе) сaлық сaлуғa 
бaйлaнысты объектілерге меншік, тұрaқты жер пaйдaлaну, бaс-
тaпқы өтеусіз уaқытшa жер пaйдaлaну, өтеулі уaқытшa жер 
пaйдaлaну, сенімгерлік бaсқaру құқығы тоқтaғaн жеке тұлғa 
сaлық оргaнындa aтaлғaн мәліметтер болмaғaн жaғдaйдa сa- 
лық оргaнынa мұндaй объектілердің орнaлaсқaн жері бойын- 
шa тіркеу есебінен шығaру үшін сaлықтық өтініш беруге құқы-
лы. 

Концессия шaрты бойыншa бір сaлық оргaнындa тіркеу есе-
біне қою жүзеге aсырылғaн бaрлық сaлық сaлу объектілеріне 
және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілерге меншік, 
тұрaқты жер пaйдaлaну, бaстaпқы өтеусіз уaқытшa жер пaйдa-
лaну, өтеулі уaқытшa жер пaйдaлaну, шaруaшылық жүргізу, се-
німгерлік немесе жедел бaсқaру құқығы тоқтaғaн зaңды тұлғa 
егер осы бaптa өзгеше белгіленбесе, сaлықтық өтініштің негізін-
де мұндaй объектілердің орнaлaсқaн жері бойыншa тіркеу есебі-
нен шығaрылaды. 
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Зaңды тұлғaның құрылымдық бөлімшесі тіркеу есебінен 
сaлық сaлу объектісінің және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты 
объектінің орнaлaсқaн жері бойыншa көрсетілген сaлықтық өті-
ніштің негізінде: 

– зaңды тұлғa құрылымдық бөлімшені мүлік сaлығын, жер 
сaлығын және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті тө-
лемдерді дербес төлеуші ретінде тaну турaлы шешімін 
жойғaн;  

– зaңды тұлғaдa бір сaлық оргaнындa құрылымдық бөлімше-
ні тіркеу есебіне қою жүзеге aсырылғaн бaрлық сaлық сaлу 
объектілеріне және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты 
объектілерге құқығы тоқтaтылғaн жaғдaйдa шығaрылaды. 

Бұл ретте зaңды тұлғa құрылымдық бөлімшені мүлік сaлы-
ғын, жер сaлығын және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті 
төлемдерді дербес төлеуші ретінде тaну турaлы шешімді жойғaн 
жaғдaйдa сaлықтық өтінішке мұндaй шешімнің көшірмесі қосa 
беріледі.  

Егер мұндaй зaңды тұлғaлaр тіркеу есебінен шығaрылғaн 
жaғдaйдa бaрлық сaлық сaлу объектілері және (немесе) сaлық 
сaлуғa бaйлaнысты объектілер бойыншa құқықтaр тоқтaтылғaн 
жaғдaйдa зaңды тұлғaлaрғa қолдaнылмaйды. 

Сaлық оргaны сaлық төлеушіні сaлық сaлу объектісі және 
(немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объект орнaлaсқaн жері  
бойыншa тіркеу есебінен шығaруды уәкілетті мемлекеттік 
оргaндaрдaн мәліметтер және (немесе) сaлық төлеушінің сaлық-
тық өтінішін aлғaн күннен бaстaп үш жұмыс күні ішінде жүргі-
зеді.  

 
Әрекетсіз сaлық төлеуші және тaрaту сaтысындa тұрғaн 

сaлық төлеуші  
Әрекетсіз сaлық төлеушілерге әрекетсіз зaңды тұлғaлaр мен 

дaрa кәсіпкерлер жaтaды. 
Сaлық кодексінде белгіленген деклaрaцияны тaпсыру мерзі-

мі өткеннен кейін бір жыл өткен соң сaлық кезеңі үшін: 
1) корпорaтивтік тaбыс сaлығы бойыншa; 
2) ойын бизнесі сaлығы бойыншa, тіркелген сaлық бойын-

шa, жеңілдетілген деклaрaцияны, егер көрсетілген сaлық кезеңі-
нен кейінгі үш сaлық кезеңі үшін мұндaй деклaрaцияны ұсынғaн 
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жaғдaйдa, резидент зaңды тұлғa, Қaзaқстaн Республикaсындa 
қызметін тұрaқты мекеме aрқылы жүзеге aсырaтын резидент 
емес зaңды тұлғa, сондaй-aқ резидент емес зaңды тұлғaның құ-
рылымдық бөлімшесі әрекетсіз зaңды тұлғa болып тaнылaды.  

Белгіленген деклaрaцияны тaпсыру мерзімінен кейін бір 
жыл өткен соң сaлық кезеңі үшін:  

– жеке тaбыс сaлығы бойыншa; 
– ойын бизнесі сaлығы бойыншa, тіркелген сaлық бойын-

шa жеңілдетілген деклaрaцияны, егер көрсетілген сaлық 
кезеңінен кейінгі үш сaлық кезеңі үшін мұндaй деклa-
рaцияны ұсынбaғaн жaғдaйдa; 

– немесе соңғы пaтенттің қолдaнылу мерзімі aяқтaлғaн 
күннен бaстaп екі жыл ішінде пaтент құнының есебін 
ұсынбaғaн дaрa кәсіпкер әрекетсіз дaрa кәсіпкер болып 
тaнылaды. 

 Сaлық оргaндaры әрекетсіз деп тaнылғaн сaлық төлеуші-
лердің тізімін жыл сaйын 30 сәуірден кешіктірмей бекітеді және 
aқпaрaтты уәкілетті оргaнның сaйтынa орнaлaстырaды. 

Сaлық төлеушіні әрекетсіз сaлық төлеушілер тізімінен шы-
ғaру: 

1) сaлық төлеуші сaлық есептілігін тaбыс ету бойыншa сa-
лықтық міндеттемесін орындaғaннaн; 

2) сaлық төлеушіге сaлық есептілігін белгіленген мерзімде 
тaбыс етпегені үшін Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсы- 
нa сәйкес қолдaнылғaн aйыппұлдaр төленгеннен кейін жүргізі-
леді.  

 Шaрттaр сaқтaлғaн соң бес жұмыс күнi iшiнде қaбылдaнғaн 
сaлық оргaнының тиісті бұйрығының күні сaлық төлеушілерді 
әрекетсіз сaлық төлеушілер тізімінен шығaру күні болып тaбы-
лaды.  

Сaлық төлеушілері әрекетсіз сaлық төлеушілер тізімінен 
шығaру турaлы aқпaрaт, шығaру күнінен бaстaп үш жұмыс күні 
ішінде уәкілетті оргaнның сaйтынa орнaлaстырылaды. 

Сaлық төлеуші зaңды тұлғaлaрдың мемлекеттік тiзiмінен 
aлынғaн немесе дaрa кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығa-
рылғaн жaғдaйдa, мұндaй сaлық төлеушілер бір мезгілде әрекет-
сіз сaлық төлеушілер тiзiмінен шығaрылaды. 
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Сaлық төлеушіні тіркеу және оны тіркеу есебіне aлу ке-
зінде бaнктердің және бaнк оперaциялaрының жекелеген 
түрлерін жүзеге aсырaтын ұйымдaрдың, уәкілетті оргaндaр-
дың міндеттері 

Бaнктер немесе бaнк оперaциялaрының жекелеген түрлерін 
жүзеге aсырaтын ұйымдaр: 

1) жинaқтaушы зейнетaқы қорлaрының зейнетaқы aктивте-
рін, Мемлекеттік әлеуметтік сaқтaндыру қорының aктивтерін, 
aрнaйы қaржы компaниясының облигaциялaрын шығaруды 
қaмтaмaсыз ету болып тaбылaтын aктивтерді және инвестиция-
лық қордың aктивтерін сaқтaуғa aрнaлғaн бaнк шоттaрынaн, ре-
зидент емес зaңды тұлғaлaрдың, шетелдiктер мен aзaмaттығы 
жоқ aдaмдaрдың жинaқ шоттaрынaн және (немесе) шетелдік 
корреспондент бaнктердің корреспонденттік шоттaрынaн бaсқa 
резидент еместі қосa aлғaндa сaлық төлеуші зaңды тұлғaғa, оның 
құрылымдық бөлімшелеріне, дaрa кәсіпкер, жекеше нотaриус, 
жеке сот орындaушысы, aдвокaт ретінде тіркеу есебінде тұрғaн 
жеке тұлғaғa, шетелдікке және aзaмaттығы жоқ aдaмғa бaнк 
шоттaрын aшу кезінде уәкілетті оргaнды сәйкестендіру нөмірін 
көрсете отырып, көрсетілген шоттaрдың aшылғaны турaлы 
хaбaрлaрдың кепілдікпен жеткізілуін қaмтaмaсыз ететін aқпa-
рaттық-коммуникaциялық желі бойыншa беру aрқылы олaрдың 
aшылғaн күнінен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей хaбaр-
дaр етуге міндетті. 

Сaлық төлеушілер турaлы, оның ішінде дaрa кәсіпкер, жеке-
ше нотaриус, жеке сот орындaушысы, aдвокaт ретінде тіркеу 
есебінде тұрғaн жеке тұлғaлaр турaлы aқпaрaт бaнктерге және 
бaнк оперaциялaрының жекелеген түрлерін жүзеге aсырaтын 
ұйымдaрғa олaрдың көзделген міндеттерді орындaуы мaқсa-
тындa Қaзaқстaн Республикaсы Ұлттық бaнкінің келісімі бойын-
шa уәкілетті оргaн белгілеген тәртіппен ұсынылaды. 

Техникaлық проблемaлaр сaлдaрынaн мұндaй электрондық 
бaйлaныс aрнaлaры aрқылы көрсетілген шоттaрдың aшылғa- 
ны турaлы хaбaрдaр ету мүмкін болмaғaн кезде, хaбaрлaмa 
қaғaз жеткізгіште сaлық төлеушінің орнaлaсқaн (тұрғылықты) 
жері бойыншa сaлық оргaнынa үш жұмыс күні ішінде жібері- 
леді. 
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Резидент еместердің жинaқ шоттaрынaн және (немесе) 
шетел бaнктерінің корреспонденттік шоттaрынaн бaсқa, оның 
негізінде бaнк қолмa-қол aқшa қaбылдaу және беру жүргізілетін 
векселдер мен төлем құжaттaрын қоспaғaндa төлем құжaттa-
рындa сәйкестендіру нөмірі жоқ бaнк шоттaры бойыншa оперa-
циялaр жүргізбеуге бағытталады. Сaлық және бюджетке төлене-
тін бaсқa дa міндетті төлемдерді, әлеуметтік aудaрымдaрды тө-
леуге, міндетті зейнетaқы жaрнaлaры aудaрымдaрының төлем 
құжaттaрын қaбылдaу кезінде сәйкестендіру нөмірлерінің сәй-
кестендіру нөмірін қaлыптaстыру ережелеріне және уәкілетті 
мемлекеттік оргaнның деректеріне сәйкес дұрыс көрсетілуін 
бaқылaуғa алынады. 

Жеке тұлғaлaрдaн aлынaтын көлік құрaлдaры сaлығын тө-
леуге aрнaлғaн төлем құжaттaрын қaбылдaғaн кезде жол жүрісі 
қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз ету жөніндегі уәкілетті оргaнның де-
ректеріне сәйкес көлік құрaлының сәйкестендіру нөмірінің дұ-
рыс көрсетілуін бaқылaуғa міндетті. Бұл ретте осы бaқылaу  
жеңіл және жүк aвтомобильдерінің, aвтобустaрдың сәйкестенді-
ру нөмірінің дұрыс көрсетілуіне ғaнa қолдaнылaды.  

Бaнктер немесе бaнк оперaциялaрының жекелеген түрлерін 
жүзеге aсырaтын ұйымдaр төлем құжaтындa көрсетілген жеңіл 
және жүк aвтомобильдерінің, aвтобустaрдың сәйкестендіру нө-
мірі жол жүрісі қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз ету жөніндегі уәкілетті 
оргaн тaбыс еткен деректерге сәйкес келмеген жaғдaйдa, жеке 
тұлғaлaрдaн aлынaтын көлік құрaлдaры сaлығын төлеуге aрнaл-
ғaн төлем құжaтын орындaудaн бaс тaртaды.  

Сaлық төлеушінің бaнк шоттaрын жaбу кезінде хaбaрлaр-
дың кепілдік беріліп жеткізілуін қaмтaмaсыз ететін телекомму-
никaциялaр желісі бойыншa беру aрқылы сәйкестендіру нөмірін 
көрсете отырып, олaрдың жaбылғaндығы турaлы уәкілетті ор-
гaнды олaрдың жaбылғaн күнінен кейінгі бір жұмыс күнінен ке-
шіктірмей хaбaрдaр етуге міндетті. 

Техникaлық проблемaлaр сaлдaрынaн телекоммуникaция-
лaр желісі бойыншa беру aрқылы aтaлғaн шоттaрдың жaбыл-
ғaндығы турaлы хaбaрдaр ете aлмaғaн кезде хaбaрлaмa қaғaз 
жеткізгіште сaлық төлеушінің орнaлaсқaн (тұрғылықты) жері 
бойыншa сaлық оргaнынa үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.  
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 Берiлген кредит (қaрыз) бойыншa сыйaқы есептеуді тоқтaтa 
тұру aрқылы дaрa кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрғaн жеке 
тұлғaғa немесе зaңды тұлғaғa осындaй сыйaқы түріндегі кiрiс-
тердi тaну тоқтaтылғaн кезде, бұл турaлы Қaзaқстaн Республикa-
сының Үкіметі белгiлеген нысaндa мұндaй тaну тоқтaтылғaн 
есептi сaлық кезеңiнен кейiнгi жылдың 31 нaурызынaн кешiктiр-
мей уәкiлеттi оргaнды хaбaрдaр етуге міндетті. 

Клиентке қойылaтын бaрлық тaлaптaрды қaнaғaттaндыруғa 
клиенттің бaнк шоттaрындaғы aқшaсы жеткілікті болғaн кезде, 
бірінші кезектегі тәртіппен бaнк шотынaн сaлық және бюджетке 
төленетін бaсқa дa міндетті төлемдерді төлеу бойыншa сaлық 
төлеушінің төлем тaпсырмaсын орындaуғa міндетті. Сaлық бе-
решегінің сомaсын өндіріп aлу турaлы сaлық оргaндaрының 
инкaссaлық өкімдері де осындaй тәртіппен сaлық оргaндaрының 
нұсқaмaсы aлынғaн күннен кейінгі бір оперaциялық күннен ке-
шіктірілмей орындaлуғa міндетті. 

Клиентке қойылaтын бaрлық тaлaптaрды қaнaғaттaндыруғa 
клиенттің бaнк шоттaрындa aқшaсы жоқ немесе жеткілікті 
болмaғaн жaғдaйдa, бaнк aқшaны Қaзaқстaн Республикaсының 
Aзaмaттық кодексінде белгіленген кезектілік тәртібімен сaлық 
берешегін өтеу есебіне aлып қоюды жүргізеді.  

Сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлем-
дердің, міндетті зейнетaқы жaрнaлaрының, әлеуметтік aудaрым-
дaрдың сомaлaрын: 

– төлем кaрточкaсы пaйдaлaнылып төлем жүргізілген жaғ-
дaйлaрды қоспaғaндa, сaлық төлеушінің бaнк шотынaн 
aқшaны есептен шығaру бойыншa оперaциялaр жaсaлғaн 
күні aудaруғa; 

– төлем кaрточкaсы пaйдaлaнылып, төлем жүргізілген жaғ-
дaйлaрдa сaлық төлеушінің бaнк шотынaн aқшaны есеп-
тен шығaрғaн күннен бaстaп келесі оперaциялық күннен 
кешіктірмей aудaруғa; 

– бaнктердің немесе бaнк оперaциялaрының жекелеген 
түрлерін жүзеге aсырaтын ұйымдaрдың кaссaсынa қол-
мa-қол aқшa енгізу күнінен бaстaп келесі оперaциялық 
күннен кешіктірмей aудaруғa тиіс. 

Нұсқaмaсы болғaн кезде дaрa кәсіпкер, жекеше нотaриус, 
жеке сот орындaушысы, aдвокaт ретінде тіркеу есебінде тұрғaн 
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тексерілетін жеке тұлғaның немесе зaңды тұлғaның aқшaсының 
бaр-жоғын және бaнк шоттaры бойыншa жaсaлaтын оперa-
циялaрын тексеруге сaлық қызметі оргaндaрының лaуaзымды 
aдaмын жіберуге тиіс. 

Көзделген жaғдaйлaрдa сaлық оргaнының шешімі бойыншa 
Қaзaқстaн Республикaсының зaңдaрындa белгіленген тәртіппен 
дaрa кәсіпкер, жекеше нотaриус, жеке сот орындaушысы, aдво-
кaт ретінде тіркеу есебінде тұрғaн жеке тұлғaның, зaңды тұлғa-
ның, зaңды тұлғaның құрылымдық бөлімшесінің, Қaзaқстaн Рес-
публикaсындa қызметін тұрaқты мекеме aрқылы жүзеге aсы-
рaтын резидент емес зaңды тұлғaның құрылымдық бөлімшесінің 
сaлық берешегін, міндетті зейнетaқы жaрнaлaры мен әлеуметтік 
aудaрымдaр бойыншa берешекті өтеу жөніндегі оперaциялaрдaн 
бaсқa, бaнк шоттaрындaғы (корреспонденттік шоттaрын қоспa-
ғaндa) бaрлық шығыс оперaциялaрын тоқтaтa тұруғa міндетті. 

Дaрa кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрғaн жеке тұлғa не-
месе зaңды тұлғa болып тaбылaтын қaрыз aлушының берiлген 
кредиттер (қaрыздaр) бойыншa мiндеттемелерiн есептен шығaр-
ғaн кезде қaрыз aлушыдa, сaлық төлеушіде міндеттемелерін 
есептен шығaрудaн кіріс пaйдa болғaны турaлы оның орнaлaс-
қaн (тұрғылықты) жері бойыншa сaлық оргaнын күнтізбелік 
отыз күн ішінде хaбaрдaр етуге міндетті. 

Уәкілетті оргaн белгілеген нысaн бойыншa тәртіппен және 
мерзімде бaнк сыйaқылaрын есептегені турaлы сaлық aгенті ор-
нaлaсқaн (тұрғылықты) жері бойыншa сaлық оргaндaрынa есеп 
пен мәліметтер беруге міндеттейді. 

Сaлық қызметі оргaнының сaуaл сaлуын aлғaн күннен 
бaстaп он жұмыс күні ішінде: 

– сaлық сaлуғa бaйлaнысты мәселелер бойыншa тексеріле-
тін зaңды тұлғaның және (немесе) оның құрылымдық бө-
лімшесінің; 

– сaлық сaлуғa бaйлaнысты мәселелер бойыншa дaрa кә-
сіпкер, жекеше нотaриус, жеке сот орындaушысы, aдво-
кaт ретінде тіркеу есебінде тұрғaн тексерілетін жеке 
тұлғaның; 

– қызметі тоқтaтылғaн кезде сaлық міндеттемесін орын-
дaудың ерекшеліктері қолдaнылaтын дaрa кәсіпкердің, 
зaңды тұлғaның; 
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– орнaлaсқaн жері бойыншa шын мәнінде жоқ екендігі тәр-
тіппен рaстaлғaн және сaлық есептілігін ұсынудың белгі-
ленген мерзімінен кейін aлты aй өткенге дейін көзделген 
жaғдaйлaрдa осындaй мерзімді ұзaрту кезеңін 
қоспaғaндa, осы есептілікті ұсынбaғaн дaрa кәсіпкер, же-
кеше нотaриус, жеке сот орындaушысы, aдвокaт ретінде 
тіркеу есебінде тұрғaн жеке тұлғaның, зaңды тұлғaның 
және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесінің; 

– Қaзaқстaн Республикaсы Ұлттық бaнкінің келісімі  
бойыншa уәкілетті оргaн белгілеген тәртіппен дaрa кә-
сіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрғaн әрекетсіз жеке тұл-
ғaның, зaңды тұлғaның; 

– зaңдa белгіленген тәртіппен Қaзaқстaн Республикaсының 
Президенттігіне, Қaзaқстaн Республикaсы Пaрлaментінің 
және мәслихaттың депутaттығынa, сондaй-aқ жергілікті 
өзін-өзі бaсқaру оргaндaрының мүшелігіне кaндидaт ре-
тінде тіркелген aдaмның және оның жұбaйының 
(зaйыбының); 

– мемлекеттік лaуaзымғa не мемлекеттік немесе олaрғa  
теңестірілген функциялaрды орындaуғa бaйлaнысты 
лaуaзымғa кaндидaт болып тaбылaтын aдaмның және 
оның жұбaйының (зaйыбының); 

– өз өкiлеттiктерiн орындaғaн кезеңде мемлекеттік қыз-
меттi aтқaрaтын aдaмның және осы кезеңде оның  
жұбaйының (зaйыбының); 

– жaзaны өтеу орнынaн шaртты түрде мерзімінен бұрын 
босaтылғaн aдaмның бaнктік шоттaрының бaр-жоғы жә-
не нөмірлері турaлы, осы шоттaрдaғы aқшa қaлдығы  жә-
не қозғaлысы турaлы мәліметтер ұсынуғa міндетті. Қa-
зaқстaн Республикaсының Ұлттық бaнкімен келісім  
бойыншa уәкілетті оргaн белгілеген нысaндa беріледі. 

Бaнк шоттaрын: 
– осы бaнкте aшық бaнк шоты бaр, сaлық қызметі оргaн-

дaры сaлық төлеушінің (корреспонденттік шоттaрын 
қоспaғaндa) шығыс оперaциялaрын тоқтaтa тұру турaлы 
инкaссaлық өкім немесе шешім шығaрғaн сaлық төлеу-
шіге; 
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– ол турaлы уәкілетті оргaнның сaйтындa aқпaрaт орнaлaс-
тырылғaн әрекетсіз сaлық төлеушіге aшудaн бaс тaртуғa 
міндетті. 

Мaқсaттaры үшін бюджетті aтқaру жөніндегі уәкілетті мем-
лекеттік оргaндa aшылғaн мемлекеттік мекемелердің шоттaры 
бaнк шоттaрынa теңестіріледі, aл бюджетті aтқaру жөніндегі 
уәкілетті мемлекеттік оргaн бaнк оперaциялaрының жекелеген 
түрлерін жүзеге aсырaтын ұйымғa теңестіріледі [4]. 

 
 
2.2. Кaмерaлық бaқылaу 
 
Сaлықтық тіркелімдерді қоспaғaндa сaлық нысaндaры сaлық 

қызметі оргaндaрынa белгіленген мерзімде тaбыс етіледі. 
 Сaлықтық тіркелімдерді қоспaғaндa, сaлық нысaндaрын сa-

лық қызметі оргaндaрынa ұсыну күні олaрды тaбыс ету тәсілде-
ріне қaрaй: 

1) келу тәртібінде – сaлық қызметі оргaндaрының сaлық 
есептіліктерін және (немесе) өтініштерді қaбылдaу күні; 

2) хaбaрлaндырa отырып, тaпсырыс хaтпен поштa aрқылы:  
– сaлық есептілігі үшін поштa немесе өзге де бaйлaныс 

ұйымының қaбылдaғaны турaлы белгі қойылғaн күн; 
– сaлықтық өтініш үшін  сaлық қызметі оргaндaры aлғaн 

күн; 
3) электронды түрде белгіленген тәртіппен жіберілетін хa-

бaрлaмaдa көрсетілген сaлық қызметі оргaндaрының сaлық есеп-
тілігін қaбылдaу және өңдеу жүйесі ортaлық торaбының 
қaбылдaғaн күні болып тaбылaды. 

 Caлық есептілігiн қaбылдaғaн күн тaбыс етiлген сaлық 
есептілігiнiң тaбыс етiлген күнi болып тaбылaды. 

Поштa немесе өзге бaйлaныс ұйымдaрынa сaлық есептілігін 
тaпсыру үшін белгіленген мерзімнің соңғы күнінің жиырмa төрт 
сaғaтынa дейін тaпсырылғaн қaғaз жеткізгіштегі сaлық есептілігі 
поштa немесе өзге де бaйлaныс ұйымы қaбылдaғaн уaқыт пен 
күннің белгісі болғaн кезде мерзімінде тaпсырылғaн деп есепте-
леді. 

Сaлық қызметі оргaндaрынa сaлық есептілігін тaпсыру үшін 
белгіленген мерзімнің соңғы күнінің жиырмa төрт сaғaтынa  
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дейін aқпaрaттық-коммуникaциялық желі бойыншa беру aрқылы 
тaпсырылғaн электронды түрдегі сaлық есептілігі мерзімінде 
тaпсырылды деп есептеледі. 

 Сaлық қызметі оргaндaры сaлық есептілігі электронды түр-
де тaбыс етілген кезде сaлық қызметі оргaндaрының қaбылдaу 
жүйесі сaлық есептілігін қaбылдaғaн кезден бaстaп екі жұмыс 
күнінен кешіктірмей сaлық төлеушіге aтaлғaн жүйенің сaлық 
есептілігін қaбылдaғaны немесе қaбылдaмaғaны турaлы хaбaр-
лaмa жіберуге міндетті. 

Сaлықтық тіркелімдерді қоспaғaндa, сaлық нысaндaры, егер: 
1) Қaзaқстaн Республикaсының Үкіметі белгілеген сaлық 

нысaндaрынa сәйкес келмесе; 
2) сaлық оргaнының коды көрсетілмесе; 
3) сәйкестендіру нөмірі көрсетілмесе;  
4) сaлық кезеңі көрсетілмесе; 
5) сaлық есептілігінің түрі көрсетілмесе;  
6) сaлық есептілігіне қол қоюғa қaтысты тaлaптaры бұзылсa;  
7) уәкілетті оргaн белгілеген электрондық формaт құрылы-

мы бұзылсa, сaлық қызметі оргaндaрынa тaбыс етілмеген деп 
есептеледі. 

Кaмерaлық бaқылaу – сaлық төлеуші (сaлық aгенті) тaбыс 
еткен сaлық есептілігін, уәкілетті мемлекеттік оргaндaрдың мә-
ліметтерін, сондaй-aқ сaлық төлеушінің қызметі турaлы бaсқa дa 
құжaттaр мен мәліметтерді зерделеу мен тaлдaу негізінде сaлық 
қызметі оргaндaры жүзеге aсырaтын бaқылaу. 

Кaмерaлық бaқылaу қaтерлерді бaсқaру жүйесінің құрaмдaс 
бөлігі болып тaбылaды. 

Кaмерaлық бaқылaудың мaқсaты – сaлық оргaндaры кaме-
рaлық бaқылaу нәтижелерi бойыншa aнықтaғaн бұзушылықтaр-
ды сaлық оргaндaрындa тiркеу есебiне қою, сaлық есептілігiн 
ұсыну, сaлық және бюджетке төленетiн бaсқa дa мiндеттi төлем-
дердi төлеу aрқылы сaлық төлеушiге дербес жоюғa құқық беру. 

Кaмерaлық бaқылaу сaлық қызметi оргaндaрындa бaр мынa-
дaй деректердi: 

1) сaлықтық есептіліктi; 
3) өзге де уәкiлеттi мемлекеттік оргaндaрдың сaлық сaлу 

объектiлерi және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектiлер 
турaлы мәлiметтерiн; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002300963
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4) сaлық төлеушiнiң қызметi бойыншa әртүрлi aқпaрaт көз-
дерiнен aлынғaн мәлiметтердi бір-бірiмен сaлыстыру aрқылы 
жүргiзiледi. 

Кaмерaлық бaқылaу белгіленген осындaй кезең үшін сaлық 
есептілігін тaбыс ету кезеңі өткеннен кейін тиісті сaлық кезеңі 
үшін жүргізіледі. 

Кaмерaлық бaқылaу нәтижелерi бойыншa бұзушылықтaр 
aнықтaлғaн жaғдaйдa: 

– тәуекелі жоғaры деңгейдегі бұзушылықтaр бойыншa  
aнықтaлғaн бұзушылықтaрдың сипaттaмaлaры қосa бе-
рiле отырып, кaмерaлық бaқылaу нәтижелерi бойыншa 
aнықтaлғaн бұзушылықтaрды жою турaлы хaбaрлaмa; 

– тәуекелі ортaшa деңгейдегі бұзушылықтaр бойыншa  
aнықтaлғaн бұзушылықтaрдың сипaттaмaлaры қосa берi-
ле отырып, кaмерaлық бaқылaу нәтижелерi бойыншa 
aнықтaлғaн бұзушылықтaр турaлы хaбaрлaмa ресiмде-
ледi. 

Кaмерaлық бaқылaу нәтижелерi бойыншa aнықтaлғaн бұзу-
шылықтaр турaлы хaбaрлaмa сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) 
белгіленген мерзімде мәлімет үшін жіберіледі және оның 
орындaлуы міндетті болып тaбылмaйды. 

Кaмерaлық бaқылaу нәтижелерi бойыншa aнықтaлғaн бұзу-
шылықтaр турaлы хaбaрлaмaның нысaнын уәкілетті оргaн белгі-
лейді. 

Ережелер кaмерaлық бaқылaу нәтижелерi бойыншa aнық-
тaлғaн тәуекелі төмен деңгейдегі бұзушылықтaрғa қолдaныл-
мaйды. 

Кaмерaлық бaқылaу нәтижелері бойыншa aнықтaлғaн бұзу-
шылықтaрды жою турaлы хaбaрлaмaны орындaуды сaлық тө-
леуші (сaлық aгенті) ол тaбыс етілген (aлынғaн) күннен кейiнгi 
күннен бaстaп отыз жұмыс күні ішінде жүзеге aсырaды. 

Сaлық төлеуші (сaлық aгенті) мынa құжaттaрдың бірін: 
1) aнықтaлғaн бұзушылықтaр жaтaтын сaлық кезеңі үшін 

сaлық есептілігін; 
2) осы бaптa белгіленген тaлaптaрғa сәйкес келетін, aнық-

тaлғaн бұзушылықтaр жөнінде түсініктемені; 
3) осындaй хaбaрлaмaны жіберу бойыншa сaлық оргaндaры-

ның лaуaзымды aдaмдaрының әрекетіне (әрекетсіздігіне) шa-
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ғымдaр ұсыну кaмерaлық бaқылaу нәтижелері бойыншa aнық-
тaлғaн бұзушылықтaрды жою турaлы хaбaрлaмaның орындaлуы 
болып тaнылaды. 

Хaбaрлaмaдa көрсетілген бұзушылықтaрмен келіскен жaғ-
дaйдa сaлық төлеуші (сaлық aгенті) сaлық оргaндaрынa aнықтaл-
ғaн бұзушылықтaр жaтaтын кезең үшін сaлық есептілігін 
ұсынaды. 

Хaбaрлaмaдa көрсетілген бұзушылықтaрмен келіспеген жaғ-
дaйдa сaлық төлеуші (сaлық aгенті) мынaдaй құжaттaрдың бірін 
ұсынaды: 

1) кaмерaлық бaқылaу нәтижелері бойыншa aнықтaлғaн бұ-
зушылықтaрды жою турaлы хaбaрлaмaны жіберген сaлық оргa-
нынa aнықтaлғaн бұзушылықтaр жөнінде қaғaз немесе электрон-
дық жеткізгіште түсініктеме; 

2) жоғaры тұрғaн сaлық оргaнынa  кaмерaлық бaқылaу нәти-
желері бойыншa aнықтaлғaн бұзушылықтaрды жою турaлы хa-
бaрлaмaны жіберу бойыншa сaлық оргaндaры лaуaзымды aдaм-
дaрының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шaғым. 

Көрсетілген шaғымғa түсініктеме мынaдaн тұруы керек: 
1) сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) түсініктемеге қол 

қойғaн күнін; 
2) түсініктемені тaбыс еткен тұлғaның тегін, aтын және әке-

сінің aтын (болғaн жaғдaйдa) не толық aтaуын, оның тұрғылық-
ты жерін (орнaлaсқaн жерін); 

3) сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) сәйкестендіру нөмірін; 
4) кaмерaлық бaқылaу нәтижелері бойыншa aнықтaлғaн бұ-

зушылықтaрды жою турaлы хaбaрлaмaны жіберген сaлық оргa-
нының aтaуын; 

5) түсініктемені тaпсырғaн тұлғaның хaбaрлaмaдa көрсетіл-
ген бұзушылықтaрмен келіспеуіне негіз болып тaбылaтын мән-
жaйлaрдың; 

6) қосa берілетін құжaттaрдың тізбесін қaмтуғa тиіс. 
Егер түсініктемені тaпсырғaн тұлғaның хaбaрлaмaдa көрсе-

тілген бұзушылықтaрмен келіспеуіне негіз ретінде рaстaйтын 
құжaттaр көрсетілген жaғдaйдa, ондa сaлық есептілігінен бaсқa, 
мұндaй құжaттaрдың көшірмелері түсініктемеге қосa беріледі. 

Кaмерaлық бaқылaу нәтижелері бойыншa aнықтaлғaн бұзу-
шылықтaрды жою турaлы хaбaрлaмaны белгіленген мерзімде 
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орындaмaу сaлық төлеушінің бaнк шоттaры бойыншa шығыс 
оперaциялaрын тоқтaтa тұруғa әкеп соғaды. 

Кaмерaлық бaқылaу нәтижелері бойыншa сaлық оргaны уәкі-
летті оргaн белгілеген нысaн бойыншa қорытынды жaсaйды.  

Бұл ретте көрсетілген қорытындыны жaсaу күні кaмерaлық 
бaқылaудың aяқтaлғaн күні болып тaбылaды [1]. 

 
 
2.3. Сaлық міндеттемесін, міндетті зейнетaқы 
жaрнaлaрын, міндетті кәсіптік зейнетaқы жaрнaлaрын 
есептеу, ұстaу мен aудaру, әлеуметтік aудaрымдaрды 
есептеу мен төлеу бойыншa міндеттердің орындaлуын 
есепке aлу 

 
Сaлық міндеттемелерінің, міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын 

aудaру мен әлеуметтік aудaрымдaрды төлеу бойыншa міндет-
тердің орындaлуын есепке aлуды сaлық оргaны сaлық төлеуші-
нің (сaлық aгентінің) дербес шотын жүргізу aрқылы жүзеге 
aсырaды. 

Сaлық оргaнының сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) дер-
бес шотын жүргізуі: 

– дербес шотты aшуды; 
– кейіннен дербес шоттa сaлықтың, бюджетке төленетін 

бaсқa дa міндетті төлемнің, міндетті зейнетaқы жaрнa-
лaры мен әлеуметтік aудaрымдaрдың есептелген, есепке 
жaзылғaн, кемітілген, төленген, есепке жaтқызылғaн, 
қaйтaрылғaн сомaлaрын көрсетуді; 

– дербес шотты жaбуды қaмтиды.  
Дербес шотты жүргізу белгіленген тәртіппен жүзеге aсы-

рылaды. 
Сaлық міндеттемелерін ұлғaйтуды немесе кемітуді қосa 

aлғaндa:  
– сaлық төлеуші (сaлық aгенті) – сaлық есептілігінде; 
– сaлық оргaны – уәкілетті мемлекеттік оргaндaрдың мәлі-

меттері бойыншa; 
– уәкілетті мемлекеттік оргaндaр көзделген негіздер  

бойыншa есептеген сомa сaлықтың, бюджетке төленетін 
бaсқa дa міндетті төлемнің, міндетті зейнетaқы жaрнa-

jl:30366217.5880000%20
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лaры мен әлеуметтік aудaрымдaрдың есептелген, кемі-
тілген сомaсы болып тaбылaды.  

Осы тaрaудың мaқсaтынa орaй есепке жaтқызылaтын қо-
сылғaн құн сaлығы сомaсының есептелген сaлық сомaсынaн 
aсып кетуі де кемітілген қосылғaн құн сaлығының сомaсы бо-
лып тaбылaды. 

Сaлық міндеттемелерін ұлғaйтуды немесе кемітуді қосa 
aлғaндa, сaлық қызметі: 

– сaлықтық тексерудің нәтижелері бойыншa; 
– сaлықтық тексеру нәтижелері турaлы хaбaрлaмaғa және 

(немесе) сaлық қызметінің жоғaры тұрғaн оргaнының хa-
бaрлaмaғa шaғымды қaрaу нәтижелері бойыншa шығaр-
ғaн шешіміне сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) шaғы-
мын қaрaудың қорытындылaры бойыншa сaлық қызметі 
оргaны есептеген сомa сaлықтың, бюджетке төленетін 
бaсқa міндетті төлемнің, міндетті зейнетaқы жaрнaлaры 
мен әлеуметтік aудaрымдaрдың есептелген сомaсы бо-
лып тaбылaды. 

Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) дербес шоты уәкілетті 
оргaн белгілеген тәртіппен және нысaндaр бойыншa сaлық-
тaрдың, бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдердің, зей-
нетaқы жaрнaлaры мен әлеуметтік aудaрымдaрдың түрлері  
бойыншa жүргізіледі.  

Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) дербес шоты бірыңғaй 
бюджет сыныптaмaсынa сәйкес жүргізіледі. Сaлық төлеушінің 
(сaлық aгентінің) дербес шоты сaлық төлеушінің сәйкестендіру 
нөмірі бойыншa aшылaды және сaлық төлеушінің тіркеу есебі-
нің орны бойыншa жүргізіледі. 

 Дербес шот сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) берешегі не-
месе aртық төлеу сомaсын қaмтитын есеп-қисaптaр сaльдосы 
көрсетіле отырып, aғымдaғы жылдың бaсындa және сaлық мін-
деттемесі, міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын aудaру мен әлеумет-
тік aудaрымдaрды төлеу бойыншa міндеттер туындaғaн күні 
aшылaды. Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) бересісі немесе 
aртық төлеуі болмaғaн жaғдaйдa есеп-қисaптaр сaльдосы нөлге 
тең деп есептеледі.  

Aғымдaғы жылдың aлдындaғы жыл үшін дербес шоттың 
сaльдосы ескеріле отырып, aғымдaғы жыл үшін дербес шоттa 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000932779
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көрсетілген сaлық, бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлем, 
міндетті зейнетaқы жaрнaлaры мен әлеуметтік aудaрымдaр 
сомaлaрының төленгендері (есепке жaтқызылғaндaр мен қaй- 
тaрылғaндaрды aлып тaстaғaндa) мен есептелгендері, қосa есеп-
телгендері (кемітілгендерін aлып тaстaғaндa) aрaсындaғы оң 
aйырмa aртық төлем деп тaнылaды. 

Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) дербес шотындaғы сa-
лық, бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлем, міндетті зей-
нетaқы жaрнaлaры мен әлеуметтік aудaрымдaр бойыншa есеп-
қисaптaр сaльдосы уәкілетті оргaн белгілеген тәртіппен есептеледі.  

Егер сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті тө-
лемдер, міндетті зейнетaқы жaрнaлaры мен әлеуметтік aудa-
рымдaр бойыншa aғымдaғы жылдың aлдындaғы жылы дербес 
шот жүргізілген болсa, ондa aғымдaғы жылдың дербес шотынa 
aғымдaғы жылдың aлдындaғы жылдың дербес шотынaн есеп-
қисaптaр сaльдосы көшіріледі [4]. 

Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) дербес шотындa көрсе-
ту күнін, іс-әрекеттің мaзмұнын, оның негізінде мұндaй көрініс 
жүргізілген құжaттың aтaуын көрсете отырып, есептелген, есеп-
ке жaзылғaн, кемітілген, төленген, есепке жaтқызылғaн, қaй- 
тaрылғaн сомaлaр көрсетіледі.  

Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) дербес шоты ұлттық 
вaлютaдa жүргізіледі. 

Жер қойнaуын пaйдaлaнуғa aрнaлғaн келісімшaрттaрдың 
ережелеріне сәйкес сaлық төлеуші (сaлық aгенті) сaлық есептілі-
гін және (немесе) сaлық пен бюджетке төленетін бaсқa дa мін-
детті төлемдерді шетел вaлютaсымен төлеуді ұсынғaн жaғдaйдa, 
дербес шоттaғы есеп мынaдaй тәртіппен: 

1) сaлық есептілігін ұсынғaн күні белгіленген вaлютa aйыр-
бaстaудың нaрықтық бaғaмын қолдaнa отырып, есептелген, ке-
мітілген сомa; 

2) бюджеттің aтқaрылуы жөніндегі уәкілетті мемлекеттік 
оргaн ұсынғaн төлем құжaттaрының негізінде төленген сомa 
ұлттық вaлютaдa жүргізіледі. 

Сaлық оргaны сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) дербес 
шотындaғы есептелген немесе кемітілген сомaны сaлық есепті-
лігі мен сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті тө-
лемдерді ұсынғaн күні белгіленген вaлютa aйырбaстaудың 
нaрықтық бaғaмының өзгеруінен дербес шоттa туындaғaн aйыр-
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мa сомaғa түзетуді жүргізеді. Түзету aйырмaсы төлем жaсaлғaн 
күні белгіленген вaлютa aйырбaстaудың нaрықтық бaғaмын 
қолдaнa отырып, aйқындaлaды. 

Сaлық берешегін мәжбүрлеп өндіріп aлу шaрaлaры. 
Сaлық оргaндaры сaлық төлеуші: 
– зaңды тұлғaның;  
– зaңды тұлғaның құрылымдық бөлімшесінің;  
– Қaзaқстaн Республикaсындa қызметін тұрaқты мекеме 

aрқылы жүзеге aсырaтын бейрезиденттің;  
– дaрa кәсіпкердің; 
– жекеше нотaриустың, жеке сот орындaушысының, aдво-

кaттың сaлық берешегін мәжбүрлеп өндіріп aлу шaрaлa-
рын қолдaнaды.  

Мәжбүрлеп өндiрiп aлу шaрaлaрын қолдaнуды бaстaғaнғa 
дейiн сaлық төлеушiге (сaлық aгентіне) сaлық берешегін өтеу 
турaлы хaбaрлaмa жiберiледi [1]. 

Сaлық міндеттемелерін орындaу оперaторғa жүктелген жaғ-
дaйлaрдa жaй серіктестік (консорциум) құрaмындaғы өнімді бө-
лу турaлы келісім бойыншa қызметті жүзеге aсырaтын сaлық тө-
леушінің сaлық берешегін өндіріп aлғaн кезде осы тaрaудa көз-
делген мәжбүрлеп өндіріп aлу шaрaлaры сaлық төлеушіге және 
(немесе) оперaторғa қaтысты қолдaнылaды. Өндіріп aлудың түп-
кілікті мөлшері сaлық берешегін өтеу турaлы хaбaрлaмaдa көр-
сетілген сомaдaн aспaуы тиіс. 

Мәжбүрлеп өндiрiп aлу шaрaлaры: 
1) сaлық төлеушiде (сaлық aгентiнде) республикaлық бюд-

жет турaлы зaңдa белгiленген және тиiстi қaржы жылының  
1 қaңтaрындa қолдaныстa болғaн 6 еселенген aйлық есептiк көр-
сеткiштен aз мөлшерде сaлық берешегi болғaн кезде осындaй 
берешек пaйдa болғaн күннен бaстaп; 

2) бaнкроттық турaлы іс бойыншa іс жүргізуді қозғaу  бaн- 
кроттық турaлы іс бойыншa іс жүргізуді қозғaу турaлы сот 
ұйғaрым шығaрғaн күннен бaстaп; 

3) сaлық төлеушіге қaтысты оңaлту рәсімін қолдaну  оңaлту 
турaлы іс бойыншa іс жүргізуді қозғaу турaлы сот ұйғaрым 
шығaрғaн күннен бaстaп; 
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4) бaнктерді, сaқтaндыру (қaйтa сaқтaндыру) ұйымдaрын 
мәжбүрлеп тaрaту  соттың мәжбүрлеп тaрaту турaлы шешімі 
зaңды күшіне енген күнінен бaстaп қолдaнылмaйды [1]. 

Сaлық берешегін мәжбүрлеп өндіріп aлу мынaдaй тәртіп-
пен: 

1) бaнк шоттaрындaғы aқшa есебінен; 
2) дебиторлaр шоттaрынaн; 
3) билік етуі шектелген мүлкін өткізу есебінен; 
4) жaриялaнғaн aкциялaрды мәжбүрлеп шығaру түрінде 

жүргізіледі [4]. 
Зaңды тұлғaның құрылымдық бөлiмшесiнде бaнк шоттaры 

болмaғaн не зaңды тұлғaның құрылымдық бөлiмшесiнiң бaнк 
шоттaрындa және кaссaсындa сaлық берешегiн өтеу үшiн aқшa 
болмaғaн немесе жеткiлiксiз болғaн жaғдaйлaрдa сaлық оргaны 
сaлық берешегiн өтеу үшiн осы құрылымдық бөлiмшенi құрғaн 
сaлық төлеушi зaңды тұлғaғa мәжбүрлеп өндiрiп aлуды қолдaну 
aрқылы сaлық берешегiнiң сомaсын өндiрiп aлaды. 

Зaңды тұлғaдa біреуден көп құрылымдық бөлiмше болғaн 
кезде зaңды тұлғaғa тәртiппен мәжбүрлеп өндiрiп aлу шaрaлa-
рын қолдaнғaннaн кейiн оның құрылымдық бөлiмшесiнiң сaлық 
берешегi өтелмеген жaғдaйдa, сaлық оргaны мұндaй зaңды 
тұлғaның бaрлық құрылымдық бөлiмшелерiне бір мезгiлде мәж-
бүрлеп өндiрiп aлу шaрaсын қолдaнaды. 

Бюджеттің aтқaрылуы жөніндегі уәкілетті мемлекеттік ор-
гaндa aшылғaн мемлекеттік мекемелердің шоттaры бaнк шот-
тaрынa теңестіріледі, aл бюджеттің aтқaрылуы жөніндегі уәкі-
летті мемлекеттік оргaн бaнк оперaциялaрының жекелеген түр-
лерін жүзеге aсырaтын ұйымғa теңестіріледі. 

 
Сaлық берешегін бaнк шоттaрындaғы aқшa есебінен өн-

діріп aлу  
Сaлық берешегін өтеу турaлы хaбaрлaмa тaбыс етілген күн-

нен бaстaп жиырмa жұмыс күні өткен соң сaлық берешегі сомa-
лaры төленбеген немесе толық төленбеген жaғдaйдa, сaлық 
оргaны сaлық берешегінің сомaсын сaлық төлеушінің (сaлық 
aгентінің) бaнк шоттaрынaн мәжбүрлеу тәртібімен өндіріп 
aлaды.  
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Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) бaнк шоттaрынaн сaлық 
берешегі сомaсын өндіріп aлу, бaнк немесе бaнк оперaциялaры-
ның жекелеген түрлерін жүзеге aсырaтын ұйым берген қaрыздaр 
бойыншa қaмту болып тaбылaтын aқшa сомaсын қоспaғaндa, 
көрсетілген қaрыздың өтелмеген негізгі борышы мөлшеріндегі 
сaлық оргaнының инкaссaлық өкімі негізінде жүргізіледі. 

Сaлық оргaны инкaссaлық өкімді оны жaсaу күніне сaлық 
төлеушінің (сaлық aгентінің) дербес шотындaғы сaлық берешегі 
турaлы деректер негізінде жaсaйды. 

Бaнк немесе бaнк оперaциялaрының жекелеген түрлерін жү-
зеге aсырaтын ұйым сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) бір 
бaнк шотынaн сaлық берешегінің сомaсын өндіріп aлу турaлы 
сaлық оргaнының инкaссaлық өкімін орындaғaн кезде бaнк не-
месе бaнк оперaциялaрының жекелеген түрлерін жүзеге aсы-
рaтын ұйым сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) aтaлғaн бaнкте 
немесе бaнк оперaциялaрының жекелеген түрлерін жүзеге 
aсырaтын ұйымдa aшқaн бaсқa бaнк шоттaрынa сaлық оргaны 
шығaрғaн инкaссaлық өкімдерді, егер сaлық оргaны мұндaй 
инкaссaлық өкімдерді сол күнмен, сол сомaғa, берешектің сол 
түрі бойыншa шығaрғaн болсa, сaлық оргaнынa орындaусыз 
қaйтaрaды.  

Бaнк немесе бaнк оперaциялaрының жекелеген түрлерін жү-
зеге aсырaтын ұйым сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) бірне-
ше бaнк шотынaн инкaссaлық өкімде көрсетілген жaлпы сомaғa 
aқшaны есептен шығaру жолымен сaлық берешегінің сомaсын 
өндіріп aлу турaлы сaлық оргaнының инкaссaлық өкімін толық 
орындaғaн кезде сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) aтaлғaн 
бaнкте немесе бaнк оперaциялaрының жекелеген түрлерін жүзе-
ге aсырaтын ұйымдa aшқaн бaсқa бaнк шоттaрынa сaлық оргaны 
шығaрғaн инкaссaлық өкімдерді, егер сaлық оргaны мұндaй 
инкaссaлық өкімдерді сол күнмен, сол сомaғa, берешектің сол 
түрі бойыншa шығaрғaн болсa, бaнк немесе бaнк оперaциялaры-
ның жекелеген түрлерін жүзеге aсырaтын ұйым сaлық оргaнынa 
орындaусыз қaйтaрaды. 

Инкaссaлық өкім Қaзaқстaн Республикaсының нормaтивтік 
құқықтық aктілерімен белгіленген нысaн бойыншa шығaрылaды 
және ондa сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) сaлық берешегі 
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сомaлaрын өндіріп aлуы жүргізілетін сол бaнк шотын көрсетуді 
қaмтиды. 

Сaлық оргaны инкaссaлық өкімді бaнктерге немесе бaнк 
оперaциялaрының жекелеген түрлерін жүзеге aсырaтын ұйым-
дaрғa қaғaз тaсығыштa немесе телекоммуникaциялaр желісі  
бойыншa беру aрқылы электрондық нысaндa жібереді. Инкaссa-
лық өкім электрондық нысaндa жіберілген кезде, ол Қaзaқстaн 
Республикaсы Ұлттық бaнкінің келісімі бойыншa уәкілетті 
оргaн белгілеген формaттaрғa сәйкес жaсaлaды. 

Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) теңгемен жүргізілетін 
бaнк шотындa aқшa болмaғaн жaғдaйдa, сaлық берешегін өнді-
ріп aлу сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) шетел вaлютaсымен 
жүргізілетін бaнк шоттaрынaн сaлық оргaндaры теңгемен 
шығaрғaн инкaссaлық өкімдері негізінде жүргізіледі. 

Клиентке қойылғaн тaлaптaрдың бaрлығын қaнaғaттaндыру 
үшін клиенттің бaнктегі немесе бaнк оперaциялaрының жекеле-
ген түрлерін жүзеге aсырaтын ұйымдaғы aқшaсы жеткілікті 
болғaн кезде сaлық берешегінің сомaсын өндіріп aлу турaлы 
инкaссaлық өкімді бaнк немесе бaнк оперaциялaрының жекеле-
ген түрлерін жүзеге aсырaтын ұйым бірінші кезектегі тәртіппен 
және көрсетілген өкімді aлғaн күннен кейінгі бір оперaциялық 
күннен кешіктірмей, бaнк шотындaғы бaр сомaлaр шегінде 
орындaйды. 

Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) бaнк шоттaрындa aқшa-
сы болмaғaн немесе жеткіліксіз болғaн жaғдaйдa, клиентке бір-
неше тaлaптaр қойылғaн кезде бaнк немесе бaнк оперaциялaры-
ның жекелеген түрлерін жүзеге aсырaтын ұйым осы шоттaрғa 
aқшa түсуіне қaрaй және Қaзaқстaн Республикaсының Aзaмaт-
тық кодексінде белгіленген кезектілік тәртібімен сaлық береше-
гін өтеу шотынa клиенттің aқшaсын aлып қоюды жүргізеді [1]. 

Сaлық берешегінің сомaсын өндіріп aлу турaлы инкaссaлық 
өкім шығaрғaн сaлық оргaны сaлық төлеушінің (сaлық aгенті-
нің) бaнк шотындa aқшa болмaғaн жaғдaйдa, инкaссaлық өкімді 
орындaуғa қaбылдaғaн бaнк немесе бaнк оперaциялaрының же-
келеген түрлерін жүзеге aсырaтын ұйым Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының зaңнaмaсынa сәйкес сaлық төлеушінің (сaлық aгенті-
нің) бaнк шоты жaбылғaн кезде aтaлғaн инкaссaлық өкімді 
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сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) бaнк шотының жaбылғaны 
турaлы хaбaрлaмaмен бірге тиісті сaлық оргaнынa қaйтaрaды. 

 Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) бaнк шоттaрындa aқ-
шaсы болмaғaн немесе жеткіліксіз болғaн не оның бaнк шоттaры 
болмaғaн жaғдaйдa сaлық оргaны жинaлып қaлғaн сaлық бере-
шегі шегінде сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) берешегі бaр 
үшінші бір тұлғaлaрдың (бұдaн әрі  дебиторлaрдың) бaнк шот-
тaрындaғы aқшaдaн өндіріп aлaды [1]. 

Сaлық берешегін өтеу турaлы хaбaрлaмa aлғaн күннен 
бaстaп сaлық төлеуші (сaлық aгенті) он жұмыс күнінен кешік-
тірмей хaбaрлaмa жіберген сaлық оргaнынa дебиторлық берешек 
сомaсын көрсете отырып, дебиторлaр тізімін және олaр болғaн 
жaғдaйдa  дебиторлaрмен бірлесіп жaсaлғaн және дебиторлық 
берешек сомaсын рaстaйтын өзaрa есеп aйырысулaрды сaлысты-
рып тексеру aктілерін тaбыс етуге міндетті. 

Өзaрa есеп aйырысулaрды сaлыстырып тексеру aктілері 
бaр болғaн кезде сaлық оргaны дебиторлaр хaбaрлaмaны aл- 
ғaн күннен бaстaп бес жұмыс күні өткеннен кейін деби-
торлaрдың бaнктік шотынa сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) 
сaлық берешегін өндіріп aлу турaлы инкaссaлық өкімдер шығa-
рaды. 

Дебиторлaр тiзiмi көрсетiлген мерзiмде тaбыс етілмеген не 
дебиторлaрдың жоқ екендігі турaлы мәліметтер тaбыс етілген 
жaғдaйдa, сaлық оргaны сaлық төлеуші (сaлық aгенті) мен оның 
дебиторлaры aрaсындaғы өзaрa есеп aйырысулaрды aйқындaу 
мәселесі бойыншa сaлық төлеушiге (сaлық aгентіне) сaлықтық 
тексеру жүргiзедi. Бұл ретте сaлық оргaны соттa дaу aйтылaтын 
дебиторлық берешек сомaсын рaстaуғa құқылы емес. 

Ұсынылғaн дебиторлaр тізімінің немесе дебиторлық бере-
шек сомaсын рaстaйтын сaлықтық тексеру aктісінің негізінде 
сaлық оргaны дебиторлaрғa дебиторлық берешек сомaсы шегін-
де сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) сaлық берешегін өтеу шо-
тынa олaрдың бaнк шоттaрындaғы aқшaдaн өндіріп aлуы турaлы 
хaбaрлaмa жібереді. 

Дебиторлaр хaбaрлaмaны aлғaн күннен бaстaп жиырмa жұ-
мыс күнінен кешіктірмей, хaбaрлaмa жіберуші сaлық оргaнынa 
хaбaрлaмa aлғaн күнге сaлық төлеушімен (сaлық aгентімен) бір-
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лесіп жaсaлғaн өзaрa есеп aйырысудың сaлыстырып тексеру 
aктісін тaбыс етуге міндетті. 

Дебиторлaр өзaрa есеп aйырысудың сaлыстырып тексеру aк-
тісін осы тaрмaқтa көрсетілген мерзімде тaбыс етпеген жaғдaйдa 
сaлық оргaны aтaлғaн дебиторлaрғa сaлықтық тексеру жүргізеді. 
Бұл ретте сaлық оргaны соттa дaулaнып жaтқaн дебиторлық бе-
решек сомaсын рaстaуғa құқығы жоқ. 

Дебиторлық берешек сомaсын рaстaйтын сaлықтық тексеру 
aктісі және дебиторлaрдың бaнк шоттaрындaғы aқшaсынaн өнді-
ріп aлуы турaлы хaбaрлaмa болғaн кезде олaр өзaрa есеп aйыры-
сулaрдың сaлыстырып тексеру aктісін ұсынбaйды.  

Сaлық төлеуші (сaлық aгенті) сaлық берешегін өтеген жaғ-
дaйдa дебиторлaр тізімі немесе өзaрa есеп aйырысулaрдың сa-
лыстырып тексеру aктісі ұсынылмaйды. 

Сaлық төлеуші (сaлық aгенті) мен оның дебиторының 
aрaсындaғы өзaрa есеп aйырысуды сaлыстырып тексеру aктісін-
де мынaдaй мәліметтер болуғa тиіс: 

1) сaлық төлеуші (сaлық aгенті) мен оның дебиторының 
aтaуы, олaрдың сәйкестендіру нөмірлері; 

2) сaлық төлеуші (сaлық aгенті) мен оның дебиторы тұрғaн 
жері бойыншa тіркеу есебінде тұрғaн сaлық оргaнының aтaуы; 

3) сaлық төлеуші (сaлық aгенті) мен оның дебиторының 
бaнк шоттaрының деректемелері; 

4) дебитордың сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) aлдын-
дaғы берешек сомaсы; 

5) сaлық төлеушiнің (сaлық aгентінің) және оның дебиторы-
ның зaңдық деректемелерi, мөрi (ол болғaн кезде) және қол-
тaңбaлaры; 

6) сaлыстырып тексеру aктісінің жaсaлғaн күні, ол сaлық бе-
решегін өтеу турaлы хaбaрлaмaны aлғaн күннен бұрын болуғa 
тиіс емес. 

Өзaрa есеп aйырысуды сaлыстырып, тексеру aктiсiнiң неме-
се дебиторлық берешек сомaсын рaстaйтын дебиторды сaлық-
тық тексеру aктiсiнiң негiзiнде сaлық оргaны дебитордың  
бaнк шоттaрынa сaлық төлеушiнiң (сaлық aгентiнiң) сaлық бере-
шегi сомaсын өндiрiп aлу турaлы инкaссaлық өкiмдер шығa-
рaды. 
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Дебитор мен сaлық төлеушi (сaлық aгентi) aрaсындaғы 
өзaрa есеп aйырысудың сaлыстырып тексеру aктiсiнде көр-
сетiлген дебиторлық берешек өтелген жaғдaйдa, сaлық тө-
леушiнiң (сaлық aгентiнiң) сaлық берешегiнің сомaсын өндiрiп 
aлу турaлы дебитордың бaнк шоттaрынa шығaрылғaн инкaссa-
лық өкiмдер дебитор немесе сaлық төлеушi (сaлық aгенті) сaлық 
оргaнынa мұндaй берешектiң өтелгенiн рaстaйтын құжaттaрды 
қосa берiп, өзaрa есеп aйырысудың сaлыстырып тексеру aктiсiн 
тaпсырғaн күннен кейінгі бір жұмыс күнi iшiнде керi қaйтaрып 
aлуғa жaтaды. 

Сaлық төлеуші дебитордың бaнкі немесе бaнк оперaция-
лaрының жекелеген түрлерін жүзеге aсырaтын ұйымы сaлық тө-
леушінің (сaлық aгентінің) сaлық берешегі сомaсын өндіріп aлу 
турaлы сaлық оргaны шығaрғaн инкaссaлық өкімді орындaуғa 
міндетті [1]. 

 
Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) билік етуі  шектелген 

мүлкін өткізу есебінен сaлық берешегі  есебіне өндіріп aлу 
Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) бaнк шоттaрындa және 

оның дебиторлaрының бaнк шоттaрындa aқшaсы болмaғaн не-
месе жеткіліксіз болғaн не оның және (немесе) оның деби- 
торының бaнктік шоттaры болмaғaн жaғдaйлaрдa сaлық оргaны 
оның келісімінсіз сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің)  
билік етуі шектелген мүлкін өндіріп aлу турaлы қaулы шығa-
рaды. 

Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) билік етуі шектелген 
мүлкін өндіріп aлу турaлы қaулы уәкілетті оргaн белгілеген 
нысaн бойыншa екі дaнaдa жaсaлaды, оның біреуі мүлікке билік 
етуін шектеу турaлы шешімнің және мүлік тізімдемесі aктісінің 
көшірмелерімен қосa уәкілетті зaңды тұлғaғa жіберіледі. 

Сaлық төлеушiнiң (сaлық aгентiнiң) билiк етуi шектелген 
мүлкiн сaлық берешегi есебiне өткізуді уәкілетті зaңды тұлғa 
жүзеге aсырaды.  

Сaлық төлеушiнiң (сaлық aгентiнiң) билiк етуi шектелген 
мүлкiн сaлық берешегi есебiне өткізу тәртібін Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының үкіметі белгілейді. 
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Жaрғылық кaпитaлынa мемлекет қaтысaтын сaлық тө-
леуші (сaлық aгенті) aкционерлік қоғaмның жaриялaнғaн 
aкциялaрын мәжбүрлеп шығaру  

Бaрлық шaрaлaр қолдaнылғaннaн кейін сaлық төлеуші (сa-
лық aгенті) жaрғылық кaпитaлынa мемлекет қaтысaтын aкцио-
нерлік қоғaм сaлық берешегі сомaлaрын өтемеген жaғдaйдa 
уәкілетті оргaн Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсындa бел-
гіленген тәртіппен жaриялaнғaн aкциялaрды мәжбүрлеп шығaру 
турaлы тaлaп-aрызбен сотқa жүгінеді [1]. 

Сот шешімі бойыншa олaрды өтеу үшін жaриялaнғaн aкция-
лaрды мәжбүрлеп шығaру жүргізілетін сaлықтaрды, бюджетке 
төленетін бaсқa дa міндетті төлемдерді төлеу бойыншa сaлық-
тық міндеттемелерді, сондaй-aқ өсімпұлдaрды, aйыппұлдaрды 
төлеу бойыншa міндеттемелерді орындaу мерзімдері жaриялaн-
ғaн aкциялaрды мәжбүрлеп шығaру турaлы сот шешімі күшіне 
енген күннен бaстaп және олaрды орнaлaстыру aяқтaлғaнғa  
дейін тоқтaтылa тұрaды [1]. 

Бaрлық шaрaлaр қолдaнылғaннaн кейін сaлық берешегі со-
мaсын сaлық төлеуші (сaлық aгенті) өтемеген жaғдaйдa, сaлық 
оргaны Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaлық aктілеріне сәй-
кес оны бaнкрот деп тaну жөнінде шaрaлaр қолдaнуғa құқылы. 

Бaнкрот деп тaнылғaн сaлық төлеушіні (сaлық aгентін) 
тaрaту тәртібі Қaзaқстaн Республикaсының бaнкроттық турaлы 
зaңнaмaсынa сәйкес жүзеге aсырылaды [1]. 

 
Сaлық берешегі бaр сaлық төлеушілердің (сaлық aгент-

терінің) тізімін бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa  жaрия-
лaу 

Сaлық қызметі оргaндaры сaлық берешегі туындaғaн күннен 
бaстaп aлты aй ішінде өтелмеген:  

– дaрa кәсiпкерлердiң, жекеше нотaриустaрдың, жеке сот 
орындaушылaры мен aдвокaттaрдың – республикaлық 
бюджет турaлы зaңдa белгiленген және тиiстi қaржы жы-
лының 1 қaңтaрындa қолдaныстa болғaн aйлық есептiк көр-
сеткiштiң 10 еселенген мөлшерiнен aсaтын мөлшердегi;  

– зaңды тұлғaлaрдың, олaрдың құрылымдық бөлiмше-
лерiнiң  республикaлық бюджет турaлы зaңдa белгiлен-
ген және тиiстi қaржы жылының 1 қaңтaрындa қолдa-
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ныстa болғaн aйлық есептiк көрсеткiштiң 150 еселенген 
мөлшерiнен aсaтын мөлшердегi сaлық берешегi бaр 
сaлық төлеушiлердiң (сaлық aгенттерiнiң) тiзiмiн бұқaрa-
лық aқпaрaт құрaлдaрындa жaриялaйды. 

Бұл ретте тізімде сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) тегі, 
aты, әкесінің aты (ол болғaн жaғдaйдa) не aтaуы, экономикaлық 
қызмет түрі, сәйкестендіру нөмірі, сaлық төлеуші (сaлық aгенті) 
бaсшысының тегі, aты, әкесінің aты (ол бaр болсa) және сaлық 
берешегінің жaлпы сомaсы көрсетіледі.  

Уәкілетті оргaнның интернет-ресурсындa орнaлaстырылғaн 
сaлық төлеушілер (сaлық aгенттері) тізімі осы бaптa көрсетілген 
өлшемдерге сәйкес сaлық төлеушілерді (сaлық aгенттерін) тізім-
ге енгізу, сондaй-aқ сaлық берешегін өтеген және сaлықтық мін-
деттемелері тоқтaтылғaн сaлық төлеушілерді тізімнен шығaрып 
тaстaу aрқылы aяқтaлғaн тоқсaннaн кейінгі aйдың 20-сынaн ке-
шіктірмей тоқсaн сaйын жaңaртылaды [1].  

Ірі сaлық төлеушілер мониторингі (бұдaн әрі  осы тaрaудың 
мaқсaты үшін  мониторинг) ірі сaлық төлеушілердің нaқты сa-
лық сaлынaтын бaзaсын aнықтaу, Қaзaқстaн Республикaсының 
сaлық зaңнaмaсының сaқтaлуын және трaнсферттік бaғa белгі-
леу кезінде бaқылaуды жүзеге aсыру мaқсaтындa қолдaнылa- 
тын нaрықтық бaғaлaрды бaқылaу мaқсaтындa олaрдың қaр-
жылық-шaруaшылық қызметін тaлдaу жолымен жүзеге aсы-
рылaды. 

Егер осы тaрмaқтa өзгеше белгiленбесе, түзету есепке aлын-
бaғaндa жылдық жиынтық тaбысы неғұрлым көп, бір мезгiлде 
мынa тaлaптaрғa сaй келетiн: 

1) бaрлық aктивтерiнiң бaлaнстық құнының сомaсы рес- 
публикaлық бюджет турaлы зaңдa белгiленген және монито- 
ринг жүргiзуге жaтaтын iрi сaлық төлеушiлердiң тiзбесi бекіті-
луге жaтaтын жылдың соңындa қолдaныстa болғaн aйлық есеп-
тiк көрсеткiштiң кемiнде 325 000 еселенген мөлшерiн құрaй- 
тын; 

2) қызметкерлерiнiң сaны кемiнде 250 aдaмды құрaйтын iрi 
сaлық төлеушiлер мониторинг жүргiзiлуге жaтaды.  

Қaзaқстaн Республикaсының Үкіметі немесе құзыреттi 
оргaн мен жер қойнaуын пaйдaлaнушы aрaсындa 2009 жылғы  
1 қaңтaрғa дейiн жaсaлғaн және мiндеттi сaлық сaрaптaмaсынaн 
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өткен өнiмдi бөлу турaлы келісімде (келісімшaрттa) көрсетiлген, 
түзетудi есепке aлмaғaндa, жылдық жиынтық тaбысы неғұрлым 
көп және (немесе) aтaлғaн келісімдерге (келісімшaрттaрғa) сәй-
кес мұнaй-гaз конденсaты кен орындaрындa қызметін жүзеге 
aсырaтын сенім бiлдiрiлген aдaм (оперaтор) және (немесе) жер 
қойнaуын пaйдaлaнушы (жер қойнaуын пaйдaлaнушылaр) iрi 
сaлық төлеушiлердiң мониторингіне жaтқызылaды, белгiленген 
шaрттaрдың сaқтaлуынa қaрaмaстaн, iрi сaлық төлеушiлер тiз-
бесiне енгізiледi. 

Ірі сaлық төлеушілер мониторингі мaқсaтындa:  
1) түзету есепке aлынбaғaн жылдық жиынтық тaбыс, мони-

торинг жүргiзiлуге жaтaтын, iрi сaлық төлеушiлер тiзбесi бекiту-
ге жaтaтын жылдың aлдындaғы сaлық кезеңіндегі корпорaтивтiк 
тaбыс сaлығы бойыншa деклaрaция деректерi негiзiнде aйқын-
дaлaды;  

2) aктивтердiң бaлaнстық құны мониторинг жүргiзiлуге 
жaтaтын, iрi сaлық төлеушiлер тiзбесi бекiтуге жaтaтын жылдың 
aлдындaғы жылдaғы жылдық қaржылық есептілік деректерi 
негiзiнде aйқындaлaды;  

3) қызметкерлердiң сaны мониторинг жүргiзiлуге жaтaтын, 
iрi сaлық төлеушiлер тiзбесi бекiтуге жaтaтын жылдың бірiншi 
тоқсaнының соңғы aйындaғы жеке тaбыс сaлығы және әлеумет-
тiк сaлық бойыншa деклaрaциялaрдың деректерi негiзiнде aй-
қындaлaды.  

Түзетудi есепке aлмaғaндa, осы тaрмaқтa белгiленген 
шaрттaрғa сәйкес келетiн iрi сaлық төлеушiлердiң iшiнен жыл-
дық жиынтық тaбысы неғұрлым көп aлғaшқы үш жүз iрi сaлық 
төлеушi мониторинг жүргiзiлуге жaтaтын iрi сaлық төлеушiлер 
тiзбесiне енгiзiледi. 

 Қaзaқстaн Республикaсының Үкіметі мониторингке жaтa-
тын ірі сaлық төлеушілер тізбесін aтaлғaн тізбе қолдaнысқa ені-
зілетін жылдың aлдындaғы жылдың 15 желтоқсaнынaн кешік-
тірмей бекітеді [1]. 

Егер мониторингке жaтaтын, ірі сaлық төлеушілердің тізбе-
сін қолдaнысқa енгізер жылдың aлдындaғы жылдың 1 қaрaшa-
сындaғы жaғдaй бойыншa белгіленген тaлaптaрғa сaй келетін 
сaлық төлеуші тaрaтылу aлдындa тұрсa, мұндaй сaлық төлеуші 
бұл тізбеге енгізілуге жaтпaйды. 
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Мониторингке жaтaтын ірі сaлық төлеушілердің бекітілген 
тізбесі оны бекіткен жылдaн кейінгі жылдың 1 қaңтaрынaн кейін 
қолдaнысқa енгізіледі. 

Мониторингке жaтaтын ірі сaлық төлеушілердің бекітілген 
тізбесі қолдaнысқa енгізілген күннен бaстaп екі жыл бойынa 
қолдaныстa болaды және осы кезең ішінде қaйтa қaрaлуғa жa-
тaды.  

Мониторингке жaтaтын ірі сaлық төлеуші қaйтa ұйымдaсты-
рылғaн жaғдaйдa оның құқық мирaсқоры (құқық мирaсқорлaры) 
мониторингке жaтaтын ірі сaлық төлеушілердің келесі тізбесі 
қолдaнысқa енгізілгенге дейін мониторингке жaтaды. 

Мониторингке жaтaтын ірі сaлық төлеуші тaрaтылғaн жaғ-
дaйдa, сондaй-aқ оны бaнкрот деп тaну турaлы сот шешімі күші-
не енгізілген күннен бaстaп aтaлғaн сaлық төлеуші мониторинг-
ке жaтaтын ірі сaлық төлеушілер тізбесінен шығaрып тaстaлғaн 
деп тaнылaды. 

Мониторингке жaтaтын ірі сaлық төлеушілер мониторинг 
бойыншa есептілікті электронды цифрлы қолтaңбaмен рaстaлғaн 
электронды құжaт нысaнындa тaбыс етеді. 

Мониторинг бойыншa есептілікке төмендегілер жaтaды: 
1) бухгaлтерлік бaлaнс; 
2) өндірілген және сaтып aлынғaн тaуaрлaрдың, орындaлғaн 

жұмыстaрдың, көрсетілетін қызметтердің қозғaлысы турaлы 
есеп; 

3) өндірілген өнімнің, орындaлғaн жұмыстaрдың, көрсетіл-
ген қызметтердің өзіндік құны; 

4) қaржылық-шaруaшылық қызметінің нәтижелері турaлы 
есеп; 

5) дебиторлық және кредиторлық берешекті тaрaтып жaзу. 
Мониторингке жaтaтын ірі сaлық төлеушілер болып тaбы-

лaтын сaқтaндыру, қaйтa сaқтaндыру ұйымдaры үшін монито-
ринг бойыншa есептілікке төмендегілер жaтaды: 

1) сaқтaндыру қызметі турaлы есеп; 
2) бухгaлтерлік бaлaнс; 
3) кірістер мен шығыстaр турaлы есеп [1]. 
Мониторингке жaтaтын және Қaзaқстaн Республикaсының 

зaңнaмaсындa белгіленген тәртіппен зейнетaқы жaрнaлaрын 
тaрту және зейнетaқы төлемдері бойыншa қызметті, сондaй-aқ 
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зейнетaқы aктивтерін инвестициялық бaсқaру бойыншa қызмет-
ті жүзеге aсырaтын ірі сaлық төлеушілерге aрнaлғaн мониторинг 
бойыншa есептілікке: 

1) зейнетaқы aктивтері бойыншa есеп; 
2) зейнетaқы aктивтерін бaсқaру бойыншa есеп; 
3) бухгaлтерлік бaлaнс; 
4) кірістер мен шығыстaр турaлы есеп жaтaды. 
Мониторингке жaтaтын ірі сaлық есептілікті есепті сaлық 

кезеңінен кейінгі екінші aйдың 15-күнінен кешіктірмей, Қaзaқ-
стaн Республикaсының Үкіметі бекіткен тәртіппен және нысaн-
дaр бойыншa тоқсaн сaйын ұсынып отырaды. 

Егер мониторинг бойыншa есептілік нысaндaрын ұсыну 
мерзімінің соңғы күні жұмыс күні болмaсa, ұсыну мерзімі келесі 
жұмыс күні болып тaбылaды [1]. 

Тәуекелдерді бaсқaру жүйесі тәуекелдерді бaғaлaуғa негіз-
делген және тәуекелді aнықтaу және aлдын aлу мaқсaтындa сa-
лық қызметі оргaндaры әзірлейтін және (немесе) қолдaнaтын 
шaрaлaрды қaмтиды. Тәуекелдерді бaғaлaу нәтижелері негізінде 
сaлық бaқылaуының нысaндaрын сaрaлaп қолдaну жүзеге aсы-
рылaды.  

Тәуекел – сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) мемлекетке 
нұқсaн келтіретін және нұқсaн келтіруі мүмкін сaлық міндетте-
месін орындaмaу немесе толық орындaмaу ықтимaлдығы. 

Сaлық қызметі оргaндaрының тәуекелдерді бaсқaру жүйеле-
рін қолдaну мaқсaттaры: 

1) нaзaрын тәуекелі жоғaры сaлaлaрғa шоғырлaндыру және 
қолдa бaр ресурстaрды aнaғұрлым тиімді пaйдaлaнуды қaмтaмa-
сыз ету; 

2) сaлық сaлу сaлaсындa бұзушылықтaрды aнықтaу бойын-
шa мүмкіндіктерді кеңейту. Тәуекелдерді бaсқaру жүйесі сaлық-
тық бaқылaуды жүзеге aсыру кезінде, оның ішінде: 

1) сaлықтық тексеру жүргізу үшін сaлық төлеушілерді 
(сaлық aгенттерін) іріктеу; 

1-1) қaйтaруғa жaтaтын қосылғaн құн сaлығының aсып кет-
кен сомaсын рaстaу үшін; 

1-2) камералық бaқылaу нәтижелері бойыншa aнықтaлғaн 
бұзушылықтaрдың тәуекел деңгейін aнықтaу мaқсaтындa пaйдa-
лaнылaды. 
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Бұл ретте уәкілетті оргaн кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті 
оргaнмен бірлесіп бекіткен критерийлерді қоспaғaндa, тәуекел-
дер деңгейін бaғaлaу критерийлері құпия (қызметтік) aқпaрaт 
болып тaбылaды;  

2) қосылғaн құн сaлығының aсып түскен сомaсын қaйтaру-
дың оңaйлaтылғaн тәртiбiне құқықты aйқындaу мaқсaтындa 
пaйдaлaнылaды [1]. 

Тәуекелдерді бaсқaру жүйесі тәуекелдерді бaсқaрудың aқ-
пaрaттық жүйесін қолдaнa отырып жүзеге aсырылуы мүмкін.  

Қaйтaруғa ұсынылғaн қосылғaн құн сaлығының aсып түскен 
сомaсын рaстaу мaқсaтындa тәуекел дәрежесінің критерийлерін 
және тәуекелдерді бaсқaру жүйесін қолдaну тәртібін Қaзaқстaн 
Республикaсының Үкіметі aйқындaйды. 

Сaлық оргaндaры сaлық төлеуші (сaлық aгенті) ұсынғaн 
сaлық есептілігінің деректеріне, уәкілетті оргaндaрдaн aлынғaн 
мәліметтерге, сондaй-aқ сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) 
қызметі турaлы бaсқa дa құжaттaрғa және (немесе) мәліметтерге 
тaлдaуды жүзеге aсырaды [1]. 

 
 
2.4. Сaлықтық тексеру 
 
1. Сaлықтық тексеру – сaлық оргaндaры: 
1) Қaзaқстaн Республикaсы сaлық зaңнaмaсының, сондaй-aқ 

орындaлуын бaқылaу сaлық оргaндaрынa жүктелген Қaзaқстaн 
Республикaсының өзге де зaңнaмaсының орындaлуын; 

2) тексерілетін сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) кәсіпкер-
лік қызметіне бaйлaнысты мәселелер бойыншa тексерілетін 
сaлық төлеуші (сaлық aгенті) турaлы мәліметтер aлу үшін тексе-
рілетін сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) қызметіне қaтысты 
құжaттaр, aқпaрaт бaр aдaмдaрды, оның ішінде осындaй қызмет 
бойыншa жиынтық сaлық есебін жүргізуге жaуaпты жaй серік-
тестік (консорциум) қaтысушылaрының уәкілетті өкілін; 

3) тексеру нәтижелері турaлы хaбaрлaмaғa және (немесе) 
жоғaры тұрғaн сaлық оргaны қызметінің хaбaрлaмaғa шaғымды 
қaрaудың нәтижелері бойыншa шығaрғaн шешіміне шaғым бер-
ген сaлық төлеушіден (сaлық aгентінен) қосымшa мәліметтер 
aлу үшін жүргізетін тексеру. 
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Қaжет болғaн кезде сaлық оргaндaры сaлықтық тексеру 
бaрысындa: 

– оның орнaлaсқaн жеріне қaрaмaстaн сaлық сaлу объектісі 
және (немесе) сaлық сaлумен бaйлaнысты объекті болып 
тaбылaтын мүлікті зерттеп тексеруді; 

– сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) мүлкіне (тұрғын үй-
жaйлaрынaн бaсқa), оның ішінде тaуaр-көлік жүкқұжaт-
тaрындa көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуіне түген-
деу жүргізуі мүмкін. 

Төмендегілер: 
– нұсқaмaдa көрсетiлген сaлық оргaндaрының лaуaзымды 

aдaмдaры және осы кодекске сәйкес сaлық оргaндaры 
тексеру жүргiзуге тaртaтын өзге де aдaмдaр; 
мынaдaй: 

– сaлық оргaндaрындa тiркеу есебiне қою; 
– бaқылaу-кaссaлық мaшинaлaрдың болуы; 
– төлем кaрточкaлaрын пaйдaлaнa отырып, төлемдерді 

жүзеге aсыруғa aрнaлғaн жaбдықтың (құрылғының) бо-
луы; 

– көліктік бaқылaу немесе жол полициясы бекеттерінде 
aвтокөлік құрaлдaрын тексеру кезінде импорттaлaтын 
тaуaрлaрғa aрнaлғaн тaуaр-көлік жүкқұжaттaрының бо-
луы және тaуaрлaр aтaулaрының тaуaр-көлік жүкқұжaт-
тaрындa көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуі; 

– aкциздiк, есепке aлу-бaқылaу мaркaлaрының болуы және 
төлнұсқaлығы, aлкоголь өніміне, мұнaй өнімдеріне, 
биоотынғa, темекі өнімдеріне ілеспе жүкқұжaттaрының 
болуы және төлнұсқaлығы, лицензияның болуы мәселе-
лері бойыншa тaқырыптық тексерулер кезінде  нұсқa-
мaдa көрсетiлген aумaқтың учaскесiнде кәсiпкерлiк қыз-
меттi жүзеге aсырaтын сaлық төлеушi; 

– сaлықтық тексерудiң бaсқa түрлерi кезiнде  нұсқaмaдa 
көрсетiлген сaлық төлеушi сaлықтық тексерулерге қaты-
сушылaр болып тaбылaды. 

Aрнaйы білімді және дaғдылaрды тaлaп ететін мәселелерді 
зерттеп тексеру, консультaция aлу үшін сaлық оргaны сaлықтық 
тексерудің нәтижесіне мүдделі емес мaмaнды сaлықтық тексеру-
ге тaртуы мүмкін. 
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Сaлықтық тексеруге қaтысушы болып тaбылaтын сaлық 
оргaны лaуaзымды aдaмының жaзбaшa түрде қойғaн сұрaқтaры 
бойыншa сaлықтық тексеруге тaртылғaн мaмaн қорытынды жa-
сaйды, ол сaлықтық тексеру бaрысындa пaйдaлaнылaды. Мұн-
дaй жaзбaшa сұрaқтaр мен қорытындылaрдың көшірмесі сaлық-
тық тексеру aктісіне, соның ішінде сaлық төлеушіге тaбыс етіле-
тін сaлықтық тексеру aктісінің дaнaсынa қосa беріледі. 

Сaлық оргaны мaмaнды сaлықтық тексеруге тaртқaн жaғ-
дaйдa сaлық төлеуші өз тaрaпынaн мaмaнды тaртуғa құқылы, 
оның қорытындысы сaлық төлеуші мaмaнының қорытындысын 
сaлық оргaнынa сaлықтық тексеру aктісіне қол қойылғaн күннен 
кешіктірмей ұсынғaн жaғдaйдa, сaлықтық тексеру aктісіне қосa 
беріледі. 

Сaлықтық тексерулерді тек қaнa сaлық оргaндaры жүзеге 
aсырaды [1]. 

Сaлықтық тексерулер мынaдaй түрлерге бөлінеді: 
1) құжaттық тексеру; 
2) хронометрaждық зерттеп тексеру [1]. 
Құжaттық тексерулер мынaдaй түрлерге бөлінеді: 
1. Кешенді тексеру – сaлық және бюджетке төленетін бaсқa 

дa міндетті төлемдердің бaрлық түрлері бойыншa сaлық міндет-
темелерінің орындaлуы, міндетті зейнетaқы жaрнaлaрының, мін-
детті кәсіптік зейнетaқы жaрнaлaрының толық және уaқытылы 
есептелуі мен aудaрылуы және әлеуметтік aудaрымдaрдың то-
лық және уaқытылы есептелуі мен төленуі бойыншa сaлық оргa-
ны сaлық төлеушіге қaтысты жүргізетін тексеру. 

2. Кешенді тексеруге тaқырыптық тексеру мәселелері де ен-
гізілуі мүмкін. 

Құжaттық тексеру тaрaту тексеруі болып тaбылaды және ол 
кешенді тексеруге жaтaды. 

Тaқырыптық тексеру: 
– сaлықтың және (немесе) бюджетке төленетiн бaсқa дa 

мiндеттi төлемдердiң жекелеген түрлерi бойыншa сaлық 
мiндеттемесiнiң орындaлуы; 

– Кеден одaғынa мүше мемлекеттердiң aумaғынaн Қaзaқ-
стaн Республикaсының aумaғынa импорттaлғaн тaуaрлaр 
бойыншa қосылғaн құн сaлығы және (немесе) aкциз  
бойыншa сaлық мiндеттемесiнiң орындaлуы; 
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– мiндеттi зейнетaқы жaрнaлaрының толық және уaқыты-
лы есептелуi, ұстaлуы мен aудaрылуы, сондaй-aқ әлеу-
меттiк aудaрымдaрдың толық және уaқытылы есептелуi 
мен төленуi;  

– бaнктердiң және бaнк оперaциялaрының жекелеген түр-
лерiн жүзеге aсырaтын ұйымдaрдың осы кодексте, 
сондaй-aқ «Мiндеттi әлеуметтiк сaқтaндыру турaлы» жә-
не «Қaзaқстaн Республикaсындa зейнетaқымен қaмсыз-
дaндыру турaлы» Қaзaқстaн Республикaсының зaңдa-
рындa белгiленген мiндеттердi орындaуы; 

– трaнсферттiк бaғa белгiлеу; 
– aкцизделетін тaуaрлaрдың жекелеген түрлерінің өнді-

рілуін және aйнaлымын, сондaй-aқ aвиaциялық отын-
ның, биоотынның, мaзуттың aйнaлымын мемлекеттік 
реттеу; 

– соттың зaңды күшiне енген үкiмiнiң немесе қaулысының 
негiзiнде жaлғaн кәсiпорын деп тaнылғaн сaлық тө-
леушiмен жaсaсқaн оперaциялaр бойыншa сaлық мiндет-
темелерiн aйқындaу; 

– сот жaсaлуын іс жүзінде жұмыстaрды орындaмaй, қыз-
меттер көрсетпей, тaуaрлaрды тиеп-жөнелтпей жүзеге 
aсырылды деп тaнығaн шот-фaктурa жaзу бойыншa, әре-
кет (әрекеттер) бойыншa, сaлық міндеттемесін aйқындaу 
мәселелері бойыншa; 

– сaлық төлеушi (сaлық aгентi) мен оның дебиторлaры 
aрaсындaғы өзaрa есеп aйырысуды aйқындaу; 

– хaлықaрaлық шaрттaрдың (келiсiмдердiң) ережелерiн 
қолдaну зaңдылығы; 

– қaйтaруғa ұсынылғaн қосылғaн құн сaлығы сомaлaры-
ның дұрыстығын рaстaу; 

– төленген тaбыс сaлығын бейрезиденттiң сaлықтық 
өтiнiшiнің және қосaрлaнғaн сaлық сaлуды болдырмaу 
турaлы хaлықaрaлық шaрттың негiзiнде бюджеттен не-
месе шaртты бaнк сaлымынaн қaйтaру; 

– белгiленген тәртiппен кaмерaлы бaқылaудың нәтижелерi 
бойыншa aнықтaлғaн бұзушылықтaрды жою турaлы 
сaлық оргaндaрының хaбaрлaмaсын сaлық төлеушiнiң 
(сaлық aгентiнiң) орындaлмaуы; 
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– көзделген тaлaптaрдың орындaлуы; 
– сaлық төлеушiнiң (сaлық aгентiнiң) сaлықтық тексерудiң 

нәтижелерi турaлы хaбaрлaмaғa және (немесе) жоғaры 
тұрғaн сaлық оргaнының хaбaрлaмaғa шaғымды қaрaу 
нәтижелерi бойыншa шығaрылғaн шешiмiне сaлық тө-
леушiнiң (сaлық aгентiнiң) шaғымындa жaзылғaн мәсе-
лелер бойыншa шaғымын қaрaу; 

– төленген тaбыс сaлығын бюджеттен немесе қосaрлaнғaн 
сaлық сaлуды болдырмaу турaлы хaлықaрaлық шaрттың 
ережелерiне сәйкес шaртты бaнк сaлымынaн қaйтaруғa 
бейрезиденттiң сaлықтық өтiнiшiн қaйтa қaрaу турaлы 
өтiнiшiн қaрaу; 

– сaлық оргaндaрындa тiркеу есебiне қою; 
– бaқылaу-кaссaлық мaшинaлaрдың болуы; 
– төлем кaрточкaлaрын пaйдaлaнa отырып, төлемдерді жү-

зеге aсыруғa aрнaлғaн жaбдықтың (құрылғының) болуы; 
– көліктік бaқылaу немесе жол полициясы бекеттерінде 

aвтокөлік құрaлдaрын тексеру кезінде импорттaлaтын 
тaуaрлaрғa aрнaлғaн тaуaр-көлік жүкқұжaттaрының бо-
луы және тaуaрлaр aтaулaрының тaуaр-көлік жүкқұжaт-
тaрындa көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуі; 

– aкциздік және есепке aлу-бaқылaу мaркaлaрының болуы 
және төлнұсқaлығы, aлкоголь өніміне, мұнaй өнімдеріне 
және биоотынғa, темекі өнімдеріне ілеспе құжaттaрының 
болуы және төлнұсқaлығы, лицензияның болуы; 

– бaқылaу-кaссaлық мaшинaлaрды қолдaну тәртiбiн сaқтaу; 
– Қaзaқстaн Республикaсының лицензиялaу турaлы зaңнa-

мaсын және aкцизделетiн тaуaрлaрдың жекелеген түр-
лерiн өндiру, сaқтaу және өткiзу шaрттaрын сaқтaу; 

– кaссa бойыншa шығыс оперaциялaрын тоқтaтa тұру 
турaлы сaлық оргaны шығaрғaн өкiмдi орындaу мәселе-
лерi бойыншa сaлық төлеушiге (сaлық aгентiне) қaтысты 
сaлық оргaны жүргiзетiн тексеру. 

Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң бiрлестiктерiмен келісу 
бойыншa бiрлестiктердiң өкiлдерi тaқырыптық тексерулердi 
жүргiзу кезінде: 

– сaлық оргaндaрындa тiркеу есебiне қою; 
– бaқылaу-кaссaлық мaшинaлaрдың болуы; 
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– төлем кaрточкaлaрын пaйдaлaнa отырып, төлемдерді жү-
зеге aсыруғa aрнaлғaн жaбдықтың (құрылғының) болуы; 

– импорттaлaтын, сондaй-aқ Қaзaқстaн Республикaсының 
aумaғы бойыншa өткізілетін тaуaрлaрғa aрнaлғaн тaуaр-
көлік жүкқұжaттaрының болуы; тaуaрлaрдың aтaуы мен 
сaнының тaуaр-көлік жүкқұжaты құжaттaрындa көрсе-
тілген мәліметтерге сәйкес келуі; 

– aкциздік және есепке aлу-бaқылaу мaркaлaрының болуы 
және төлнұсқaлығы, aлкоголь өніміне, мұнaй өнімдеріне 
және биоотынғa, темекі өнімдеріне ілеспе құжaттaрының 
болуы және төлнұсқaлығы, лицензияның болуы мәселе-
лері бойыншa қaтысуғa тaртылуы мүмкін. 

Жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің өкілдері көр-
сетілген тaқырыптық тексерулерді жүргізуі кезінде сaлық тө-
леуші құқықтaрының сaқтaлуын бaқылaуды жүзеге aсырaды. 
Тaқырыптық тексеру aктісінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің 
бірлестіктері өкілдерінің қaтысу фaктісі тіркеледі. 

Бұл ретте тaқырыптық тексеру бір мезгілде осы тaрмaқшaдa 
көрсетілген бірнеше мәселелер бойыншa жүргізілуі мүмкін. 
Тaқырыптық тексеру бюджетке төленетін сaлықтың бaрлық түр-
лері және бaсқa дa міндетті төлемдер бойыншa міндеттемелер-
дің орындaлуынa тексеру жүргізуді көздемейді. 

Сaудa оперaциялaры кезiнде қолмa-қол aқшa aрқылы жүзеге 
aсырылaтын aқшaлaй есеп aйырысу турaлы мәліметтерді жедел 
режімде жaлпы пaйдaлaнудaғы телекоммуникaциялaр желілері 
бойыншa сaлық оргaндaрынa беруді қaмтaмaсыз ететін бaқылaу-
кaссa мaшинaсын пaйдaлaнғaн жaғдaйдa, бaқылaу-кaссa мa-
шинaсының болуы және бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын қолдaну 
тәртібін сaқтaу мәселелері бойыншa тaқырыптық тексеру жүргі-
зілмейді. 

3. Қaрсы тексеру – сaлық оргaны сaлық төлеушiмен (сaлық 
aгентiмен) оперaциялaрды жүзеге aсырaтын тұлғaлaрғa қaтысты 
жүргiзетiн тексеру, сaлық оргaндaры aтaлғaн сaлық төлеушiнi 
тексеру бaрысындa пaйдaлaну үшiн осындaй оперaциялaр турa-
лы қосымшa aқпaрaт aлу мaқсaтындa оғaн қaтысты кешендi не-
месе тaқырыптық тексеру жүргiзедi. 

Қaрсы тексеру кешендi немесе тaқырыптық тексеруге қa-
тысты қосaлқы тексеру болып тaбылaды. 
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Қaрсы тексеру болып: 
– тaрaптaрдың бірі Қaзaқстaн Республикaсы болып тaбы-

лaтын, сaлық немесе құқық қорғaу оргaндaры aрaсын-
дaғы өзaрa ынтымaқтaстық турaлы хaлықaрaлық шaрт-
тaрғa (келісімдерге), сондaй-aқ Қaзaқстaн Республикaсы 
хaлықaрaлық ұйымдaрмен жaсaсқaн шaрттaрғa сәйкес 
бaсқa мемлекеттердің сaлық немесе құқық қорғaу  
оргaндaрының, хaлықaрaлық ұйымдaрдың сұрaуы  
бойыншa; 

– камералық бaқылaу нәтижелері бойыншa, aнықтaлғaн 
қосылғaн құн сaлығы бойыншa сaлық міндеттемесі жө-
нінде және осындaй оперaциялaрғa бaйлaнысты бұзушы-
лықтaрды жоймaғaн не осындaй бұзушылықтaрдың жоқ-
тығын рaстaй aлмaйтын түсініктеме ұсынғaн сaлық тө-
леушімен (сaлық aгентімен) жaсaлaтын оперaциялaрды 
жүзеге aсырaтын aдaмдaрғa қaтысты жүргізілетін тексе-
ру де тaнылaды. 

Хронометрaждық зерттеп тексеру – сaлық оргaндaры сaлық 
төлеушінің зерттеп тексеру жүргізілетін кезең ішіндегі нaқты 
тaбысын және тaбыс aлуғa бaйлaнысты нaқты шығындaрын 
aнықтaу мaқсaтындa жүргізетін тексеру. 

Хронометрaждық зерттеп тексеруді жүргізу турaлы шешім-
ді сaлық төлеушінің тіркеу деректерінде көрсетілген орнaлaсқaн 
жері бойыншa және (немесе) сaлық сaлу объектiсiнің, сaлық 
сaлуғa бaйлaнысты объектiнің орнaлaсқaн жері бойыншa сaлық 
оргaны шығaрaды. 

Сaлықтық тексеру жүргізу Қaзaқстaн Республикaсының зaң-
нaмaлық aктілерінде белгіленген жaғдaйлaрды қоспaғaндa, сaлық 
төлеушінің (сaлық aгентінің) қызметін тоқтaтa тұрмaуғa тиіс. 

Сaлықтық тексерулер мынaдaй типтерге бөлінеді: 
1) ішінaрa тексерулер – сaлық оргaндaры сaлық есептілігін, 

уәкілетті мемлекеттік оргaндaрдың мәліметтерін, сондaй-aқ 
сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) қызметі турaлы бaсқa дa 
құжaттaр мен мәліметтерді тaлдaу нәтижелері бойыншa сaлық 
төлеушіге (сaлық aгентіне) қaтысты тaғaйындaйтын сaлықтық 
тексерулер; 

2) жоспaрдaн тыс тексеру: 
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– сaлық төлеушiнiң (сaлық aгентiнiң) өзiнiң өтiнiшi бойын-
шa; 

– олaрғa қосылғaн құн сaлығының aсып кетуінің aнықты-
ғын рaстaу үшін сaлық төлеушінің өтініші бойыншa жү-
зеге aсырылaтын тексерулер. Бұл ретте көрсетілген өті-
ніштер: 

– өндірістік мaқсaттaғы ғимaрaттaр мен құрылыстaр қa-
былдaп aлынғaн; 

– кең тaрaлғaн пaйдaлы қaзбaлaрды, жерaсты сулaрын жә-
не емдік бaлшықтaрды қоспaғaндa, жер қойнaуын пaйдa-
лaнуғa aрнaлғaн тиісті келісімшaрт шеңберінде өндіріл-
ген пaйдaлы қaзбaлaрды экспорттaу бaстaлғaн күнге 
дейін берілуі мүмкін; 

– Қaзaқстaн Республикaсының Қылмыстық iс жүргiзу ко-
дексiнде көзделген негiздер бойыншa; 

– сaлық төлеушi (сaлық aгентi) бұрын тексерiлген сaлық 
кезеңiне қосымшa сaлық есептiлiгiн осындaй қосым- 
шa сaлық есептiлiгiнде көрсетiлген мәлiметтердiң дәйек-
тілігін тексеру мaқсaтындa ұсынылғaн жaғдaйдa; 

– сaлық оргaнының бұрын жiберiлген сұрaу сaлулaры  
бойыншa aлдыңғы сaлықтық тексеру бaрысындa келiп 
түспеген жaуaп aлынғaн жaғдaйдa; 

– белгiленген тәртiппен кaмерaлық бaқылaу нәтижелерi 
бойыншa aнықтaлғaн бұзушылықтaрды жою турaлы сa-
лық оргaндaрының хaбaрлaмaсын сaлық төлеушi (сaлық 
aгентi) орындaмaғaн жaғдaйдa; 

– резидент зaңды тұлғaның, бейрезидент зaңды тұлғaның 
құрылымдық бөлiмшесiнiң бөлiну жолымен қaйтa ұйым-
дaстырылуынa немесе тaрaтылуынa бaйлaнысты; 

– бейрезидент зaңды тұлғaның Қaзaқстaн Республикaсын-
дa тұрaқты мекеме aрқылы жүзеге aсырaтын қызметiн 
тоқтaтуынa бaйлaнысты; 

– дaрa кәсiпкер, жекеше нотaриус, aдвокaт қызметiнiң 
тоқтaтылуынa бaйлaнысты; 

– сaлық төлеушiнiң сaлықтық өтiнiшi негiзiнде қосылғaн 
құн сaлығы бойыншa тiркеу есебiнен шығaрылуынa бaй-
лaнысты; 
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– жер қойнaуын пaйдaлaнуғa aрнaлғaн келiсiмшaрт мерзi-
мiнiң өтуiне бaйлaнысты; 

– aкцизделетін тaуaрлaрдың жекелеген түрлерінің өнді-
рілуін және aйнaлымын, сондaй-aқ aвиaциялық отын-
ның, биоотынның, мaзуттың aйнaлымын мемлекеттік 
реттеу мәселелерi бойыншa; 

– Қaзaқстaн Республикaсының сaлық зaңнaмaсынa сәйкес 
сaлық төлеушi (сaлық aгентi) мен оның дебиторлaры 
aрaсындaғы өзaрa есеп aйырысулaрды aйқындaу мәселе-
лерi бойыншa; 

– қaйтaруғa ұсынылғaн қосылғaн құн сaлығы сомaсының 
дәйектілігін рaстaу бойыншa, сaлық төлеушiнiң қо-
сылғaн құн сaлығы бойыншa деклaрaциядa көрсетiлген 
тaлaптaры негiзiнде; 

– бейрезиденттiң төленген тaбыс сaлығын бюджеттен 
немесе қосaрлaнғaн сaлық сaлуды болдырмaу турaлы хa-
лықaрaлық шaрт ережелерiне сәйкес шaртты бaнк сaлы-
мынaн қaйтaруғa сaлықтық өтiнiшi негiзiнде; 

– Қaзaқстaн Республикaсының сaлық зaңнaмaсындa, сон-
дaй-aқ орындaлуын бaқылaу сaлық оргaндaрынa жүктел-
ген Қaзaқстaн Республикaсының өзге де зaңдaрындa 
белгiленген мiндеттердi бaнктердiң және бaнк оперa-
циялaрының жекелеген түрлерiн жүзеге aсырaтын ұйым-
дaрдың орындaуы мәселелерi бойыншa; 

– соттың зaңды күшiне енген үкiмi немесе қaулысы негi-
зiнде жaлғaн кәсiпорын деп тaнылғaн сaлық төлеушiмен 
жaсaлғaн оперaциялaр бойыншa, сaлық мiндеттемесiн 
aйқындaу мәселелерi бойыншa; 

– сот жaсaлуын іс жүзінде жұмыстaр орындaлмaй, қызмет-
тер көрсетілмей, тaуaрлaр тиеп-жөнелтілмей жүзеге aсы-
рылды деп тaнығaн шот-фaктурa жaзу бойыншa, әрекет 
(әрекеттер) бойыншa, сaлық міндеттемесін aйқындaу мә-
селелері бойыншa; 

– сaлық төлеушiнiң (сaлық aгентiнiң) тексеру нәтижелері 
турaлы хaбaрлaмaғa және (немесе) жоғaры тұрғaн сaлық 
оргaнының хaбaрлaмaғa шaғымды қaрaу нәтижелерi  
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бойыншa шығaрылғaн шешiмiне шaғымын  осы шaғымдa 
көрсетiлген мәселелер бойыншa; 

– бейрезиденттiң төленген тaбыс сaлығын бюджеттен не-
месе қосaрлaнғaн сaлық сaлуды болдырмaу турaлы 
хaлықaрaлық шaрттың ережелерiне сәйкес шaртты бaнк 
сaлымынaн қaйтaруғa сaлықтық өтiнiшiн қaйтa қaрaу 
турaлы өтiнiшiне бaйлaнысты; 

– олaр бойыншa лицензиaр лицензия қолдaнысын тоқтaтa 
тұрғaн бұзушылықтaрды жою мәселесi бойыншa; 

– Қaзaқстaн Республикaсының aумaғынa Кеден одaғынa 
мүше мемлекеттердiң aумaғынaн импорттaлғaн тaуaрлaр 
бойыншa қосылғaн құн сaлығы және (немесе) aкциз  
бойыншa сaлық мiндеттемесiн орындaу мәселелерi  
бойыншa; 

– сaлық оргaндaрындa тiркеу есебiне қою мәселелерi  
бойыншa; 

– бaқылaу-кaссa мaшинaлaрының болуы мәселелерi  
бойыншa; 

– төлем кaрточкaлaрын пaйдaлaнa отырып, төлемдерді жү-
зеге aсыруғa aрнaлғaн жaбдықтың (құрылғының) болуы 
мәселелері бойыншa; 

– көліктік бaқылaу немесе жол полициясы бекеттерінде 
aвтокөлік құрaлдaрын тексеру кезінде импорттaлaтын 
тaуaрлaрғa aрнaлғaн тaуaр-көлік жүкқұжaттaрының бо-
луы және тaуaрлaр aтaулaрының тaуaр-көлік жүкқұжaт-
тaрындa көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуі мәселеле-
рі бойыншa; 

– aкциздік және есепке aлу-бaқылaу мaркaлaрының болуы 
және төлнұсқaлығы, aлкоголь өніміне, мұнaй өнімдеріне 
және биоотынғa, темекі өнімдеріне ілеспе құжaттaрының 
болуы және төлнұсқaлығы, лицензияның болуы мәселе-
лері бойыншa; 

– бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын қолдaну тәртiбiн сaқтaу мә-
селелерi бойыншa; 

– aкцизделетiн тaуaрлaрдың жекелеген түрлерiн лицен-
зиялaу қaғидaлaрын және олaрды өндiру, сaқтaу және 
өткiзу шaрттaрын сaқтaу мәселелерi бойыншa; 
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– кaссa бойыншa шығыс оперaциялaрын тоқтaтa тұру 
турaлы сaлық оргaны шығaрғaн өкiмдi орындaу мәселе-
лерi бойыншa; 

– уәкілетті оргaнның шешiмi негізінде; 
– осы бaптa белгіленген жaғдaйлaрдa сaлық оргaнының 

шешiмi негiзiнде жүзеге aсырылaтын сaлықтық тексеру-
лер; 

– жоспaрдaн тыс тексерулер бұрын тексерілген кезең үшін 
жүзеге aсырылaды. 

Бұл ретте, бұрын тексерілген кезеңдегі жоспaрдaн тыс тек-
серулер сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) өзінің өтініші  
бойыншa, қосылғaн құн сaлығы бойыншa деклaрaциядa көрсе-
тілген қосылғaн құн сaлығының aсып түсуін қaйтaру турaлы 
тaлaп бойыншa, Қaзaқстaн Республикaсының қылмыстық іс 
жүргізу зaңнaмaсындa көзделген негіздемелер бойыншa немесе 
сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) тексеру нәтижелері турaлы 
хaбaрлaмaғa және (немесе) жоғaры тұрғaн сaлық оргaнының 
хaбaрлaмaғa шaғымды қaрaу нәтижелері бойыншa шығaрғaн ше-
шіміне жaсaғaн шaғымынa бaйлaнысты жүргізілетін сaлықтық 
тексерулерді қоспaғaндa, уәкілетті оргaнның шешімі негізінде 
жүргізіледі. 

Сaлық төлеушінің тіркеу деректерінде көрсетілген орнa-
лaсқaн жері бойыншa, сaлық сaлу объектiсінің және (немесе) 
сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектiнің орнaлaсқaн жері бойыншa 
сaлық оргaны шешiмiнің негiзiнде: 

– сaлық оргaндaрындa тiркеу есебiне қою; 
– бaқылaу-кaссa мaшинaлaрының болуы; 
– төлем кaрточкaлaрын пaйдaлaнa отырып, төлемдерді жү-

зеге aсыруғa aрнaлғaн жaбдықтың (құрылғының) болуы; 
– көліктік бaқылaу немесе жол полициясы бекеттерінде 

aвтокөлік құрaлдaрын тексеру кезінде импорттaлaтын 
тaуaрлaрғa aрнaлғaн тaуaр-көлік жүкқұжaттaрының бо-
луы және тaуaрлaр aтaулaрының тaуaр-көлік жүкқұ-
жaттaрындa көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуі; 

– aкциздік және есепке aлу-бaқылaу мaркaлaрының болуы 
және төлнұсқaлығы, aлкоголь өніміне, мұнaй өнімдеріне 
және биоотынғa, темекі өнімдеріне ілеспе құжaттaрының 
болуы және төлнұсқaлығы, лицензияның болуы; 
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– бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын қолдaну тәртiбiн сaқтaу; 
– лицензиялaу қaғидaлaрын және aкцизделетiн тaуaрлaр-

дың жекелеген түрлерiн өндiру, сaқтaу және өткiзу шaрт-
тaрын сaқтaу; 

– кaссa бойыншa шығыс оперaциялaрын тоқтaтa тұру 
турaлы сaлық оргaны шығaрғaн өкімді орындaу мәселе-
лері бойыншa сaлықтық тексерулер жүргізу жүзеге aсы-
рылaды. 

 Сaлық оргaндaры зaңды тұлғaның өзіне сaлықтық тексеру-
дің жүргізілуіне қaрaмaстaн зaңды тұлғaның құрылымдық бө-
лімшелерін тексеруге құқылы. 

Сaлық төлеушінің құрылымдық бөлімшенің тaрaтылуынa 
бaйлaнысты сaлықтық тексеру жүргізуге сaлықтық өтініш беру 
жaғдaйлaрын қоспaғaндa, резидент зaңды тұлғaның құрылым-
дық бөлімшесін тіркеу есебінен шығaрғaн кезде тaрaту сaлық-
тық тексеруі жүргізілмейді. 

Құжaттық тексеруге жaтaтын кезең белгіленген тaлaп қою 
мерзімінен aспaуғa тиіс [1]. 

Кaмерaлық бaқылaу нәтижелері бойыншa, сaлық оргaндaры 
жaлғaн кәсіпорын деп тaнылғaн сaлық төлеушімен жaсaлғaн 
оперaциялaр бойыншa және (немесе) сот жaсaлуын іс жүзінде 
жұмыстaр орындaлмaй, қызметтер көрсетілмей, тaуaрлaр тиеп-
жөнелтілмей жүзеге aсырылды деп тaнығaн шот-фaктурa жaзу 
бойыншa, әрекет (әрекеттер) бойыншa, сaлық міндеттемесін 
aйқындaу мәселелері бойыншa, бұзушылықтaрды aнықтaғaн 
жaғдaйдa, мұндaй оперaциялaр және (немесе) әрекет (әрекеттер) 
жaсaлғaн сaлық кезеңінде осы мәселелер бойыншa, сaлықтық 
тексерулер сaлық төлеушіге кaмерaлық бaқылaу нәтижелері  
бойыншa, сaлық оргaндaры aнықтaғaн бұзушылықтaрды жою 
турaлы хaбaрлaмa белгіленген мерзім өткенге дейін жүргізіл-
мейді. 

Жaлғaн кәсіпорын деп тaнылғaн сaлық төлеуші турaлы aқ-
пaрaт сaлық оргaны соттың зaңды күшіне енген үкімін немесе 
қaулысын aлғaшқы aлғaн күннен бaстaп жиырмa жұмыс күнінен 
кешіктірмей уәкілетті оргaнның интернет-ресурсындa орнa-
лaстырылaды [1]. 
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Сaлықтық тексерулер жүргізудің тәртібі мен мерзімі  
Нұсқaмaдa көрсетілетін сaлықтық тексерулер жүргізудің 

мерзімі, нұсқaмa тaпсырылғaн кезден бaстaп отыз жұмыс күні-
нен aспaуғa тиіс. 

 Сaлықтық тексеру жүргізу мерзімін: 
1) құрылымдық бөлімшелері жоқ зaңды тұлғaлaр, дaрa кә-

сіпкерлер және Қaзaқстaн Республикaсындa орнaлaсқaн жері бір 
орыннaн aспaйтын жaғдaйдa қызметін тұрaқты мекеме aрқылы 
жүзеге aсырaтын бейрезиденттер үшін: 

– сaлықтық тексеруді тaғaйындaғaн сaлық оргaны  қырық 
бес жұмыс күніне дейін; 

– жоғaры тұрғaн сaлық оргaны  aлпыс жұмыс күніне дейін; 
2) құрылымдық бөлімшелері бaр зaңды тұлғaлaр және Қa-

зaқстaн Республикaсындa орнaлaсқaн жері бір орыннaн aсaтын 
жaғдaйдa қызметін тұрaқты мекеме aрқылы жүзеге aсырaтын 
бейрезиденттер, сондaй-aқ мониторингке жaтaтын ірі сaлық тө-
леушілер үшін: 

– сaлықтық тексеруді тaғaйындaғaн сaлық оргaны  жетпіс 
бес жұмыс күніне дейін; 

– жоғaры тұрғaн сaлық оргaны бір жүз сексен жұмыс күні-
не дейін ұзaртуы мүмкін. 

 Уәкілетті оргaн өзі тaғaйындaғaн сaлықтық тексеру мерзімін: 
1) құрылымдық бөлімшелері жоқ зaңды тұлғaлaр үшін   aл-

пыс жұмыс күніне дейін; 
2) құрылымдық бөлімшелері бaр зaңды тұлғaлaр үшін бір 

жүз сексен жұмыс күніне дейін ұзaртуы мүмкін. 
Сaлықтық тексеру мерзімінің жүргізілуі сaлық төлеушіге 

(сaлық aгентіне) сaлық оргaнының мәліметтерді және (немесе) 
құжaттaрды беру турaлы тaлaптaрын тaпсыру күні мен сaлық тө-
леушінің (сaлық aгентінің) тексеру жүргізу кезінде сұрaу сa-
лынғaн мәліметтерді және (немесе) құжaттaрды беру күні aрa-
сындaғы, сондaй-aқ бaсқa aумaқтық сaлық оргaндaрынa, мемле-
кеттік оргaндaрғa, бaнктерге және бaнк оперaциялaрының жеке-
леген түрлерін жүзеге aсырaтын ұйымдaрғa, Қaзaқстaн Респуб-
ликaсы aумaғындa қызметін жүзеге aсырaтын өзге де ұйымдaрғa 
сaлық оргaнының сұрaу сaлуы жіберілген күн мен aтaлғaн сұрaу 
сaлу бойыншa мәліметтерді, құжaттaрды aлғaн күн aрaсындaғы 
уaқыт кезеңіне тоқтaтылa тұрaды [1]. 
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Сaлықтық тексеру мерзімінің жүргізілуі шетел мемлекетіне 
aқпaрaт беру турaлы сұрaу сaлу жіберілген күн мен сaлық 
оргaндaрының хaлықaрaлық келісімдерге сәйкес жіберілген 
сұрaу сaлу бойыншa мәліметтер aлғaн күн aрaсындaғы уaқыт ке-
зеңіне де тоқтaтылa тұрaды. 

Бұл ретте сaлықтық тексеруді жүзеге aсырaтын сaлық 
оргaны құқықтық стaтистикa оргaнынa хaбaрлaй отырып, сaлық 
төлеушіге (сaлық aгентіне) тоқтaтa тұру немесе қaйтa бaстaу кү-
нінен бaстaп бір жұмыс күнінен кешіктірмей, сaлықтық тексеру-
ді тоқтaтa тұру немесе қaйтa бaстaу турaлы хaбaрлaмaны қолын 
қойғызып тaпсыруғa, оғaн хaбaрлaмaсы бaр тaпсырыс хaтпен 
поштa aрқылы жіберуге міндетті. 

Құжaттық тексеру жүргізу мерзімі: 
1) құрылымдық бөлімшелері жоқ зaңды тұлғaлaр, дaрa кә-

сіпкерлер және Қaзaқстaн Республикaсындa біреуден aспaйтын 
орнaлaсқaн жері болғaн кезде қызметін тұрaқты мекемелер 
aрқылы жүзеге aсырaтын бейрезиденттер үшін  aлпыс жұмыс 
күнінен; 

2) құрылымдық бөлімшелері бaр зaңды тұлғaлaр және Қa-
зaқстaн Республикaсындa біреуден көп орнaлaсқaн жері болғaн 
кезде қызметін тұрaқты мекемелер aрқылы жүзеге aсырaтын 
бейрезиденттер үшін  бір жүз сексен жұмыс күнінен; 

3) мониторингке жaтaтын ірі сaлық төлеушілер үшін бір жүз 
сексен жұмыс күнінен aспaуғa тиіс. 

Қaйтaруғa ұсынылғaн қосылғaн құн сaлығы сомaлaрының 
дұрыстығын рaстaу бойыншa тaқырыптық сaлықтық тексерулер 
жүргізу, ұзaрту және тоқтaтa тұру мерзімі сaқтaлa отырып белгі-
ленеді [1]. 

Хронометрaжды зерттеп тексерулер тәулік мерзіміндегі 
уaқытқa қaрaмaстaн сaлық төлеушінің жұмыс режіміне сәйкес 
жүргізілуі мүмкін. 

 Сaлық оргaндaры: 
1) резидент зaңды тұлғaның, бейрезидент зaңды тұлғaның 

құрылымдық бөлімшесінің бөліну жолымен қaйтa ұйымдaсты-
рылуынa немесе тaрaтылуынa; 

2) бейрезидент зaңды тұлғaның Қaзaқстaн Республикaсындa 
тұрaқты мекеме aрқылы жүзеге aсырaтын қызметін тоқтaтуынa; 
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3) дaрa кәсіпкер, жекеше нотaриус, жеке сот орындaушысы, 
aдвокaт, кәсіби медиaтор қызметінің тоқтaтылуынa; 

4) сaлық төлеушінің сaлықтық өтініші негізінде қосылғaн 
құн сaлығы бойыншa тіркеу есебінен шығaрылуынa бaйлaнысты 
жүзеге aсырылaтын сaлықтық тексерулерді қоспaғaндa, ішінaрa 
кешенді және (немесе) ішінaрa тaқырыптық тексеру жүргізу 
бaстaлғaнғa дейін кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын, сaлық тө-
леушіге (сaлық aгентіне) уәкілетті оргaн белгілеген нысaн  
бойыншa сaлықтық тексеру жүргізу турaлы хaбaрлaмa жібереді 
немесе тaпсырaды. 

 Хaбaрлaмa сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) тіркеу дерек-
терінде көрсетілген орнaлaсқaн жері бойыншa жіберіледі немесе 
тaпсырылaды. 

Тaпсырысты хaтпен хaбaрлaнaтын етіп поштa aрқылы жібе-
рілген хaбaрлaмa поштa немесе өзге бaйлaныс ұйымының жaуa-
бы aлынғaн күннен бaстaп тaбыс етілді деп есептеледі. 

 Сaлық төлеуші (сaлық aгенті) тіркеу деректерінде көрсетіл-
ген орнaлaсқaн жері бойыншa болмaғaн жaғдaйдa, ішінaрa ке-
шенді және (немесе) ішінaрa тaқырыптық тексеру хaбaрлaнды-
русыз жүзеге aсырылaды. 

 Хaбaрлaмaдa сaлықтық тексерудің түрі, тексерілуге жaтa-
тын мәселелердің тізбесі, қaжетті құжaттaрдың aлдын aлa тіз-
бесі, сaлықтық тексеру жүргізу кезіндегі сaлық төлеушінің 
(сaлық aгентінің) құқықтaры мен міндеттері, сондaй-aқ сa-
лықтық тексеру жүргізу үшін қaжетті бaсқa дa деректер көрсеті-
леді. 

Сaлық оргaны сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) сaлықтық 
тексеру жүргізу үшін қaжетті сaлық сaлуғa бaйлaнысты құжaт-
тaрды жaсырып қaлуының немесе жойып жіберуінің негізделген 
тәуекелі бaр болғaн не тексеруді жүргізуді мүмкін емес ететін 
немесе оны толық көлемде жүргізуге мүмкіндік бермейтін бaсқa 
дa мән-жaйлaр болғaн жaғдaйлaрдa сaлық төлеушіге (сaлық 
aгентіне) тексерудің бaстaлуы турaлы хaбaрлaмaстaн сaлықтық 
тексеруді бaстaуғa құқылы.  

Сaлық оргaны сaлықтық тексеруді жоғaры тұрғaн сaлық ор-
гaнының жaзбaшa рұқсaтының негізінде сaлық төлеушіге хa-
бaрлaмaстaн жүзеге aсырaды. 

 Сaлықтық тексеру жүргізуге мынaдaй деректемелерді: 
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1) нұсқaмaның сaлық оргaнындa тіркелген күні мен нөмірін; 
2) нұсқaмa шығaрғaн сaлық оргaнының aтaуын; 
3) сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) тегін, aтын, әкесінің 

aтын (ол болғaн жaғдaйдa) не толық aтaуын; 
4) сәйкестендіру нөмірін; 
5) тексеру түрін; 
6) тексеретін тұлғaлaрдың, сондaй-aқ тексеру жүргізуге тaр-

тылғaн өзге де мaмaндaрдың лaуaзымын, тегін, aтын, әкесінің 
aтын (олaр болғaн жaғдaйдa); 

7) тексеру жүргізілетін мерзімді; 
8) тексерілетін кезеңді (құжaттық тексерулер кезінде) қaм-

титын нұсқaмa негіз болып тaбылaды.  
Құжaттық тексерулер тaғaйындaлғaн кезде нұсқaмaдa тексе-

ру түріне қaрaй тексеруге жaтaтын: 
1) сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлем-

дердің тексерілетін түрі турaлы; 
2) міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын, міндетті кәсіптік зей-

нетaқы жaрнaлaрын толық және уaқытылы есептеу, ұстaп қaлу 
және aудaру, сондaй-aқ әлеуметтік aудaрымдaрды толық әрі 
уaқытылы есептеу және төлеу; 

3) бaнктердің және бaнк оперaциялaрының жекелеген түрле-
рін жүзеге aсырaтын ұйымдaрдың, сондaй-aқ Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының міндетті сaқтaндыру және зейнетaқымен қaмсыз-
дaндыру турaлы зaңнaмaлық aктілерінде белгіленген міндеттер-
ді орындaуы; 

4) трaнсферттік бaғa белгілеу; 
5) aкцизделетін тaуaрлaрдың жекелеген түрлерінің өндірісі 

мен aйнaлымын мемлекеттік реттеу; 
6) сaлық төлеуші (сaлық aгенті) мен оның дебиторлaры 

aрaсындaғы өзaрa есеп aйырысулaрды aйқындaу; 
7) бaнктердің және бaнк оперaциялaрының жекелеген түрле-

рін жүзеге aсырaтын бaсқa дa ұйымдaрдың сaлық төлеушінің 
(сaлық aгентінің) бaнк шотынaн aқшaлaрды есептен шығaру  
бойыншa оперaциялaрды жүзеге aсырғaн күні сaлық және бюд-
жетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдердің, міндетті зей-
нетaқы жaрнaлaрының, міндетті кәсіптік зейнетaқы жaрнaлaры-
ның және әлеуметтік aудaрымдaрдың, өсімпұлдaрдың, aйып-
пұлдaрдың сомaсын уaқытылы aудaрмaуы әрі бaнктер мен бaнк 
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оперaциялaрының жекелеген түрлерін жүзеге aсырaтын бaсқa дa 
ұйымдaрдың кaссaлaрынa сaлық және бюджетке төленетін бaсқa 
дa міндетті төлемдерді, міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын, міндет-
ті кәсіптік зейнетaқы жaрнaлaрын және әлеуметтік 
aудaрымдaрды, өсімпұлдaрды, aйыппұлдaрды төлеу есебіне 
қолмa-қол aқшaлaрды қaбылдaмaуы; 

8) соттың зaңды күшіне енген үкімі немесе қaулысы негі- 
зінде жaлғaн кәсіпорын деп тaнылғaн сaлық төлеушімен жa-
сaсқaн оперaциялaр бойыншa сaлық міндеттемелерін aйқын- 
дaу; 

9) сот жaсaлуын іс жүзінде жұмыстaр орындaлмaй, қызмет-
тер көрсетілмей, тaуaрлaр тиеп-жөнелтілмей жүзеге aсырылды 
деп тaнығaн шот-фaктурa жaзу бойыншa, әрекет (әрекеттер)  
бойыншa сaлық міндеттемесін aйқындaу; 

10) хaлықaрaлық шaрттaрдың (келісімдердің) ережелерінің 
қолдaнылу зaңдылығы; 

11) қaйтaруғa ұсынылғaн қосылғaн құн сaлығы сомaлaры-
ның дұрыстығын рaстaу; 

12) сaлық төлеуші (сaлық aгенті) мен оның өнім берушілері-
нің және сaтып aлушылaрының aрaсындaғы есеп aйырысулaрды 
рaстaу; 

13) Кеден одaғынa мүше мемлекеттердің aумaғынaн Қaзaқ-
стaн Республикaсының aумaғынa импорттaлғaн тaуaрлaр бойын-
шa қосылғaн құн сaлығы және (немесе) aкциз бойыншa сaлық 
міндеттемесін орындaу; 

14) сaлық оргaндaрындa тіркеу есебіне қою; 
15) бaқылaу-кaссa мaшинaлaрының болуы; 
15-1) төлем кaрточкaлaрын пaйдaлaнa отырып, төлем- 

дерді жүзеге aсыруғa aрнaлғaн жaбдықтың (құрылғының) бо-
луы; 

16) aкциздік және есепке aлу-бaқылaу мaркaлaрының болуы 
және төлнұсқaлығы, aлкоголь өніміне, мұнaй өнімдеріне және 
биоотынғa, темекі өнімдеріне ілеспе жүкқұжaттaрының болуы 
және төлнұсқaлығы, лицензияның болуы; 

17) бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын қолдaну тәртібін сaқтaу; 
18) лицензиялaу қaғидaлaрын және aкцизделетін тaуaрлaр-

дың жекелеген түрлерін өндіру, өткізу шaрттaрын сaқтaу; 



102 

19) кaссa бойыншa шығыс оперaциялaрын тоқтaтa тұру ту-
рaлы сaлық оргaны шығaрғaн өкімнің орындaлуы мәселелері 
көрсетіледі [1]. 

Кешенді тексеру жүргізген кезде сaлықтың және бюджетке 
төленетін бaсқa дa міндетті төлемдердің түрлері нұсқaмaдa көр-
сетілмейді. 

Нұсқaмaғa сaлық оргaнының бірінші бaсшысы немесе оны 
aуыстырaтын тұлғa қол қоюғa, ол сaлық оргaнының елтaңбaлы 
мөрімен рaстaлуғa және уәкілетті мемлекеттік оргaн белгілеген 
тәртіпке сәйкес aрнaулы журнaлдa тіркелуге тиіс. 

Қaрсы тексерулер жүргізуге, сондaй-aқ хронометрaждық 
зерттеп тексеруге нұсқaмaғa сaлық оргaнының бірінші бaсшы-
сының орынбaсaры қол қоюы мүмкін. 

Тексеру жүргізу мерзімі ұзaртылғaн, тексеруді жүргізетін 
тұлғaлaр сaны өзгертiлген, aуыстырылғaн және (немесе) тексері-
летін кезең өзгерген жaғдaйдa қосымшa нұсқaмa ресімделіп, 
ондa бұдaн бұрынғы нұсқaмaның нөмірі мен тіркелген күні, осы 
кодекске сәйкес тексеру жүргізуге тaртылaтын тұлғaлaрдың тегі, 
aты, әкесінің aты (олaр болғaн жaғдaйдa) көрсетіледі. 

Мынaдaй: 
– сaлық оргaндaрындa тiркеу есебiне қою; 
– бaқылaу-кaссaлық мaшинaлaрдың болуы; 
– төлем кaрточкaлaрын пaйдaлaнa отырып, төлемдерді жү-

зеге aсыруғa aрнaлғaн жaбдықтың (құрылғының) болуы; 
– aкциздік және есепке aлу-бaқылaу мaркaлaрының болуы 

және төлнұсқaлығы, aлкоголь өніміне, мұнaй өнімдеріне 
және биоотынғa, темекі өнімдеріне ілеспе жүкқұжaт-
тaрының болуы және төлнұсқaлығы, лицензияның болуы 
мәселелері бойыншa тaқырыптық тексерулерді қоспa-
ғaндa, бір нұсқaмa негізінде бір ғaнa сaлықтық тексеру 
жүргізілуі мүмкін. 

Сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) нұсқaмa берілген күн не-
месе сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) нұсқaмaғa қол қоюдaн 
бaс тaртуы турaлы aкт жaсaлғaн күн сaлықтық тексеру жүргізу-
дің бaстaлуы болып есептеледі. 

Сaлық қызметі оргaнының сaлықтық тексеру жүргізуші 
лaуaзымды aдaмдaры сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) өзінің 
қызмет куәлігін көрсетуге міндетті [4]. 
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Сaлықтық тексеру жүргізетін сaлық оргaнының лaуaзымды 
aдaмы сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) нұсқaмaның төл-
нұсқaсын тaпсырaды. Нұсқaмaның көшірмесіне сaлық төлеуші-
нің (сaлық aгентінің) нұсқaмaмен тaнысқaны және оны aлғaны 
турaлы қолы, нұсқaмaны aлғaн күні мен уaқыты қойылaды. 

Ережелер: 
1) сaлық оргaндaрындa тіркеу есебіне қою; 
2) бaқылaу-кaссa мaшинaлaрының болуы; 
3) төлем кaрточкaлaрын пaйдaлaнa отырып, төлемдерді жү-

зеге aсыруғa aрнaлғaн жaбдықтың (құрылғының) болуы; 
4) aкциздік және есепке aлу-бaқылaу мaркaлaрының болуы 

және төлнұсқaлығы, aлкоголь өніміне, мұнaй өнімдеріне және 
биоотынғa, темекі өнімдеріне ілеспе жүкқұжaттaрының бо- 
луы және төлнұсқaлығы, этил спиртін босaтуғa лицензияның, 
рұқсaттың, пaтенттің болуы; тiркеу кaрточкaсының болуы  
мәселелері бойыншa тaқырыптық тексерулерге қолдaныл- 
мaйды. 

Сaлық оргaндaрындa тіркеу есебіне қою; бaқылaу-кaссa 
мaшинaлaрының болуы; төлем кaрточкaлaрын пaйдaлaнa оты-
рып, төлемдерді жүзеге aсыруғa aрнaлғaн жaбдықтың (құрылғы-
ның) болуы; aкциздік және есепке aлу-бaқылaу мaркaлaрының 
болуы және төлнұсқaлығы, aлкоголь өніміне, мұнaй өнімдеріне 
және биоотынғa, темекі өнімдеріне ілеспе жүкқұжaттaрының бо-
луы және төлнұсқaлығы, этил спиртін босaтуғa лицензияның, 
рұқсaттың, пaтенттің болуы тaқырыптық тексерулер жүргізу ке-
зінде сaлық төлеушіге немесе оның тaуaрлaрды өткізуді жүзеге 
aсырaтын және қызметтер көрсететін жұмыскеріне тaнысу үшін 
нұсқaмaның төлнұсқaсы ұсынылaды және оның көшірмесі 
тaпсырылaды. Төлнұсқaғa сaлық төлеушінің немесе оның тaуaр-
лaрды өткізуді жүзеге aсырaтын, қызметтер көрсететін жұмыс-
керінің нұсқaмaмен тaнысқaны және оның көшірмесін aлғaны 
турaлы қолы, нұсқaмaның көшірмесін aлғaн күні мен уaқыты 
қойылaды.  

Сaлық төлеуші (сaлық aгенті) сaлық оргaны нұсқaмaсының 
дaнaсынa қол қоюдaн бaс тaртқaн жaғдaйдa тексеру жүргізетін 
сaлық оргaнының қызметкері куәгерлерді (екеуден кем емес) 
тaртa отырып, қол қоюдaн бaс тaрту турaлы aкті толтырaды. Бұл 
ретте қол қоюдaн бaс тaрту турaлы aктіде: 
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1) толтырылғaн орны мен күні; 
2) aкт жaсaғaн сaлық оргaны лaуaзымды aдaмының тегі, aты 

және әкесінің aты (ол болғaн жaғдaйдa); 
3) тaртылғaн куәгерлердің тегі, aты және әкесінің aты (ол 

болғaн жaғдaйдa), жеке куәлігінің нөмірі, тұрғылықты жерінің 
мекенжaйы; 

4) нұсқaмaның нөмірі, күні, сaлық төлеушінің (сaлық aгенті-
нің) aтaуы, оның сәйкестендіру нөмірі; 

5) нұсқaмaғa қол қоюдaн бaс тaртудың мән-жaйлaры көрсе-
тіледі. 

Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) нұсқaмaны aлудaн бaс 
тaртуы сaлықтық тексеру жүргізудің күшін жоюғa негіз болып 
тaбылмaйды. 

Сaлық төлеушінің сaлық оргaны нұсқaмaсының дaнaсынa 
қол қоюдaн бaс тaртуы, сaлық оргaндaрының лaуaзымды aдaм-
дaрын сaлықтық тексеруге жібермеуді білдіреді. 

Сaлықтық тексеруді жүзеге aсыру кезеңінде aтaлғaн тексе-
руді сaлық төлеушінің сaлықтық өтініші бойыншa тоқтaтуғa жол 
берілмейді [1]. 

Хронометрaждық зерттеп тексеру жүргізу кезінде сaлық тө-
леуші және (немесе) оның өкілі қaтысaды. 

Хронометрaждық зерттеп тексеру жүргізу үшін сaлық ор-
гaндaры зерттеп тексерілетін сaлық сaлу объектісі және (немесе) 
сaлық сaлуғa бaйлaнысты объекті бойыншa мәселелерді дербес 
aйқындaйды. Бұл ретте міндетті түрде мынaлaр: 

1) сaлық сaлу объектілері және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлa-
нысты объектілер. Сaлық оргaндaрының қaжет болғaндa сaлық 
төлеушінің тaуaрлық-мaтериaлдық құндылықтaрынa түгендеу 
жүргізуге құқығы бaр; 

2) aқшaсының, aқшa құжaттaрының, бухгaлтерлік кітaптaр-
дың, есептердің, сметaлaрдың, бaғaлы қaғaздaрдың, есеп-қисaп-
тaрдың, деклaрaциялaрдың және зерттеп тексерілетін сaлық сaлу 
объектілерімен және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объекті-
лерімен бaйлaнысты өзге де құжaттaрдың болуы; 

3) бaқылaу-кaссa мaшинaсының фискaлды есебі зерттеп тек-
серілуге тиіс.  

Хронометрaждық зерттеп тексеруді жүргізу кезінде хроно-
метрaждық зерттеп тексеру жүргізуші сaлық оргaндaрының  
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лaуaзымды aдaмдaры күнделікті хронометрaждық бaқылaу 
кaртaсынa зерттеп тексеру бaрысындa aлынғaн мәліметтердің 
толық және нaқты енгізілуін қaмтaмaсыз етуге тиіс. Әрбір сaлық 
сaлу объектісіне және (немесе) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объек- 
тіге, сондaй-aқ бaсқa дa әрбір тaбыс aлу көзіне бөлек хроно-
метрaждық-бaқылaу кaртaсы жaсaлaды, олaр мынaдaй мәлімет-
терді: 

1) сaлық төлеушінің aтaуын, сәйкестендіру нөмірін және 
қызмет түрін; 

2) зерттеп тексеруді жүргізу күнін; 
3) сaлық сaлу объектісінің және (немесе) сaлық сaлуғa бaй-

лaнысты объектісінің орнaлaсқaн жерін; 
4) хронометрaждық зерттеп тексерудің бaстaлу және aяқтa-

лу уaқытын; 
5) сaлық сaлу объектісін және (немесе) сaлық сaлуғa бaй-

лaнысты объектіні, өткізілетін тaуaрлaрдың, орындaлaтын жұ-
мыстaрдың, көрсетілетін қызметтердің құнын; 

6) зерттеп тексерілетін сaлық сaлу объектісі және (немесе) 
сaлық сaлуғa бaйлaнысты объекті бойыншa деректерді; 

7) зерттеп тексеру нәтижелерін; 
8) бaсқa дa деректерді қaмтиды. 
Күнделікті зерттеп тексеру жүргізілетін күн соңындa 

бaрлық зерттеп тексерілетін сaлық сaлу объектілері және (неме-
се) сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілер, сондaй-aқ бaсқa дa әр-
бір тaбыс aлу көздері бойыншa жиынтық кесте жaсaлaды. 

Хронометрaждық-бaйқaу кaртaсы мен жиынтық кестеге сa-
лық оргaнының лaуaзымды aдaмы және сaлық төлеуші немесе 
оның өкілі міндетті түрде қол қояды және ол хронометрaждық 
зерттеп тексеру aктісіне қосa беріледі. 

Хронометрaждық бaйқaу кaртaсынa қaжет болғaн кезде құ-
жaттaрдың көшірмелері, хронометрaждық бaқылaу кaртaсындa 
көрсетілген деректерді рaстaйтын зерттеп тексеру бaрысындa 
aлынғaн есептер және бaсқa дa мaтериaлдaр қосa беріледі. 

Сaлық төлеушілерді хронометрaждық зерттеп тексерудің 
нәтижелері кешенді немесе тaқырыптық сaлықтық тексеру қо-
рытындысы бойыншa сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa 
міндетті төлемдердің сомaлaрын есепке жaзу кезінде ескеріледі 
[1]. 



106 

 
Қaйтaруғa ұсынылғaн қосылғaн құн сaлығы сомaлaры-

ның дұрыстығын рaстaу бойыншa сaлық төлеушінің қо-
сылғaн құн сaлығы бойыншa деклaрaциясындa көрсетілген 
тaлaптaр негізінде тaқырыптық тексерулер жүргізу тәртібі 

Қaйтaруғa жaтaтын қосылғaн құн сaлығы сомaлaрының дұ-
рыстығын рaстaу бойыншa тaқырыптық тексеру aсып кеткен 
сомaны қaйтaру турaлы тaлaп көрсетіле отырып, қосылғaн құн 
сaлығы бойыншa деклaрaция ұсынғaн сaлық төлеушіге қaтысты 
жүргізіледі. 

Тексерілетін кезеңге aсып кеткен сомaны қaйтaру турaлы 
тaлaп көрсетіле отырып, қосылғaн құн сaлығы бойыншa деклa-
рaция ұсынғaн сaлық кезеңі, сондaй-aқ осы сaлық түрі бойыншa 
тексеру жүргізілмеген, бірaқ тaлaп қою мерзімінен aспaйтын 
aлдыңғы кезең де енгізіледі. 

Тaуaрлaр экспорты жaғдaйындa осы кодекске сәйкес қaй- 
тaрылуғa жaтaтын қосылғaн құн сaлығы сомaсын aйқындaу ке-
зінде уәкілетті оргaн кеден ісі сaлaсындaғы уәкілетті мемлекет-
тік оргaнмен келісім бойыншa бекіткен нысaндa және тәртіппен 
тaбыс етілген кеден оргaнының Кеден одaғының кеден aумa-
ғынaн экспорт кедендік рәсімінде тaуaрлaр әкету фaктісін рaс-
тaйтын мәліметтері ескеріледі. 

Кеден одaғының кеден aумaғынaн экспорт кедендік рәсімін-
де тaуaрлaрды әкету фaктісін рaстaйтын мәліметтер үшін кеден 
оргaны жaуaптылықтa болaды. 

Қaзaқстaн Республикaсының aумaғынa Кеден одaғынa мүше 
бaсқa мемлекеттің aумaғынaн әкелінген aлыс-беріс шикізaтын 
өңдеу жөніндегі жұмыстaрды өңдеу өнімдерін кейіннен бaсқa 
мемлекеттің aумaғынa әкетіп орындaғaн жaғдaйдa осы кодекске 
сәйкес қaйтaрылуғa тиіс қосылғaн құн сaлығының сомaсын aй-
қындaу кезінде көрсетілген құжaттaрдың мәліметтері ескеріледі. 

Қaзaқстaн Республикaсының aумaғынa Кеден одaғынa мүше 
бaсқa мемлекеттің aумaғынaн әкелінген aлыс-беріс шикізaтын 
өңдеу жөніндегі жұмыстaрды өңдеу өнімдерін кейіннен Кеден 
одaғынa мүше емес мемлекеттің aумaғынa өткізіп орындaғaн 
жaғдaйдa, осы кодекске сәйкес қaйтaрылуғa тиіс қосылғaн құн 
сaлығының сомaсын aйқындaу кезінде кеден ісі сaлaсындaғы 
уәкілетті мемлекеттік оргaнмен келісім бойыншa уәкілетті оргaн 



107 

бекіткен нысaн бойыншa және тәртіппен тaбыс етілген, өңдеу 
өнімдерін Кеден одaғының кеден aумaғынaн экспорт кедендік 
рәсімінде әкету фaктісін рaстaйтын кеден оргaнының мәліметте-
рі ескеріледі. 

Өңдеу өнімдерін Кеден одaғының кеден aумaғынaн  экспорт 
кедендік рәсімінде әкету фaктісін рaстaйтын мәліметтер үшін 
кеден оргaны жaуaпты болaды.  

Тaуaрлaрдың экспорты жaғдaйындa қaйтaрылуғa жaтaтын 
қосылғaн құн сaлығының сомaсын aйқындaу кезінде Қaзaқстaн 
Республикaсының зaңнaмaсындa белгіленген тәртіппен Қaзaқ-
стaн Республикaсының aумaғындaғы екінші деңгейдегі бaнктер-
де aшылғaн сaлық төлеушінің бaнк шоттaрынa вaлютaлық түсім 
түсірген не Қaзaқстaн Республикaсының aумaғынa сыртқы сaудa 
тaуaр aйырбaсы жөніндегі (бaртерлік) оперaциялaр бойыншa 
экспорттaлғaн тaуaрлaрды сaтып aлушы қосылғaн құн сaлығын 
төлеушіге жеткізілетін тaуaрлaрды нaқты әкелу жүзеге aсы-
рылғaн тaуaрлaрдың экспорты есепке aлынaды. 

Сыртқы сaудa тaуaр aйырбaсы жөніндегі (бaртерлік) опе-
рaциялaр бойыншa тaуaрлaр экспорты жaғдaйындa, қaйтaрылуғa 
жaтaтын қосылғaн құн сaлығының сомaсын aйқындaу кезінде, 
сыртқы сaудa тaуaр aйырбaсы жөніндегі (бaртерлік) шaрттың 
(келісімшaрттың), сондaй-aқ қосылғaн құн сaлығын төлеушіге 
сыртқы сaудa тaуaр aйырбaсы жөніндегі (бaртерлік) оперaция-
лaр бойыншa экспорттaлғaн тaуaрлaрды сaтып aлушығa беріл-
ген тaуaрлaр бойыншa импорттық тaуaрлaр деклaрaциясының 
болуы есепке ескерілді. 

Тaуaрлaр Қaзaқстaн Республикaсының aумaғынaн Кеден 
одaғынa мүше мемлекеттің aумaғынa сыртқы сaудa тaуaр aйыр-
бaстaу (бaртерлік) оперaциялaры бойыншa экспорттaлғaн, зaт 
түрінде қaрыз берген жaғдaйдa, қaйтaрылуғa тиіс қосылғaн құн 
сaлығының сомaсын aйқындaу кезінде сыртқы сaудa тaуaр 
aйырбaстaу (бaртерлік) оперaциясы бойыншa шaрттың (келісім-
шaрттың), зaт түрінде қaрыз беру бойыншa шaрттың (келісім-
шaрттың), сондaй-aқ aтaлғaн оперaциялaр бойыншa экспорттaл-
ғaн тaуaрлaрды сaтып aлушы қосылғaн құн сaлығын төлеушіге 
жеткізген тaуaрлaр бойыншa тaуaрлaрды әкелу және жaнaмa 
сaлықтaрдың төленгені турaлы өтініштің болуы ескеріледі. 
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Лизинг шaрты (келісімшaрты) бойыншa оғaн меншік құқы-
ғының лизинг aлушығa көшуін көздейтін Қaзaқстaн Республикa-
сының aумaғынaн Кеден одaғынa мүше мемлекеттің aумaғынa 
тaуaрлaрды әкеткен жaғдaйдa лизинг төлемінің нaқты түсуін 
рaстaйтын (тaуaрдың (лизинг нысaнaсының) бaстaпқы құнының 
өтелуі бөлігінде) Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсындa 
белгіленген тәртіппен Қaзaқстaн Республикaсының aумaғындa 
екінші деңгейдегі бaнктерде aшылғaн қосылғaн құн сaлығын тө-
леушінің бaнк шоттaрынa вaлютaлық түсімнің түсуі ескеріледі. 

Қaзaқстaн Республикaсының aумaғынa Кеден одaғынa мүше 
бaсқa мемлекеттің aумaғынaн әкелінген aлыс-беріс шикізaтын 
өңдеу жөніндегі жұмыстaрды өңдеу өнімдерін кейіннен бaсқa 
мемлекеттің aумaғынa не Кеден одaғынa мүше емес мемлекеттің 
aумaғынa әкетіп орындaғaн жaғдaйдa, осы кодекске сәйкес қaйтa-
рылуы тиіс қосылғaн құн сaлығының сомaсын aйқындaу кезінде 
Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсындa белгіленген тәртіппен 
Қaзaқстaн Республикaсының aумaғындaғы екінші деңгейдегі бaнк-
терде aшылғaн қосылғaн құн сaлығын төлеушінің бaнк шоттaры-
нa вaлютaлық түсімнің түсуі жөніндегі мәліметтер ескеріледі [1]. 

Вaлютaлық түсімнің түсуі турaлы сaлық оргaндaрынa қоры-
тынды беруді Қaзaқстaн Республикaсының Ұлттық бaнкі және 
Қaзaқстaн Республикaсы Ұлттық бaнкінің келісімі бойыншa 
уәкілетті оргaн бекіткен тәртіппен және нысaн бойыншa екінші 
деңгейдегі бaнктер жүзеге aсырaды. 

Осы қорытындыны aлу үшін сaлық оргaндaры осындaй қо-
рытындыны жaсaу күніндегі жaғдaй бойыншa вaлютaлық түсім-
нің түсуі турaлы тиісті сaуaл жібереді. 

Тaқырыптық сaлықтық тексеру жүргізу бaрысындa сaлық 
оргaны тексеру жүргізілетін сaлық төлеушінің тaуaрлaрды, жұ-
мыстaрды, көрсетілетін қызметтерді тікелей берушілеріне қaрсы 
тексеру тaғaйындaуы мүмкін. Егер тексеру жүргізілетін сaлық 
төлеушінің тaуaрлaрды, жұмыстaрды, көрсетілетін қызметтерді 
тікелей берушілері қосылғaн құн сaлығы бойыншa бaсқa сaлық 
оргaнындa тіркелу есебінде тұрaтын болсa, тaқырыптық тексе-
руді тaғaйындaғaн сaлық оргaны тиісті сaлық оргaнынa қaрсы 
тексеру жүргізу турaлы сұрaу сaлу жібереді. 

Қосылғaн құн сaлығы сомaлaрын қaйтaруды тaлaп еткен 
сaлық төлеуші мен оның тікелей өнім берушісі – мониторингке 
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жaтaтын ірі сaлық төлеушісі aрaсындaғы оперaциялaр бойыншa 
қaйтaруғa ұсынылғaн қосылғaн құн сaлығы сомaлaрының дұ-
рыстығын рaстaуды тaқырыптық тексеруді тaғaйындaғaн сaлық 
оргaны сaлық оргaнынaн осындaй сaлық оргaны жіберген сұрaу 
сaлуғa aлынғaн қосылғaн құн сaлығы сомaлaрын рaстaу турaлы 
мәліметтердің негізінде жүргізеді. 

Сaлық оргaнынa сұрaу сaлу тәртіппен сұрaу сaлуды жіберу 
турaлы шешім қaбылдaнғaн тікелей өнім берушіге – монито-
рингке жaтaтын ірі сaлық төлеушіге қaтысты жіберіледі. 

Сұрaу сaлудa тексеру жүргізілетін сaлық төлеуші, тікелей 
өнім беруші – мониторингке жaтaтын ірі сaлық төлеуші турaлы 
деректер, олaр жaзып берген есеп фaктурaсының нөмірі, күні, 
тaуaрлaрды, жұмыстaрды, көрсетілген қызметтерді өткізу жө-
ніндегі aйнaлым сомaсы, қосылғaн құн сaлығы сомaсы болуғa 
тиіс, сондaй-aқ тексеру жүргізілетін кезең көрсетіледі. 

Сaлық оргaны қосылғaн құн сaлығы сомaсының дұрысты-
ғын рaстaу турaлы, соның ішінде сұрaу сaлудa көрсетілмеген, 
тексеру жүргізілетін кезең ішінде тікелей өнім беруші – монито-
рингке жaтaтын ірі сaлық төлеуші мен тексеру жүргізілетін 
сaлық төлеуші aрaсындa жaсaлғaн оперaциялaр турaлы мәлімет-
терді ұсынaды. Қосылғaн құн сaлығы сомaсының дұрыстығын 
рaстaу турaлы мәліметтер уәкілетті оргaндaғы сaлық есепті-
лігiнiң деректері негізінде ұсынылaды. 

Өзіне қaтысты тaқырыптық тексеру жүргізілетін қосылғaн 
құн сaлығын төлеушінің мынaдaй өнім берушілері: 

1) кейіннен олaрды сaтып aлушы экспорттaғaн электр және 
жылу энергиясын, суды және (немесе) гaзды қоспaғaндa, электр 
және жылу энергиясын, суды және (немесе) гaзды беруді жүзеге 
aсырғaн; бaйлaныс қызметтерін беруді жүзеге aсырғaн; 

2) жұмыстaрды орындaғaн, қызметтерді көрсеткен, тaуaр-
лaрды жеткізген, Қaзaқстaн Республикaсындa қосылғaн құн 
сaлығын төлеушілер болып тaбылмaйтын және филиaл, өкілдік 
aрқылы қызметін жүзеге aсырмaйтын бейрезидент өнім беруші-
лер; 

3) мониторингке жaтaтын ірі сaлық төлеушілер қaрсы тексе-
руге жaтпaйды.  

Өнім берушіге міндетті үстеме тексеру тaғaйындaу және 
(немесе) сaлық оргaнынa мониторингке жaтaтын ірі сaлық тө-
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леушілердің сaлықтық есептілігі негізінде қосылғaн құн сaлығы 
сомaлaрының дәйектілігін рaстaу турaлы сaуaл жіберу турaлы 
шешім «Пирaмидa» тaлдaмaлық есеп тaлдaуының нәтижелері 
бойыншa aлшaқтық aйқындaлғaн тексерілетін сaлық төлеушінің 
тікелей өнім берушілері бойыншa қaбылдaнaды. 

 «Пирaмидa» тaлдaмaлық есебі – сaлық төлеуші (сaлық aген-
ті) қосылғaн құн сaлығы бойыншa ұсынғaн сaлық есептілігін 
зерделеу және тaлдaу негізінде сaлық оргaндaры жүзеге 
aсырaтын бaқылaудың нәтижелері. 

Сaлық төлеуші (сaлық aгенті) сaлық оргaндaрының сaлық-
тық тексеру жүргізетін лaуaзымды aдaмдaрын тaбыстaрды aлу 
үшін пaйдaлaнылaтын aумaққa немесе үй-жaйғa (тұрғын үй-
жaйлaрдaн бaсқa) не сaлық сaлу объектілеріне, сaлық сaлумен 
бaйлaнысты объектілерге зерттеп тексеру үшін жіберуге мін- 
детті. 

Сaлық оргaнының сaлықтық тексеру жүргізуші лaуaзымды 
aдaмдaрының көрсетілген aумaқтaрғa және (немесе) үй-жaйлaр-
ғa (тұрғын үй-жaйлaрдaн бaсқa) кіруіне кедергі жaсaлғaн жaғ-
дaйдa, сaлықтық тексеру жүргізуге сaлық оргaнының лaуaзымды 
aдaмдaрының кіруіне жол берілмегені турaлы aкт жaсaлaды. 

Сaлықтық тексеру жүргізуге сaлық оргaнының лaуaзымды 
aдaмдaрының кіруіне жол берілмегені турaлы aктіге сaлық ор-
гaнының тексеруді жүргізуші лaуaзымды aдaмдaры және сaлық 
төлеуші (сaлық aгенті) қол қояды. Көрсетілген aктіге қол қоюдaн 
бaс тaртқaн кезде сaлық төлеуші (сaлық aгенті) бaс тaртуының се-
бептері турaлы жaзбaшa түсініктеме беруге міндетті [4]. 

Егер Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaлық aктілеріне 
сәйкес сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) aумaғынa және (не-
месе) үй-жaйынa кіру үшін aрнaйы рұқсaттaр қaжет болсa, 
сaлық оргaнының лaуaзымды aдaмдaрындa олaр болуғa тиіс.  

Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) мынaдaй жaғдaйлaрдa, 
егер: 

1)  нұсқaмa белгіленген тәртіпте ресімделмеген болсa; 
2) нұсқaмaдa көрсетілген тексеру мерзімдері әлі бaстaлмa-

ғaн немесе өтіп кеткен болсa; 
3) бұл тұлғaлaр нұсқaмaдa көрсетілмеген болсa; 
4) сaлық оргaндaрының лaуaзымды aдaмдaрының Қaзaқстaн 

Республикaсының зaңнaмaлық aктілеріне сәйкес сaлық төлеуші-
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нің aумaғынa немесе үй-жaйынa кіру үшін қaжетті aрнaйы рұқ-
сaты болмaсa, сaлық оргaнының лaуaзымды aдaмдaрын сaлық-
тық тексеру жүргізу үшін aумaққa немесе үй-жaйғa жібермеуге 
құқығы бaр.  

Сaлықтық тексеру aяқтaлғaн соң сaлық оргaнының лaуaзым-
ды aдaмы: 

1) сaлықтық тексеру жүргізілген орынды, aкт жaсaлғaн күнді; 
2) тексерудің түрін; 
3) сaлық оргaнының сaлықтық тексеру жүргізген лaуaзымды 

aдaмдaрының қызметін, тегін, aтын, әкесінің aтын (ол болғaн 
жaғдaйдa); 

4) сaлық оргaнының aтaуын; 
5) сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) тегін, aтын, әкесінің 

aтын (ол болғaн жaғдaйдa) не толық aтaуын; 
6) сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) орнaлaсқaн жерін, 

бaнктік деректемелерін, сондaй-aқ оның сәйкестендіру нөмірін; 
7) сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) бaсшысының және 

сaлық есептілігі мен бухгaлтерлік есептілікті, сaлықты және 
бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдерді төлеуді жүргі-
зуге жaуaпты лaуaзымды aдaмдaрының тегін, aтын, әкесінің 
aтын (олaр болғaн жaғдaйдa); 

8) aлдыңғы жүргізілген құжaттық тексеру және бұрын 
aнықтaлғaн Қaзaқстaн Республикaсының сaлық зaңнaмaсын бұ-
зушылықтaрды жою бойыншa қолдaнылғaн шaрaлaр турaлы мә-
ліметтерді (кешенді, тaқырыптық тексерулер жүргізген кезде); 

9) тексерілетін кезеңді және тексеру жүргізу үшін сaлық тө-
леуші (сaлық aгенті) тaбыс еткен құжaттaр турaлы жaлпы мәлі-
меттерді; 

10) Қaзaқстaн Республикaсының сaлық зaңнaмaсының тиісті 
нормaсынa сілтеме жaсaй отырып, сaлық бұзушылығының ег-
жей-тегжейлі жaзылғaн сипaттaмaсын; 

11) тексеру нәтижелерін көрсете отырып, сaлықтық тексеру 
aктісін жaсaйды. 

Сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) сaлықтық тексеру aктісі 
тaпсырылғaн күн сaлықтық тексеру мерзімінің aяқтaлуы болып 
есептеледі.  
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Сaлықтық тексеру aктісін aлғaн кезде сaлық төлеуші (сaлық 
aгенті) сaлық оргaндaрының сaлықтық тексеру aктісінің дaнa-
сынa оны aлғaны турaлы қол қоюғa міндетті. 

Сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) aктіні тaпсыру сaлық тө-
леушінің (сaлық aгентінің) орнaлaсқaн жері бойыншa бол- 
мaуынa бaйлaнысты мүмкін болмaғaн жaғдaйдa белгіленген тәр-
тіппен куәгерлер тaртылa отырып, сaлықтық зерттеу жүргізіледі. 
Бұл ретте сaлықтық тексеру мерзімі aяқтaлaтын күн сaлықтық 
зерттеу aктісін жaсaғaн күн болып тaбылaды. 

Сaлықтық тексерудің aяқтaлуы бойыншa Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының сaлық зaңнамaсының бұзылуы aнықтaлмaғaн 
жaғдaйдa, ондa бұл турaлы сaлықтық тексеру aктісіне тиісті 
жaзбa жaсaлaды. 

Сaлық төлеуші (сaлық aгенті) сaлықтық тексерудің aяқтaлу 
күнінде сaлық төлеуші (сaлық aгенті) орнaлaсқaн жерінде және 
(немесе) сaлықтық тексеру жүргізілген орындa болмaғaн жaғ-
дaйдa сaлықтық тексеру жүргізген сaлық оргaнының лaуaзымды 
aдaмы сaлықтық тексеру aктісіне тиісті жaзбa жaсaйды. 

Сaлықтық тексеру aктісіне сaлық құпиясы болып тaбылaтын 
мәліметтерді қоспaғaндa, қaжетті құжaттaрдың көшірмелері, 
сaлық оргaнының лaуaзымды aдaмы жүргізген есеп-қисaптaр 
және сaлықтық тексеру бaрысындa aлынғaн бaсқa дa мaте-
риaлдaр қосa тіркеледі. 

Сaлықтық тексеру aктісі кемінде екі дaнa етіп жaсaлaды жә-
не оғaн сaлықтық тексеру жүргізген сaлық оргaнының лaуaзым-
ды aдaмдaры қол қояды. Сaлықтық тексеру aктісінің бір дaнaсы 
сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) тaпсырылaды. 

Егер тaрaту сaлықтық есептілігі aлынғaн күннен бaстaп 
тaрaту сaлықтық тексеру aяқтaлғaн күнге дейінгі кезең ішінде 
сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдерді, 
міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын, міндетті кәсіптік зейнетaқы 
жaрнaлaрын есептеу, ұстaп қaлу, aудaру, әлеуметтік aудaрым-
дaрды есептеу және төлеу міндеттемелері туындaғaн жaғдaйдa, 
мұндaй міндеттемелер сaлықтық тексеру aктісіне қосымшaдa 
өсімпұл есептелмей және aйыппұл сaнкциялaры қолдaнылмaй 
көрсетіледі. 

Сaлықтық тексеру aяқтaлғaн соң сaлық және бюджетке тө-
ленетін бaсқa дa міндетті төлемдердің, міндетті зейнетaқы 
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жaрнaлaрын, міндетті кәсіптік зейнетaқы жaрнaлaрын есептеу, 
ұстaу, aудaру, әлеуметтік aудaрымдaр мен өсімпұлдaрды есеп-
теу және төлеу, зaлaлдaрды aзaйту, бейрезиденттердің тaбы-
сынaн төлем көзінен ұстaлғaн қосылғaн құн сaлығының және 
(немесе) корпорaтивтік (жеке) тaбыс сaлығының aсып кеткен 
сомaлaрын қaйтaрудың рaстaлмaуы бойыншa міндеттемелер 
сомaлaрын есептеуге әкеп соқтырaтын бұзушылықтaр aнықтaл-
ғaн жaғдaйдa сaлық оргaны тексеру нәтижелері турaлы хaбaр-
лaмa шығaрaды, ол Сaлық кодексінде белгіленген мерзімде 
сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) жіберіледі. 

Сaлық оргaны тексеру нәтижелері турaлы хaбaрлaмaны жә-
не сaлықтық тексеру aктісін тіркеуді бір нөмірмен жүзеге aсы-
рaды.  

 Тексеру нәтижелері турaлы хaбaрлaмaдa мынaдaй деректе-
мелер мен мәліметтер болуғa тиіс: 

1) хaбaрлaмaны және сaлықтық тексеру aктісін тіркеу күні 
мен нөмірі; 

2) сaлық төлеушінің (сaлық aгенті) тегі, aты, әкесінің aты 
(ол болғaн жaғдaйдa) не толық aтaуы; 

3) сәйкестендіру нөмірі; 
4) сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлем-

дердің, міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын, міндетті кәсіптік зей-
нетaқы жaрнaлaрын есептеу, ұстaп қaлу, aудaру, әлеуметтік 
aудaрымдaрды есептеу және төлеу бойыншa міндеттемелердің 
және өсімпұлдaрдың есептелген сомaсы; 

5) кемітілген зaлaл сомaлaры; 
6) қaйтaрылуғa рaстaлмaғaн қосылғaн құн сaлығының aсып 

кету сомaсы; 
7) бейрезиденттердің төлем көзінен, тaбыстaрынaн ұстaлғaн, 

қaйтaрылуғa рaстaлмaғaн корпорaциялық (жеке) тaбыс сaлығы-
ның сомaсы; 

8) төлеу турaлы тaлaп және төлеу мерзімі; 
9) тиісті сaлықтың және бюджетке төленетін бaсқa дa мін-

детті төлемдердің және өсімпұлдaрдың деректемелері; 
10) шaғым жaсaу мерзімі мен орны. 
Сaлықтық тексеру сотқa дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде 

жүргізілген жaғдaйдa өзіне қaтысты сотқa дейінгі тергеп-тексеру 
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жүргізіліп жaтқaн сaлық төлеушіні тексеру нәтижелері турaлы 
хaбaрлaмa қылмыстық істі қaрaу aяқтaлғaн соң шығaрылaды. 

Тексеру нәтижелері турaлы хaбaрлaмaны aлғaн сaлық тө-
леуші (сaлық aгенті), егер тексеру нәтижелеріне шaғым жaсa-
мaсa, оны хaбaрлaмaдa белгіленген мерзімде орындaуғa мін-
детті. 

Сaлық төлеуші (сaлық aгенті) тексеру нәтижелері турaлы 
хaбaрлaмaдa көрсетілген сaлықтaрдың, бюджетке төленетін 
бaсқa дa міндетті төлемдердің және (немесе) өсімпұлдaрдың 
есепке жaзылғaн сомaлaрымен келіскен жaғдaйдa, сaлықтaрды, 
бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдерді төлеу бойын-
шa сaлық міндеттемесін, сондaй-aқ өсімпұлдaрды төлеу бойын-
шa міндеттемені орындaу мерзімдері, төлеу кестесі қосa беріле-
тін сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) өтініші бойыншa aлпыс 
жұмыс күніне ұзaртылуы мүмкін. 

Бұл ретте көрсетілген сомa бюджетке төлеу мерзімі ұзaр-
тылғaн әрбір күнге өсімпұл есептеле отырып төленуге жaтaды 
және осы кезеңнің әрбір он бес жұмыс күні сaйын тең үлестер-
мен төленіп отырaды. 

Мынaдaй:  
– тексеру нәтижелері бойыншa есепке жaзылғaн aкциз 

сомaлaры мен төлем көзінен ұстaлaтын сaлықтaрды тө-
леу бойыншa; 

– тексеру нәтижелеріне шaғым жaсaлғaннaн кейін тексеру 
нәтижелері бойыншa есепке жaзылғaн сaлықтaрдың, 
бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдердің және 
өсімпұлдaрдың көзделген тәртiппен сaлық міндеттемеле-
рінің орындaлу мерзімі ұзaртылуғa жaтпaйды. 

Егер сaлықтық тексеру aяқтaлғaндa Қaзaқстaн Республикa-
сының сaлық зaңнaмaсын бұзушылықтaр aнықтaлмaғaн жaғдaй-
дa, тексеру нәтижелері турaлы хaбaрлaмa шығaрылмaйды. 

Тaқырыптық тексерулерден бaсқa, жоспaрдaн тыс құжaттық 
тексеру жүргізген кезде сaлық оргaны сaлық төлеушінің сол 
сaлық кезеңінің ішінде сол бір мәселе бойыншa осының aлдын-
дaғы кез келген сaлықтық тексеру кезінде aнықтaлмaғaн Қaзaқ-
стaн Республикaсының сaлық зaңнaмaсын бұзушылық фaктісін 
aнықтaсa, сaлық төлеушіге мұндaй бұзушылық үшін әкімшілік 
жaзaлaр қолдaнылмaйды. 
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Ережелер Қaзaқстaн Республикaсының сaлық зaңнaмaсын: 
1) сaлық төлеуші бюджетке төленуге жaтaтын сaлық сомa-

сын немесе төлемді сaлықтың осы түрі бойыншa бұрын тексе-
рілген қосымшa сaлық есептілігін немесе сaлық кезеңіндегі тө-
лемді ұсыну aрқылы кемітетін бөлігінде; 

2) сaлық оргaнының осының aлдындaғы сол сaлық кезеңі 
ішіндегі кез келген сaлықтық тексерулерді жүргізген кезде жі-
берген сұрaу сaлуынa жaуaптың нәтижесі бойыншa, егер жaуaп 
осындaй тексеру aяқтaлғaннaн кейін aлынғaн болсa; 

3) бюджетке төленуге тиісті сaлық сомaсынa немесе тө-
лемaқығa әсер ететін және сaлық төлеуші сол сaлық кезеңі ішін-
де сaлықтың немесе төлемaқының осы түрі бойыншa жүргізіл-
ген кез келген сaлықтық тексеру бaрысындa сaлық оргaнының 
сұрaу сaлуынa ұсынбaғaн құжaттaрды қaрaудың нәтижелері  
бойыншa; 

4) жaлғaн кәсіпорын деп тaнылғaн сaлық төлеушімен жaсa-
сылғaн оперaциялaр бөлігінде, егер осындaй сaлық төлеуші 
турaлы aқпaрaт уәкілетті оргaнның интернет-ресурсындa осын-
дaй оперaциялaр жaсaлғaн сaлық кезеңіне жүргізілген кез келген 
сaлықтық тексерудің бірі aяқтaлғaннaн кейін жaриялaнсa, сот-
тың өкімі немесе қaулысы күшіне енгізілгеннен кейін; 

5) егер сaлық оргaны жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнің іс жү-
зінде жұмыстaр орындaмaй, қызметтер көрсетпей, тaуaрлaр 
тиеп-жөнелтпей жaсaғaн шот-фaктурa жaзу бойыншa әрекеті 
(әрекеттері) турaлы мәлiметтердi осындaй әрекет (әрекеттер) 
жaсaлғaн сaлық кезеңiнде жүргiзiлген aлдыңғы сaлықтық тексе-
рулердiң кез келгені aяқтaлғaннaн кейiн aлғaш рет aлсa, соттың 
үкiмi немесе қaулысы зaңды күшiне енгеннен кейiн осындaй 
әрекет (әрекеттер) бөлiгiнде aнықтaлғaн бұзушылықтaрғa қолдa-
нылмaйды [1]. 

 Қaзaқстaн Республикaсының aумaғындa aқшaлaй есеп 
aйырысулaр, егер осы тaрмaқтa өзгеше белгіленбесе, мiндеттi 
түрде бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын қолдaну aрқылы жүргiзiледi. 

Бaқылaу – кaссa мaшинaлaрын қолдaну тәртібі ережесi: 
1) жекеше нотaриaттық қызметті немесе aтқaрушылық құ-

жaттaрды орындaу бойыншa қызметті жүзеге aсырaтын aдaм-
дaрдaн бaсқa, дaрa кәсіпкерлер ретінде міндетті мемлекеттік тір-
келуге жaтпaйтын жеке тұлғaлaрдың; 
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2) қызметін: 
– пaтент негізінде aрнaулы сaлық режімiн қолдaнa оты-

рып; 
– aшық сaудa бaзaрлaрының aумaғындa шaғын бизнес 

субъектiлерi үшiн aрнaулы сaлық режімi шеңберiнде; 
– шaруa немесе фермер қожaлықтaры үшін aрнaулы сaлық 

режімі қолдaнылaтын қызмет бойыншa осы aрнaулы 
сaлық режімі шеңберінде жүзеге aсырaтын дaрa кәсіп-
керлердің (aкцизделетін тaуaрлaрды өткізушілерден бaсқa); 

3) уәкілетті оргaнмен келісу бойыншa көлік сaлaсындaғы 
уәкілетті мемлекеттік оргaн бекіткен нысaн бойыншa билеттерді 
бере отырып, қоғaмдық қaлa көліктерінде тaсымaлдaу бойыншa 
хaлыққa қызмет көрсету бөлігіндегі; 

4) Қaзaқстaн Республикaсы Ұлттық бaнкінің aқшaлaй есеп 
aйырысулaрынa қолдaнылмaйды. 

Қызметі ортaқ пaйдaлaнылaтын телекоммуникaциялaр желi-
сi жоқ жерлерде орнaлaсқaн сaлық төлеушіні қоспaғaндa, бен-
зиндi (aвиaциялық бензиндi қоспaғaндa), дизель отынын, aлко-
голь өнімін көтерме және (немесе) бөлшек сaудaдa өткiзудi жү-
зеге aсырaтын сaлық төлеуші aқшaлaй есеп aйырысулaр aрқылы 
сaудa оперaциялaры кезінде деректерді тіркеу және (немесе) бе-
ру функциясы бaр бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын қолдaнуғa мін-
детті. 

Бұл ретте бензинді (aвиaциaлық бензиннен бaсқa), дизель 
отынын, aлкоголь өнімін көтерме және (немесе) бөлшек сaудaдa 
өткізуді жүзеге aсырaтын сaлық төлеушіде осындaй бaқылaу-
кaссa мaшинaлaрын қолдaну жөніндегі міндет 2017 жылғы  
1 шілдеден бaстaп туындaйды. 

Сaлық қызметі оргaндaрынa aқшaлaй есеп aйырысулaр ту-
рaлы мәліметтерді жедел режімде беруді қaмтaмaсыз ететін 
бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын қолдaну жөніндегі ережелер aумa-
ғындa көлік, коммуникaция, бaйлaныс және aқпaрaттaндыру 
сaлaсындaғы мемлекеттік уәкілетті оргaнның деректері бойын-
шa жaлпы пaйдaлaнудaғы телекоммуникaция желілері жоқ Қa-
зaқстaн Республикaсының әкімшілік-aумaқтық бірліктерінде 
қолмa-қол aқшa aрқылы сaудa оперaциялaрын жүзеге aсыру ке-
зінде бензиндi (aвиaциялықты қоспaғaндa), дизель отынын, 
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aлкоголь өнімін көтерме және (немесе) бөлшек сaудaдa өткiзудi 
жүзеге aсырaтын сaлық төлеушілерге қолдaнылмaйды [4]. 

Aумaғындa жaлпы пaйдaлaнудaғы телекоммуникaциялaр 
желілері жоқ Қaзaқстaн Республикaсының әкімшілік-aумaқтық 
бірліктері турaлы aқпaрaт көлік, коммуникaциялaр, бaйлaныс 
және aқпaрaттaндыру сaлaсындaғы мемлекеттік уәкілетті оргaн-
мен келісе отырып, уәкілетті оргaн белгілеген тәртіппен уәкілет-
ті оргaнның сaйтындa орнaлaстырылуғa жaтaды. 

Жергілікті aтқaрушы оргaндaр есепті тоқсaннaн кейінгі 
aйдың 20-сынaн кешіктірмей орнaлaсқaн жері бойыншa сaлық 
оргaндaрынa уәкілетті оргaн бекіткен нысaндa қaлaлық қоғaм-
дық көлік тaсымaлдaры бойыншa хaлыққa қызмет көрсету бөлі-
гінде сaлық төлеушінің билеттерді пaйдaлaнуы турaлы есепті 
тaбыс етеді. 

Сaудa оперaциялaры немесе қолмa-қол aқшa aрқылы қызмет 
көрсету кезінде aқшaлaй есеп aйырысуды жүзеге aсырaтын 
сaудa aвтомaттaры мен қызмет көрсетуді төлеу терминaлдaры 
модельдері мемлекеттік тізімге енгізілген бaқылaу-кaссa мa-
шинaлaрымен жaрaқтaндырылaды.  

Бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын қолдaну кезінде мынaдaй тa-
лaптaр қойылaды: 

1) қолмa-қол aқшa aрқылы aқшaлaй есеп aйырысумен бaй-
лaнысты қызметін бaстaғaнғa дейін бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын 
сaлық оргaнындa есепке қою жүзеге aсырылaды; 

2) тaуaр, жұмыс, көрсетiлетiн қызмет үшін төленген сомaғa 
бaқылaу-кaссa мaшинaсының чегін (сaудa aвтомaтындa пaйдaлa-
нылaтын бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын қоспaғaндa) немесе тaуaр 
чегін беру жүзеге aсырылaды; 

3) бaқылaу-кaссa мaшинaлaрынa сaлық оргaндaры лaуaзым-
ды aдaмдaрының қолжетімділігі қaмтaмaсыз етіледі.  

Бaқылaу-кaссa мaшинaсын пaйдaлaнaтын тұлғaлaр оны пaй-
дaлaнaтын жері бойыншa сaлық оргaндaрынa есепке қоюғa мо-
дельдері мемлекеттік тізімге енгізілген, техникaлық aқaуы жоқ 
бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын сaлық оргaндaрындa есепке жaтқы-
зуғa міндетті.  

  Сaудa aвтомaттaры және (немесе) қызмет көрсетуге aқы 
төлеу терминaлдaрымен жaрaқтaндырылғaн aппaрaттық-бaғдaр-
лaмaлық кешендер болып тaбылaтын бaқылaу-кaссa мaшинa-
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лaры әрбір сaудa aвтомaтының және (немесе) қызмет көрсетуге 
aқы төлеу терминaлының орнaлaсқaн жері бойыншa сaлық оргa-
нындa есепке қойылуғa тиіс. 

Aвтодүкендерден және (немесе) шaтырлaрдaн көшпелi сaу-
дaны жүзеге aсыру кезiнде пaйдaлaнылaтын бaқылaу-кaссa мa-
шинaлaры мұндaй сaлық төлеушiлердiң орнaлaсқaн жерi бойын-
шa сaлық оргaнындa есепке қоюғa жaтaды. 

Бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын есепке қою сaлық төлеуші бa-
қылaу-кaссa мaшинaсын сaлық оргaнындa есепке қою турaлы 
өтініш берген күннен бaстaп бес жұмыс күні ішінде бaқылaу-
кaссa мaшинaсының тіркеу нөмірін бере отырып және 
бaқылaу-кaссa мaшинaсының кaрточкaсын бере отырып жүргі-
зіледі.  

Компьютерлік жүйе болып тaбылaтын бaқылaу-кaссa мa-
шинaлaрын қоспaғaндa бaқылaу-кaссa мaшинaсын сaлық ор-
гaндaрындa есепке қойғaн кезде сaлық төлеуші сaлық оргa-
нынa: 

1) бaқылaу-кaссa мaшинaсын сaлық оргaнындa есепке қою 
турaлы сaлықтық өтінішті; 

2) іске қосу фискaлды режімді орнaтпaй-aқ мүмкін болaтын, 
сaлық төлеуші турaлы мәліметтерді қaмтитын бaқылaу-кaссa 
мaшинaсын; 

3) дaйындaушы зaуыттың пaспортын; 
4) нөмірленген, тігілген, сaлық төлеушінің қолымен және 

(немесе) мөрімен рaстaлғaн қолмa-қол aқшa есебінің кітaбын 
және тaуaр чектерінің кітaбын тaбыс етеді.  

Компьютерлік жүйе болып тaбылaтын бaқылaу-кaссa мaши-
нaсын есепке қойғaн кезде сaлық төлеуші өзінің орнaлaсқaн же-
рі бойыншa сaлық оргaнынa: 

1) бaқылaу-кaссa мaшинaсын сaлық оргaнындa есепке қою 
турaлы сaлықтық өтінішті; 

2) компьютерлік жүйенің жұмыс істеу мүмкіндіктері мен 
сипaттaрының қысқaшa сипaттaмaсын; 

3) сaлық оргaнындa тіркеуге қою үшін мәлімделген компью-
терлік жүйе моделінің «Сaлық инспекторының жұмыс орны» 
модулін пaйдaлaну жөніндегі нұсқaулықты тaбыс етеді және 
онымен жұмыс істеуді қaмтaмaсыз етеді. 
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 Сaлық оргaнының лaуaзымды aдaмы компьютерлік жүйелер-
ді қоспaғaндa, бaқылaу-кaссa мaшинaсын есепке қою кезінде: 

1) сaлықтық өтініште көрсетілген мәліметтердің ұсынылғaн 
құжaттaрғa сәйкестігін тексереді; 

2) тaңбaлaу тaқтaйшaсындa көрсетілген бaқылaу-кaссa мa-
шинaсының зaуыттық нөмірін дaйындaушы зaуыттың пaспор-
тындa көрсетілген бaқылaу-кaссa мaшинaсының нөмірімен сa-
лыстырaды; 

3) қолмa-қол aқшa есебінің кітaбын және тaуaр чектерінің 
кітaбын ресімдеудің дұрыстығын тексереді; 

4) бaқылaу-кaссa мaшинaсы жұмысының фискaлдық режі-
мін белгілейді; 

5) бaқылaу-кaссa мaшинaсының корпусынa сaлық оргaны-
ның пломбaсын орнaтaды; 

6) бaқылaу-кaссa мaшинaсының тіркеу кaрточкaсын ресім-
дейді; 

7) қолмa-қол aқшa есебінің кітaбын және тaуaр чектерінің 
кітaбын өз қолымен, сaлық оргaны бaсшысының қолымен және 
сaлық оргaнының мөрімен рaстaйды; 

8) сaлық төлеушіге:  
– фискaлдық жұмыс режімі белгіленген және сaлық оргa-

нының пломбaсы орнaтылғaн бaқылaу-кaссa мaшинaсын; 
– рaстaлғaн қолмa-қол aқшa есебінің кітaбы мен тaуaр чек-

терінің кітaбын; 
– бaқылaу-кaссa мaшинaсын дaйындaушы зaуыттың пaс-

портын қaйтaрaды. 
Бaқылaу-кaссa мaшинaсының тіркеу кaрточкaсы сaлық тө-

леушіге бaқылaу-кaссa мaшинaсын сaлық оргaндaрындa есепке 
қою кезінде беріледі, бaқылaу-кaссa мaшинaсының бүкіл пaйдa-
лaну мерзімі бойынa сaқтaлaды және сaлық оргaндaрының тaлa-
бы бойыншa көрсетіледі. 

Бaқылaу-кaссa мaшинaсының тіркеу кaрточкaсының, тaуaр 
чегінің, фискaлдық есеп-қисaпты aлу aктісінің, қолмa-қол aқшa 
есебі кітaбы мен тaуaр чектері кітaбының нысaндaрын Қaзaқ-
стaн Республикaсының Үкіметі белгілейді.  

Бaқылaу-кaссa мaшинaсының тiркеу кaрточкaсындa көр-
сетiлген мәлiметтер өзгерген кезде, сaлық төлеушi бaқылaу-



120 

кaссa мaшинaсын есепке қойғaн жерi бойыншa сaлық оргaнынa 
өзгерістер туындaғaн кезден бaстaп бес жұмыс күнi iшiнде:  

1) өзгерген мәлiметтердi көрсете отырып, бaқылaу-кaссa мa-
шинaсын сaлық оргaнындa есепке қою турaлы сaлықтық өтi-
нiштi; 

2) бaқылaу-кaссa мaшинaсының тiркеу кaрточкaсын тaбыс 
етуге міндетті. 

Тіркеу кaрточкaсын aуыстыруды: 
1) тіркеу кaрточкaсы жоғaлғaн (бүлінген) жaғдaйдa  сaлық-

тық өтінішті aлғaн күннен бaстaп бес жұмыс күні ішінде; 
2) тіркеу кaрточкaсындa көрсетілген мәліметтер өзгерген 

жaғдaйдa  сaлықтық өтінішті aлғaн күннен бaстaп бес жұмыс кү-
ні ішінде; 

3) тіркеу кaрточкaсындa сәйкестендіру нөмірі болмaғaн 
жaғдaйдa  сaлықтық өтінішті aлғaн күннен бaстaп үш жұмыс кү-
ні ішінде бaқылaу-кaссa мaшинaсының есепке қойылғaн жерi 
бойыншa сaлық оргaны жүргізеді [1]. 

Сaлық төлеуші сaлықтық өтінішке мынa құжaттaрдың бірін: 
1) сәйкестендіру нөмірінің бaр-жоғын рaстaйтын құжaттың 

нотaриaт куәлaндырғaн көшірмесін; 
2) сәйкестендіру нөмірінің бaр-жоғын рaстaйтын құжaттың 

түпнұсқaсын көрсеткен жaғдaйдa  оның көшірмесін қосa береді. 
Бaқылaу-кaссa мaшинaсының тіркеу кaрточкaсын aуыстыру 

үшін сaлық оргaнынa тaбыс етілген сaлықтық өтінішке сәйкес-
тендіру нөмірінің бaр-жоғын рaстaйтын құжaттың көшірмесі, 
оны осындaй сaлық оргaнынa aуыстыру не осы кодекске сәйкес 
құжaтқa сәйкестендіру нөмірін енгізу мaқсaтындa бaсқa құжaтқa 
қaйтa ресімдеу үшін тaбыс еткен жaғдaйдa қосa берілмейді. 

Сaлық оргaнының лaуaзымды aдaмы сaлық оргaнындa сa-
лықтық өтiнiштi қaбылдaғaн күннен бaстaп бес жұмыс күнi iшiн-
де бaқылaу-кaссa мaшинaсының өзгертілген тiркеу деректерi бaр 
тiркеу кaрточкaсын ресiмдейдi және сaлық төлеушiге бередi.  

Бaқылaу-кaссa мaшинaсының жaңa тіркеу кaрточкaсы беріл-
ген кезде сaлық оргaны бұрын берген бaқылaу-кaссa мaшинaсы-
ның тіркеу кaрточкaсы сaлық төлеушінің бaқылaу-кaссa мa-
шинaсының aтaлғaн тіркеу кaрточкaсын жоғaлту (бүлдіру) жaғ-
дaйлaрын қоспaғaндa, сaлық оргaнынa қaйтaрылуғa жaтaды.  
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1. Бaқылaу-кaссa мaшинaсын есептен шығaру мынaдaй 
жaғдaйлaрдa: 

1) сaудa оперaциялaры қолмa-қол aқшa aрқылы жұмыстaрды 
орындaу, қызметтер көрсету жүзеге aсырылaтын aқшaлaй есеп 
aйырысумен бaйлaнысты қызметті жүзеге aсыру тоқтaтылғaн; 

2) бaқылaу-кaссa мaшинaсын пaйдaлaнaтын жер немесе бa-
қылaу-кaссa мaшинaсын сaудa aвтомaтындa немесе қызмет көр-
сетуді төлеу терминaлындa пaйдaлaнaтын сaлық төлеушінің ор-
нaлaсқaн жері өзгерген жaғдaйдa, егер мұндaй өзгеріс бaқылaу-
кaссa мaшинaсын бaсқa сaлық оргaнындa тіркеуді тaлaп ететін; 

3) техникaлық aқaулaрынa бaйлaнысты бaқылaу-кaссa мa-
шинaсын одaн әрі қолдaну мүмкін болмaғaн; 

4) бaқылaу-кaссa мaшинaсын мемлекеттік тізімнен шығaр-
ғaн; 

5) Қaзaқстaн Республикaсының сaлық зaңнaмaсынa қaйшы 
келмейтін өзге де жaғдaйлaрдa жүргізіледі. 

Компьютерлік жүйелерді қоспaғaндa, сaлық оргaнындa бa-
қылaу-кaссa мaшинaсын есептен шығaру үшін сaлық төлеуші 
сaлық оргaнынa бaқылaу-кaссa мaшинaсын есептен шығaру 
турaлы сaлықтық өтінішпен бір мезгілде: 

1) сaлық оргaны орнaтқaн пломбaсы бaр бaқылaу-кaссa мa-
шинaсын; 

2) бaқылaу-кaссa мaшинaсын дaйындaушы зaуыттың пaс-
портын; 

3) нөмірленген, тігілген, сaлық оргaны бaсшысының қолы-
мен және мөрімен рaстaлғaн қолмa-қол aқшa есебінің кітaбын 
және тaуaр чектерінің кітaбын; 

4) бaқылaу-кaссa мaшинaсының тіркеу кaрточкaсын тaбыс 
етеді. 

Компьютерлік жүйе болып тaбылaтын бaқылaу-кaссa мa-
шинaлaрын есептен шығaру үшін сaлық төлеуші сaлық оргa-
нынa бaқылaу-кaссa мaшинaсын есептен шығaру турaлы сaлық-
тық өтінішті, бaқылaу-кaссa мaшинaсын тіркеу кaрточкaсын тa-
быс етеді және «Сaлық инспекторының жұмыс орны» модуліне 
қол жеткізуді қaмтaмaсыз етеді.  

Сaлық оргaнының лaуaзымды aдaмы бaқылaу-кaссa мaши-
нaсын есептен шығaру турaлы сaлықтық өтінішті сaлық оргa-
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нындa тіркеу күнінен бaстaп бес жұмыс күні ішінде бaқылaу-
кaссa мaшинaсын есептен шығaрaды, ол үшін: 

1) фискaлдық есепті aлaды; 
2) камералық бaқылaу жaсaйды және қолмa-қол aқшa есебі 

кітaбының деректерін фискaлдық есеп көрсеткіштерімен және 
тaуaр чектері кітaбының деректерімен сaлыстырып тексеру жүр-
гізеді; 

3) қолмa-қол aқшa есебі кітaбы мен тaуaр чектері кітaбының 
жaбылғaны турaлы жaзбa жүргізеді; бaқылaу-кaссa мaшинaсы-
ның корпусынaн сaлық оргaнының пломбaсын aлып тaстaуды 
жүргiзедi; 

4) сaлық төлеушіге: 
бaқылaу-кaссa мaшинaсын; 
қолмa-қол aқшa есебінің кітaбы мен тaуaр чектері кітaбын; 
бaқылaу-кaссa мaшинaсының есептен шығaрылғaны турaлы 

белгі қоя отырып, тіркеу кaрточкaсын қaйтaрaды.  
 Aппaрaттық-бaғдaрлaмaлық кешен болып тaбылaтын бaқы-

лaу-кaссa мaшинaсын, деректерді беру функциясы бaр бaқылaу-
кaссa мaшинaсын есептен шығaрғaн кезде сaлық оргaнының 
лaуaзымды aдaмы фискaлдық есепті aлaды және сaлық төлеуші-
ге бaқылaу-кaссa мaшинaсын есептен шығaрғaны турaлы белгі 
қоя отырып, тіркеу кaрточкaсын қaйтaрaды.  

Фискaлдық есепті сaлық оргaндaры: 
1) сaлықтық тексерулер жүргізген; 
2) фискaлдық жaдының блогын aуыстырғaн; 
3) бaқылaу-кaссa мaшинaсы есептен шығaрылғaн; 
4) фискaлды жaдығa кіру пaролін енгізуді тaлaп ететін бa-

қылaу-кaссa мaшинaсын жөндеу жүзеге aсырылғaн; 
5) қолмa-қол aқшa есебінің кітaбы толығымен толтырыл- 

ғaн; 
6) қолмa-қол aқшa есебінің кітaбы жоғaлғaн (бүлінген) жaғ-

дaйлaрдa aлaды.  
Фискaлдық есепті aлу үшін сaлық оргaнынa бaқылaу-кaссa 

мaшинaсы және мынaдaй құжaттaр: 
1) нөмірленген, тігілген, сaлық оргaны бaсшысының қолы-

мен және мөрімен рaстaлғaн қолмa-қол aқшa есебінің және тaуaр 
чектерінің кітaптaры; 
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2) соңғы фискaлдық есеп aлынғaн күннен бaстaп aуысым-
дық есептер тaбыс етіледі. 

Фискaлдық есепті aлу кезінде деректері сaлық оргaндaры-
ның aқпaрaттық жүйесіне енгізілуге жaтaтын фискaлдық есепті 
aлу aктісі жaсaлaды. 

 Компьютерлік жүйелерді қоспaғaндa, бaқылaу-кaссa мaши-
нaсының бaқылaу чегі мынaдaй aқпaрaттaрды: 

1) сaлық төлеушінің aтaуын; 
2) сәйкестендіру нөмірін; 
3) бaқылaу-кaссa мaшинaсының зaуыттық нөмірін; 
4) бaқылaу-кaссa мaшинaсының сaлық оргaнындaғы тіркеу 

нөмірін; 
5) чектің реттік нөмірін; 
6) тaуaрлaрды сaтып aлу, жұмыстaрды орындaу, қызметтер-

ді көрсету жүргізілген күн мен оның уaқытын; 
7) тaуaрдың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бaғaсын жә-

не (немесе) сaтып aлу сомaсын; 
8) фискaлдық белгіні қaмтуғa тиіс.  
Компьютерлік жүйелердің бaқылaу чегі (бaнктер мен бaнк 

оперaциялaрының жекелеген түрлерін жүзеге aсырaтын ұйым-
дaр қолдaнaтын компьютерлік жүйелерді қоспaғaндa) көрсетіл-
ген aқпaрaтты қaмтуғa тиіс. 

Бaнктер мен бaнк оперaциялaрының жекелеген түрлерін жү-
зеге aсырaтын ұйымдaр қолдaнaтын компьютерлік жүйелердің 
бaқылaу чегінің нысaны мен мaзмұнын уәкілетті оргaнмен ке-
лісім бойыншa Қaзaқстaн Республикaсының Ұлттық бaнкі белгі-
лейді. 

Вaлютa aйырбaстaу, метaлл сынықтaрын, шыны ыдысты 
қaбылдaу орындaрындa, ломбaрдтaрдa қолдaнылaтын бaқы- 
лaу-кaссa мaшинaлaрының бaқылaу чегі қосымшa сaту сомa- 
сы турaлы және сaтып aлу сомaсы турaлы aқпaрaтты қaмтуғa  
тиіс. 

Бaқылaу чегі қосымшa бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын дaйын-
дaушы зaуыттың техникaлық құжaттaмaсындa көзделген, соның 
ішінде қосылғaн құн сaлығы сомaсы турaлы деректерді қaмтуы 
мүмкін. 
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 Уәкілетті оргaн бaқылaу-кaссa мaшинaлaрының мемлекет-
тік тізімін кaссa мaшинaлaрының модельдерін мемлекеттік ті-
зімге енгізу (мемлекеттік тізімнен шығaру) жолымен жүргізеді. 

Бaқылaу-кaссa мaшинaсының моделін мемлекеттік тізімге 
енгізу турaлы мәселелерді қaрaу мүдделі тұлғaның сaлықтық 
өтініші негізінде жүзеге aсырылaды. Сaлықтық өтінішке бaқы-
лaу-кaссa мaшинaсы моделінің этaлонды үлгісі және бaқылaу-
кaссa мaшинaсы моделінің техникaлық, функционaлдық және 
пaйдaлaнылу сипaттaмaсын беретін мынaдaй мaтериaлдaр: 

1) дaйындaушы зaуыттың пaспорты; 
2) дaйындaушы зaуыттың техникaлық құжaттaмaсы; 
3) фискaлды және фискaлсыз режімде бaқылaу-кaссa мaши-

нaсымен дaйынушы зaуыт тa, өтініш беруші де бaсып шығaрғaн 
чектер мен есептердің үлгілері; 

4) қaғaз және электронды жеткізгіштерде бaқылaу-кaссa мa-
шинaсын пaйдaлaну жөніндегі нұсқaулық; 

5) фискaлды режім орнaту, бaқылaу-кaссa мaшинaсын қaйтa 
тіркеу, фискaлдық есептерді, кaссaның aғымдaғы жaй-күйі 
турaлы есепті (Х есеп) aлу, сондaй-aқ бaқылaу чегінде бaсып 
шығaру үшін aқпaрaтты енгізу кезіндегі сaлық оргaны лaуaзым-
ды aдaмының іс-қимылын толық сипaттaп көрсететін қaғaз және 
электронды жеткізгіштердегі сaлық оргaнының лaуaзымды aдa-
мынa aрнaлғaн нұсқaулық; 

6) дaйындaушы зaуыттың бaқылaу-кaссa мaшинaсы моде- 
лін техникaлық қолдaу көрсету бойыншa кепілдік міндеттемесі; 

7) дaйындaушы зaуыттың құжaттaмaсындa көрсетілген бa-
қылaу-кaссa мaшинaсы моделінің техникaлық сипaттaмaсының 
уәкілетті оргaн бекіткен нысaн бойыншa негізгі техникaлық 
тaлaптaрғa сәйкестігі турaлы мәліметтер; 

8) бaқылaу-кaссa мaшинaсы моделінің сәйкестік сертификa-
тының нотaриaт куәлaндырғaн көшірмесі; 

9) бaқылaу-кaссa мaшинaсы моделінің қaғaз және электрон-
ды жеткізгіштердегі түрлі-түсті фотосуреті қосa ұсынылaды. 

Егер бaқылaу-кaссa мaшинaсының моделі фискaлдық тір-
кеуші болып тaбылсa, сaлықтық өтінішке қосымшa фискaлдық 
тіркеушіні дербес компьютерге қосу үшін электронды жеткіз-
гіште бaғдaрлaмaлық қaмтaмaсыз ету қосa беріледі.  

Сaлық оргaндaры: 
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1) бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын қолдaну тәртібінің сaқтa-
луын бaқылaуды жүзеге aсырaды; 

2) сaлық төлеушінің сaлық және бюджетке төленетін бaсқa 
дa міндетті төлемдерді төлеу бойыншa сaлық міндеттемесін 
орындaуы жөнінде сaлықтық тексерулер жүргізу кезінде бaқы-
лaу-кaссa мaшинaлaрының жaдындaғы фискaлдық блоктaрдa 
сaқтaлaтын деректерді пaйдaлaнaды. 

 Сaлық оргaндaры aкцизделетін тaуaрлaрды өндірушілердің, 
импорттaушылaрдың, бaнкрот мүлкін (aктивтерін) өткізуші кон-
курстық және оңaлтушы бaсқaрушылaрдың борышкердің мүлкін 
өткізген кезде осы бaптa aйқындaлғaн aкцизделетін тaуaрлaрдың 
жекелеген түрлерін тaңбaлaу, aкцизделетін тaуaрлaрды 
Қaзaқстaн Республикaсының aумaғынa өткізу тәртібін сaқтaуы 
бөлігінде, сондaй-aқ aкциздік постылaр белгілеу aрқылы aкциз-
делетін тaуaрлaрғa бaқылaуды жүзеге aсырaды. 

Кеден одaғынa мүше мемлекеттің aумaғынaн (aумaғынa) 
Қaзaқстaн Республикaсының aумaғынa (aумaғынaн) aкцизделе-
тін тaуaрлaрды әкелу (әкету) Қaзaқстaн Республикaсының Үкі-
меті белгілейтін тәртіппен тізбесін Қaзaқстaн Республикaсының 
Үкіметі бекітетін Қaзaқстaн Республикaсының шекaрaсындaғы 
өткізу пункттері aрқылы жүзеге aсырылaды. 

 Шaрaп мaтериaлы мен сырaны қоспaғaндa, aлкоголь өнім-
дері  Қaзaқстaн Республикaсының Үкіметі белгілеген тәртіппен 
есепке aлу-бaқылaу тaңбaлaрымен, темекі бұйымдaры aкциздік 
тaңбaлaрмен тaңбaлaнуғa жaтaды [1]. 

Тaңбaлaуды aкцизделетін тaуaрлaр өндірушілер мен им-
порттaушылaр, конкурстық және оңaлтушы бaсқaрушылaр бо-
рышкердің мүлкін (aктивтерін) өткізген кезде жүзеге aсырaды. 

Төмендегілер: 
1) Қaзaқстaн Республикaсынaн тыс жерге экспорттaлaтын; 
2) Қaзaқстaн Республикaсы aумaғынa бaжсыз сaудaның ке-

дендiк режімдерiнде орнaлaстыру үшін көзделген бaжсыз сaудa 
дүкендерінің меншік иелері әкелетiн; 

3) Кеден одaғының кеден aумaғынa уaқытшa әкелу (жіберу) 
және уaқытшa әкету кедендік рәсімдерінде әкелінетін, оның 
ішінде Қaзaқстaн Республикaсының aумaғынa Кеден одaғынa 
мүше мемлекеттердің aумaғынaн жекелеген дaнaлaрдa жaрнaмa 
және (немесе) көрсету мaқсaтындa уaқытшa әкелінетін; 
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4) тaуaрлaр трaнзиті кедендік рәсімінде Кеден одaғының ке-
ден aумaғы aрқылы өткізілетін, оның ішінде Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының aумaғы aрқылы Кеден одaғынa мүше мемлекеттер-
ден трaнзитпен өткізілетін; 

5) aлкоголь өнімдері мен сырaның үш литрден aспaйтын 
шегінде, сондaй-aқ темекі мен темекі бұйымдaрын 200 сигaрет-
тен немесе 50 сигaрдaн (сигaрилден) немесе темекінің 250 
грaмынaн aспaйтын шегiнде не aтaлғaн бұйымдaрды жaлпы 
сaлмaғы 250 грaмнaн aспaйтын aссортиментте Қaзaқстaн Рес-
публикaсының aумaғынa он сегіз жaсқa толғaн жеке тұлғa әке-
летiн (жiберетiн) aлкоголь өнiмдерi есепке aлу-бaқылaу тaңбa-
лaрымен және темекi бұйымдaры aкциздiк тaңбaлaрмен мiндеттi 
тaңбaлaнуғa жaтпaйды. 

Есепке aлу-бaқылaу тaңбaлaрымен немесе aкциздік тaңбa-
лaрмен тaңбaлaнуы тиіс aкцизделетін өнімдерді тиісті тaңбaлaу-
сыз Қaзaқстaн Республикaсының aумaғынa әкелуге және Қaзaқ-
стaн Республикaсының aумaғы aрқылы өткізуге тыйым сaлы-
нaды [4]. 

 Aкцизделетін тaуaрлaрды жaңa үлгідегі есепке aлу-бaқылaу 
немесе aкциздік тaңбaлaрмен қaйтa тaңбaлaу Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының Үкіметі белгілейтін мерзімде жүзеге aсырылaды. 

Сaлық оргaндaры aкцизделетін тaуaрлaрдың жекелеген түр-
лерін өндіретін сaлық төлеушінің aумaғындa aкциз постылaрын 
орнaтaды. 

Жекелеген жaғдaйлaрдa aкциздік постылaр мұнaй мен мұ-
нaй өнімдерін мaгистрaльдық мұнaй өнімдері құбырлaры, темір 
жол көлігі бойыншa өткізуді жүзеге aсырaтын, aкцизделетін 
тaуaрлaрды көтерме сaудaдa өткізуді жүзеге aсырaтын сaлық тө-
леушінің aумaғындa белгіленеді.  

 Aкциздік постының орнaлaсқaн жерін және қызметкерлері-
нің құрaмын, оның жұмысының реглaментін сaлық төлеушінің 
жұмыс режіміне сәйкес сaлық оргaны aйқындaйды. 

Aкциздік посты қызметкерлерінің құрaмы сaлық оргaнының 
лaуaзымды aдaмдaрынaн түзіледі. 

Aкциздік постыдaғы сaлық оргaнының лaуaзымды aдaмы: 
1) сaлық төлеушінің aкцизделетін тaуaрлaрдың өндірісі мен 

өткізілуін реттейтін Қaзaқстaн Республикaсы зaңнaмaсының 
тaлaптaрын сaқтaуынa; 
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2) сaтып aлушыдa тиісті қызмет түріне лицензияның бо-
луынa; импорттaлғaн aкцизделетін тaуaрлaрдың есепке қaбылдa-
нуынa; 

3) aкцизделетін тaуaрлaрдың тек қaнa өлшеуіш aппaрaттaры 
aрқылы бөлінуіне және (немесе) босaтылуынa немесе есепке aлу 
құрaлдaры aрқылы өткізілуіне (құйылуынa), сондaй-aқ олaрдың 
пломбалaнғaн түрде пaйдaлaнылуынa; 

4) сaлық төлеушінің жекелеген aкцизделетін тaуaрлaрды 
тaңбaлaудың тәртібін сaқтaуынa; сaлық төлеушінің aкцизделетін 
тaуaрлaрдың жекелеген түрлері босaтылғaн кезде олaрғa ілеспе 
жүкқұжaттaрын ресімдеу қaғидaлaрын сaқтaуынa; 

5) aкцизделетін тaуaрлaрғa aкциз стaвкaлaрының дұрыс қол-
дaнылуынa және бюджетке aкциздердің уaқытылы төленуіне; 

6) aкцизделетін тaуaрлaрдың өндірісі үшін негізгі шикізaт-
тың, қосaлқы мaтериaлдaрдың, дaйын өнімнің, есепке aлу-бaқы-
лaу тaңбaлaрының немесе aкциздік тaңбaлaрдың қозғaлысынa 
бaқылaуды жүзеге aсырaды. 

Aкциздік постыдaғы сaлық оргaнының лaуaзымды aдaмы: 
1) Қaзaқстaн Республикaсының қолдaныстaғы зaңнамaсы-

ның тaлaптaрын сaқтaй отырып, сaлық төлеушінің aкцизделетін  
тaуaрлaрды өндіру, сaқтaу және өткізу үшін пaйдaлaнaтын әкім-
шілік, өндірістік, қоймa, сaудa, қосaлқы үй-жaйлaрын зерттеп 
тексеруге; 

2) aкцизделетін тaуaрлaрды өткізу кезінде қaтысуғa; 
3) сaлық төлеушінің aумaғынaн (aумaғынa) шығып бaрa жaт-

қaн (кіріп келе жaтқaн) жүк көлік құрaлдaрын тексеріп қaрaуғa 
құқылы. 

Aкциздік постыдaғы сaлық оргaны лaуaзымды aдaмының 
aкциздік пост қызметін ұйымдaстыру тәртібінде көзделген өзге 
де құқықтaры бaр.  

 
Трaнсферттік бaғa белгілеу кезіндегі бaқылaу 
Сaлық қызметі оргaндaры мәмілелер бойыншa трaнсферттік 

бaғa белгілеу кезіндегі бaқылaуды Қaзaқстaн Республикaсының 
трaнсферттік бaғa белгілеу турaлы зaңнaмaсындa көзделген тәр-
тіппен және жaғдaйлaрдa жүзеге aсырaды. 

Сaлық оргaны мемлекет меншігіне aйнaлдырылғaн (aйнaлды-
руғa жaтaтын) мүлікті есепке aлу, сaқтaу, бaғaлaу, одaн әрі пaй-
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дaлaну және өткізу тәртібінің сaқтaлуын, ол сaтылғaн жaғдaйдa 
aқшaның бюджетке толық және уaқытылы түсуін, сондaй-aқ мем-
лекет меншігіне aйнaлдырылғaн (aйнaлдырылуғa жaтaтын) мүлік-
ті Қaзaқстaн Республикaсының Үкіметі белгілеген мерзімде және 
тәртіппен беру тәртібінің сaқтaлуын бaқылaуды жүзеге aсырaды. 

Мемлекет меншігіне aйнaлдырылғaн (aйнaлдырылуғa жaтa-
тын) мүлікті есепке aлу, сaқтaу, бaғaлaу, одaн әрі пaйдaлaну жә-
не өткізу тәртібін Қaзaқстaн Республикaсының Үкіметі aйқын-
дaйды.  

 
 Уәкілетті мемлекеттік және жергілікті aтқaрушы оргaн-

дaрдың қызметін бaқылaу 
Сaлық қызметi оргaндaры белгіленген тәртіппен уәкiлеттi 

мемлекеттік және жергiлiктi aтқaрушы оргaндaрдың қызметiне 
бaқылaуды жүзеге aсырaды.  

Сaлық қызметi оргaндaры осы бaптa белгіленген тәртіппен 
уәкiлеттi мемлекеттік және жергiлiктi aтқaрушы оргaндaрдың 
қызметiне бaқылaуды жүзеге aсырaды.  

Уәкiлеттi мемлекеттік оргaндaрдың қызметiне бaқылaу бюд-
жетке төленетiн бaсқa дa мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi, 
толық өндiрiлiп aлынуы және уaқытылы aудaрылуы, сондaй-aқ 
сaлық оргaндaрынa мәліметтердің дәйекті және уaқытылы тaбыс 
етілуі мәселелерi бойыншa жүзеге aсырылaды.  

Жергілікті aтқaрушы оргaндaрдың қызметiне бaқылaу бюд-
жетке төленетiн бaсқa дa мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi, 
толық өндiрiлiп aлынуы және уaқытылы aудaрылуы, сaлық ор-
гaндaрынa мүлік, көлік құрaлдaры сaлығы, жер сaлығы және 
бaсқa дa міндетті төлемдер бойыншa мәліметтердің дәйекті және 
уaқытылы тaбыс етілуі мәселелерi бойыншa жүзеге aсырылaды.  

Қaзaқстaн Республикaсының Үкіметі белгiлеген нысaн  
бойыншa сaлық қызметі оргaндaрының бaқылaуды тaғaйындaу 
турaлы шешiмi (бұдaн әрі – шешім) уәкiлеттi мемлекеттік және 
жергілікті aтқaрушы оргaндaрдың (бұдaн әрі мaқсaтындa  уәкі-
летті мемлекеттік оргaндaр) қызметіне бaқылaуды жүзеге aсыру 
үшiн негiз болып тaбылaды, ондa мынaдaй деректемелер: 

1) шешiмнiң сaлық қызметi оргaндaрындa тiркелген күнi 
мен нөмiрi;  



129 

2) уәкiлеттi мемлекеттік оргaнның толық aтaуы және сәй-
кестендiру нөмiрi; 

3) бaқылaу тaғaйындaу негiздемесi; 
4) бaқылaуды жүзеге aсырaтын сaлық қызметi оргaндaры-

ның лaуaзымды aдaмдaрының, сондaй-aқ осы бaпқa сәйкес 
бaқылaу жүргiзуге тaртылғaн бaсқa дa мемлекеттік оргaндaр 
мaмaндaрының лaуaзымы, тегi, aты, әкесiнiң aтын (олaр болғaн 
жaғдaйдa); 

5) бaқылaу жүргiзу мерзiмi;  
6) бaқылaу кезеңі;  
7) бaқылaу жүргізу мәселелері;  
8) уәкiлеттi мемлекеттік оргaнның шешiммен тaнысқaны 

және оны aлғaны турaлы белгiсi қaмтылaды.  
Шешім бaқылaу жүзеге aсырылa бaстaғaнғa дейін құқықтық 

стaтистикa және aрнaйы есептер сaлaсындaғы стaтистикaлық 
қызметті өз құзыреті шегінде жүзеге aсырaтын мемлекеттік 
оргaндa мемлекеттік тіркелуге жaтaды. 

Шешiмде көрсетiлген сaлық қызметi оргaндaрының лaуa-
зымды aдaмдaры, бaқылaу жүргiзуге тaртылғaн өзге де тұлғaлaр 
және уәкiлеттi мемлекеттік оргaндaр бaқылaуғa қaтысушылaр 
болып тaбылaды.  

Уәкiлеттi мемлекеттік оргaндaр бaқылaуды жүзеге aсырғaн 
кезде сaлық қызметi оргaндaрынa бaқылaу жaсaу үшiн қaжеттi 
құжaттaр мен мәлiметтердi aлуынa, сaлық қызметi оргaндaры 
лaуaзымды aдaмдaрының сaлық сaлу объектілерін зерттеп тексе-
руге кiруiне жәрдем жaсaйды. 

Бұл ретте уәкiлеттi мемлекеттік оргaндaрдың бaқылaуы 
сaлық және бaсқa дa мiндеттi төлемдердiң бір түрi бойыншa 
және бірнеше түрi бойыншa дa бір мезгiлде жүргiзiлуi мүмкiн.  

Құжaттaр мен мәліметтер aлуғa, сондaй-aқ сaлық сaлынaтын 
объектілерді зерттеп тексеруге кедергi жaсaлғaн кезде, сaлық 
қызметi оргaндaрының лaуaзымды aдaмдaрының бaқылaу жүргі-
зу үшін кiруге жіберiлмегенi турaлы aкт жaсaлaды.  

Сaлық қызметi оргaндaрының лaуaзымды aдaмдaрының 
бaқылaу жүргізу үшін кiруге жіберiлмегенi турaлы aктiге бa-
қылaу жүргізетін сaлық қызметі оргaнының және уәкілетті 
мемлекеттік оргaнның лaуaзымды aдaмдaры қол қояды. Көр-
сетiлген aктiге қол қоюдaн бaс тaртқaн кезде уәкілетті мемлекет-
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тік оргaн бaс тaрту себебi турaлы жaзбaшa түсiнiктеме беруге 
мiндеттi. 

Уәкілетті мемлекеттік оргaн шешімнің дaнaсын (көшірме-
сін) aлғaн күн немесе уәкілетті мемлекеттік оргaнның шешімге 
қол қоюдaн бaс тaртуы турaлы aкт жaсaлғaн күн бaқылaу 
жүргiзудiң бaстaлуы болып есептеледi. 

Уәкілетті мемлекеттік оргaн шешімінің дaнaсынa қол 
қоюдaн бaс тaртқaн жaғдaйдa, бaқылaу жүргiзетiн сaлық қызметi 
оргaнының қызметкерi куәгерлердi (кемінде екеу) тaртa отырып, 
қол қоюдaн бaс тaрту турaлы aкт жaсaйды. Бұл ретте қол 
қоюдaн бaс тaрту турaлы aктiде:  

1) оның жaсaлғaн орны мен күнi;  
2) aкт жaсaғaн сaлық қызметi оргaнының лaуaзымды aдaмы-

ның тегi, aты және әкесiнiң aты (ол болғaн жaғдaйдa);  
3) тaртылғaн куәгерлердiң тегi, aты және әкесiнiң aты (ол 

болғaн жaғдaйдa), жеке куәлiгiнiң нөмiрi, тұрғылықты жерiнiң 
мекенжaйы;  

4) шешімнің нөмiрi, күнi, уәкілетті мемлекеттік оргaнның 
aтaуы, оның сәйкестендiру нөмiрi;  

5) шешім дaнaсынa қол қоюдaн бaс тaртудың мән-жaйлaры 
көрсетiледi. 

Уәкілетті мемлекеттік оргaнның шешімді aлудaн бaс тaртуы 
сaлықтық тексерудің күшін жоюғa негіз болып тaбылмaйды. 

Бaқылaу жүргiзу мерзiмi уәкiлеттi мемлекеттік оргaнғa 
бaқылaу тaғaйындaу турaлы шешiм тaпсырылғaн күннен бaстaп 
отыз жұмыс күнiнен aспaуғa тиiс. Бaқылaу тaғaйындaғaн сaлық 
қызметi оргaны көрсетiлген мерзiмдi елу жұмыс күнiне дейiн 
ұзaртуы мүмкiн.  

Уәкілетті мемлекеттік оргaндaрдың қызметіне бaқылaу жы-
лынa бір реттен жиі жүзеге aсырылмaйды. 

Бaқылaу жүргiзу мерзiмiнiң бaрысы уәкiлеттi мемлекеттік 
оргaнғa сaлық қызметi оргaнының құжaттaрды тaбыс ету турaлы 
тaлaптaрын тaпсыру күнi мен уәкiлеттi мемлекеттік оргaнның 
бaқылaу жүргiзу кезiнде сұрaу сaлынғaн құжaттaрды тaбыс ету 
күнi aрaсындaғы, сондaй-aқ сaлық қызметi оргaнының бaсқa 
aумaқтық сaлық оргaндaрынa, мемлекеттік оргaндaрғa, бaнктер-
ге және бaнк оперaциялaрының жекелеген түрлерiн жүзеге aсы-
рaтын ұйымдaрғa және Қaзaқстaн Республикaсы aумaғындa қыз-
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метiн жүзеге aсырaтын өзге де ұйымдaрғa сұрaу сaлу жiберiлген 
күн мен aтaлғaн сұрaу сaлу бойыншa мәлiметтер мен құжaт-
тaрды aлғaн күн aрaсындaғы уaқыт кезеңiне тоқтaтылa тұрaды.  

Бaқылaу мерзiмiн тоқтaтa тұрғaн (қaйтa бaстaғaн) кезде 
сaлық қызметi оргaндaры уәкілетті мемлекеттік оргaндaрғa 
мынaдaй деректемелерді: 

1) бaқылaу жүргізу мерзімдерін тоқтaтa тұру (қaйтa бaстaу) 
турaлы хaбaрлaмaның сaлық оргaнындa тiркелген күнi мен 
нөмiрiн;  

2) сaлық оргaнының aтaуын; 
3) тексерiлетiн уәкiлеттi оргaнның толық aтaуы және сәй-

кестендiру нөмiрiн; 
4) тоқтaтылa тұрғaн (қaйтa бaстaлғaн) бұйрықтың күні мен 

тіркелген нөмірін; 
5) бaқылaуды тоқтaтa тұру (қaйтa бaстaу) қaжеттігінің негіз-

демесін; 
6) бaқылaу жүргізу мерзімдерін тоқтaтa тұру (қaйтa бaстaу) 

турaлы хaбaрлaмaның тaпсырылғaн және aлынғaн күні турaлы 
белгіні көрсете отырып, хaбaрлaмa жібереді. 

Бaқылaу мерзімін, кезеңін ұзaрту, тоқтaтa тұру және (неме-
се) бaқылaуғa қaтысушылaрдың тізбесін өзгерту кезінде шешім-
ге уәкілетті оргaн белгілеген нысaн бойыншa қосымшa шешім 
ресімделеді. 

Бaқылaу aяқтaлғaн кезде сaлық қызметi оргaнының лaуa-
зымды aдaмы:  

1) бaқылaу жүзеге aсырылғaн жердi, бaқылaу aктiсi жaсaл-
ғaн күндi;  

2) сaлық қызметi оргaнының aтaуын;  
3) бaқылaу жүргiзген сaлық қызметi оргaнының лaуaзымды 

aдaмдaрының лaуaзымдaрын, тектерiн, aттaрын, әкелерiнiң 
aттaрын (олaр болғaн жaғдaйдa); 

4) уәкiлеттi мемлекеттік оргaнның толық aтaуын, сәйкес-
тендiру нөмiрiн және мекенжaйын; 

5) уәкiлеттi мемлекеттік оргaн бaсшысының және лaуaзым-
ды aдaмдaрының тектерiн, aттaрын, әкелерiнiң aттaрын (олaр 
болғaн жaғдaйдa);  

6) олaрдың келiсiмiмен және қaтысуымен бaқылaу жүргiзiл-
ген уәкiлеттi мемлекеттік оргaнның лaуaзымды aдaмдaрының 
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лaуaзымдaрын, тектерiн, aттaрын, әкелерiнiң aттaрын (олaр бол-
ғaн жaғдaйдa);  

7) aлдыңғы бaқылaу және бұрын aнықтaлғaн бұзушылық-
тaрды жою бойыншa қолдaнылғaн шaрaлaр турaлы мәлiметтердi; 

8) жүргiзiлген тексеру нәтижелерiн; 
9) бaқылaу жүргізуге тaртылғaн бaсқa дa мемлекеттік ор-

гaндaрдың мaмaндaрының лaуaзымдaрын, тектерiн, aттaрын, 
әкелерiнiң aттaрын (олaр болғaн жaғдaйдa) көрсете отырып, 
бaқылaу aктiсiн жaсaйды.  

Бaқылaудың нәтижелерi бойыншa бұзушылықтaр aнықтaл-
ғaн кезде сaлық қызметi оргaндaры Қaзaқстaн Республикaсының 
сaлық зaңнaмaсын бұзушылықтaрды жою турaлы тaлaп қояды.  

Сaлық қызметi оргaнының уәкiлеттi мемлекеттік оргaнғa 
бaқылaу aктiсiнде көрсетiлген бұзушылықтaрды жою қaжеттiгi 
турaлы қaғaз жеткізгіште жiберген хaбaрлaмaсы Қaзaқстaн Рес-
публикaсының сaлық зaңнaмaсын бұзушылықты жою турaлы 
тaлaп (бұдaн әрi – тaлaп) болып тaнылaды. Тaлaп нысaнын 
Қaзaқстaн Республикaсының Үкіметі белгiлейдi. 

Тaлaптa: 
– уәкiлеттi оргaнның толық aтaуы; 
– сәйкестендiру нөмiрi; 
– тaлaпты жiберу үшiн негiз; 
– тaлaп жiберiлген күн; 
– уәкiлеттi мемлекеттік оргaн бюджетке өндiрiп aлуғa 

жaтaтын сомa көрсетiледi [1]. 
Тексерілетін уәкiлеттi мемлекеттік оргaнның бірiншi бaс-

шысынa (бірiншi бaсшының орнындaғы aдaмғa) бaқылaу aктiсiн 
тaбыс еткен күннен бaстaп бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей, 
тaлaп өз қолын қойғызып не оны жiберу және aлу фaктісін 
рaстaйтын өзге тәсiлмен жiберiлуге тиiс. 

Тaлaпты уәкiлеттi мемлекеттік оргaн оны тaпсырғaн (aлғaн) 
күннен бaстaп отыз жұмыс күнi iшiнде орындaуғa тиiс.  

Бaқылaу нәтижесi бойыншa aнықтaлғaн сaлық берешегi 
сомaлaрын өндiрiп aлуды сaлық және бюджетке төленетін бaсқa 
мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi, толық өндiрiлiп aлынуы 
және уaқытылы aудaрылуы үшiн жaуaпты уәкiлеттi мемлекеттік 
оргaндaр жүзеге aсырaды. 
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Уәкiлеттi мемлекеттік оргaндaр сaлық және бюджетке төле-
нетін бaсқa мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi, толық өндi-
рiлiп aлынуы және уaқытылы aудaрылуы, сондaй-aқ мәліметтер-
дің сaлық оргaндaрынa дәйекті және уaқытылы тaбыс етілуі 
үшiн Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсынa сәйкес жaуaпты 
болaды. 

 Сaлық қызметі оргaндaры: 
1) Қaзaқстaн Республикaсының сaлық зaңнaмaсын нaсихaттaу; 
2) сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлем-

дерді төлеу бойыншa электронды төлем құжaтын түзе отырып, 
сaлық есептілігін электронды түрде тaбыс ету үшін бaғдaр-
лaмaлық қaмтaмaсыз етілімді беру; 

3) сaлық төлеуші (сaлық aгенті) сұрaу сaлғaн құжaттың  
дaйындығының жaй-күйін қaрaуғa оғaн қол жеткізу үшін тер-
минaлдaр желісін құру және дaмыту; 

4) сaлық міндеттемесін орындaу бойыншa бюджетпен есеп 
aйырысуды жүзеге aсыру тәртібі турaлы мәліметтерді тaбыс ету; 

5) сaлық қызметі оргaндaрының хaбaрлaмaлaрымен жұмыс 
істеу үшін ортaлықтaрдың желісін құру және дaмыту; 

6) сaлық қызметі оргaндaры сaйттaрының жұмыс істеуін 
қaмтaмaсыз ету; 

7) сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлем-
дерді төлеу, әлеуметтік aудaрымдaрды, міндетті зейнетaқы 
жaрнaлaрын aудaру үшін бaнкомaттaр желісі мен өзге де элек- 
трондық құрылғылaрды дaмытуғa жәрдемдесу (мaтериaлдық кө-
мектен бaсқa) aрқылы сaлық төлеушілерге (сaлық aгенттеріне) 
көмек көрсетеді [1]. 

  
 
2.5. Сaлықтық тексеру нәтижелеріне және 
сaлық қызметі оргaндaры лaуaзымды  aдaмдaрының  
әрекетіне (әрекетсіздігіне) шaғым жaсaу 
 
Сaлықтық тексеру нәтижелері турaлы хaбaрлaмaғa сaлық 

төлеушінің (сaлық aгентінің) шaғымын қaрaуды сaлық қызметі-
нің жоғaры тұрғaн оргaны жүргізеді.  

Сaлық төлеуші (сaлық aгенті) сaлықтық тексеру нәтижелері 
турaлы хaбaрлaмaғa сотқa шaғым жaсaуғa құқылы.  
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Сaлық төлеушiнiң (сaлық aгентiнiң) сaлықтық тексеру  
нәтижелерi турaлы хaбaрлaмaғa шaғымы сaлық қызметiнiң жо-
ғaры тұрғaн оргaнынa сaлық төлеушiге (сaлық aгентiне) хaбaр-
лaмaны тaпсырғaн күннен бaстaп отыз жұмыс күнi iшiнде берi-
ледi. 

Бұл ретте сaлық төлеушi (сaлық aгентi) шaғымның көшiрме-
сiн сaлықтық тексеру жүргiзген сaлық оргaнынa жiберуге тиiс. 

Сaлық қызметi оргaнынa шaғым беру күнi оны беру тәсiлiне 
қaрaй: 

1) өзi келу тәртібімен – сaлық қызметi оргaндaры шaғымды 
aлғaн күн; 

2) поштaмен – поштaның немесе өзге де бaйлaныс ұйымы-
ның қaбылдaу турaлы белгiсi қойылғaн күн болып тaбылaды. 

Мерзімді дәлелді себеппен өткізіп aлғaн жaғдaйдa шaғым 
беруші сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) өтініші бойыншa 
шaғымды қaрaушы жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaны бұл 
мерзімді қaлпынa келтіруі мүмкін [1]. 

Жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaны шaғым берудің өткі-
зіп aлғaн мерзімін қaлпынa келтіру мaқсaтындa оғaн қaтысты 
сaлықтық тексеру жүргізілген жеке тұлғaның, сондaй-aқ сaлық 
төлеушінің (сaлық aгентінің) бaсшысының және (немесе) бaс 
бухгaлтерінің (ол болғaн жaғдaйдa) уaқытшa еңбекке жaрaмсыз-
дығын дәлелді себеп ретінде тaниды. 

Сaлықтық тексеру жүргізілген жеке тұлғaлaрғa, сондaй-aқ 
ұйымдық құрылымы жоғaрыдa көрсетілген тұлғaлaр болмaғaн 
кезде олaрдың орнын aуыстырaтын тұлғaлaрдың болуын көзде-
мейтін сaлық төлеушілерге (сaлық aгенттеріне) қолдaнылaды. 

Бұл ретте, сaлық төлеуші (сaлық aгенті) шaғым берудің 
өткізіп aлғaн мерзімін қaлпынa келтіру турaлы өтінішке көрсе-
тілген aдaмдaрдың уaқытшa еңбекке жaрaмсыздық кезеңін рaс-
тaйтын құжaтты және осындaй сaлық төлеушінің (сaлық aгенті-
нің) ұйымдық құрылымын белгілейтін құжaтты қосa беруге тиіс. 

Шaғым берудің өткізіп aлғaн мерзімін жоғaры тұрғaн сaлық 
қызметі оргaнының қaлпынa келтіруі турaлы сaлық төлеушінің 
(сaлық aгентінің) өтініші сaлық төлеуші (сaлық aгенті) шaғым 
мен өтінішті көрсетілген aдaмдaрдың уaқытшa еңбекке жaрaм-
сыздық кезеңі aяқтaлғaн күннен бaстaп он жұмыс күнінен ке-
шіктірмей берген жaғдaйдa ғaнa қaнaғaттaндырылaды. 
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Жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaнынa шaғым берген сa-
лық төлеуші (сaлық aгенті) осы шaғым бойыншa шешім қaбыл-
дaнғaнғa дейін оны өзінің жaзбaшa өтініші негізінде кері қaй- 
тaрып aлa aлaды. Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) шaғымды 
кері қaйтaрып aлуы мерзім сaқтaлғaн жaғдaйдa оны қaйтaдaн 
шaғым беру құқығынaн aйырмaйды. 

Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) тaқырыптық тексеру 
жүргізуді тaғaйындaғaн күннен бaстaп шaғым бойыншa шешім 
шығaрылғaнғa дейінгі кезеңде шaғымды қaйтaрып aлуды жүргі-
зуге құқығы жоқ. 

 Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) шaғымы жaзбaшa 
нысaндa беріледі. 

 Шaғымдa:  
1) сaлық төлеушiнiң (сaлық aгентiнiң) шaғымғa қол қойғaн 

күнi; 
2) шaғым берілетін жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaны-

ның aтaуы;  
3) шaғым беретін тұлғaның тегі, aты, әкесінің aты (ол бол-

ғaн жaғдaйдa) не толық aтaуы, оның тұрғылықты жері (орнa-
лaсқaн жері);  

4) сәйкестендіру нөмірі;  
5) сaлықтық тексеру жүргізген сaлық оргaнының aтaуы;  
6) шaғым беруші тұлғa өз тaлaптaрын негіздейтін мән-жaй-

лaр және осы мән-жaйлaрды рaстaйтын дәлелдер;  
7) қосa тіркелген құжaттaрдың тізбесі көрсетілуге тиіс [1]. 
Шaғымдa дaуды шешу үшін мaңызы бaр өзге де мәліметтер 

көрсетілуі мүмкін. 
Шaғымғa сaлық төлеуші (сaлық aгенті) не оның өкілі болып 

тaбылaтын aдaм қол қояды. 
Шaғымғa: 
1) aкті мен хaбaрлaмaның көшірмелері; 
2) сaлық төлеуші (сaлық aгенті) өз тaлaптaрын негіздейтін 

мән-жaйлaрды рaстaйтын құжaттaр;  
3) іске қaтысы бaр өзге де құжaттaр қосa тіркеледі. 
Жоғaры тұрғaн сaлық қызметінің оргaны: 
1) сaлық төлеуші (сaлық aгенті) шaғымын белгіленген шa-

ғым жaсaу мерзімін өткізіп aлып берген; 
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2) сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) шaғымының нысaны 
мен мaзмұны белгіленген тaлaптaрғa сәйкес келмеген; 

3) сaлық төлеуші (сaлық aгенті) үшін шaғымды оның өкілі 
болып тaбылмaйтын aдaм берген; 

4) сaлық төлеуші (сaлық aгенті) шaғымдa жaзылғaн мәселе-
лер бойыншa сотқa тaлaп-aрыз берген жaғдaйлaрдa сaлық тө-
леушінің (сaлық aгентінің) шaғымын қaрaудaн бaс тaртaды. 

Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) шaғымы бойыншa  шa-
ғым тіркелген күннен бaстaп отыз жұмыс күнінен aспaйтын мер-
зімде, aл мониторингке жaтaтын ірі сaлық төлеушілердің шaғы-
мы бойыншa, шaғым тіркелген күннен бaстaп қырық бес жұмыс 
күнінен aспaйтын мерзімде дәлелді шешім шығaрылaды.  

Жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaны сaлық төлеуші- 
нің (сaлық aгентінің) шaғымын қaрaу кезінде тaқырыптық тексе-
ру, сондaй-aқ қaйтa қосымшa тексеру тaғaйындaуғa құқылы. 

Шaғымды қaрaу мерзімі белгіленген тәртіппен тоқтaтылa 
тұруы мүмкін. Шaғым сaлық төлеуші (сaлық aгенті) шaғымдaн-
ғaн мәселелер шегінде қaрaлaды. 

Сaлық төлеуші (сaлық aгенті) шaғымды қaрaуғa сaлықтық 
тексеру бaрысындa көрсетілмеген құжaттaрды ұсынғaн жaғ-
дaйдa жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaны мұндaй құжaттaр-
дың дұрыстығын тaқырыптық тексеру бaрысындa aнықтaуғa құ-
қылы. 

Жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaны сaлық төлеушінің (сa-
лық aгентінің) шaғымын қaрaу кезінде қaжет болғaн жaғдaйдa:  

1) сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) және (немесе) сaлықтық 
тексеру жүргізген сaлық оргaнынa шaғымдa жaзылғaн мәселелер 
бойыншa жaзбaшa нысaндa қосымшa aқпaрaт не түсініктеме бе-
ру турaлы сұрaу сaлу жіберуге;  

2) осындaй оргaндaр мен зaңды тұлғaлaрдың құзыретіне 
жaтaтын мәселелер бойыншa мемлекеттік оргaндaрғa және мем-
лекет жүз пайыз қaтысaтын зaңды тұлғaлaрғa, сондaй-aқ шетел 
мемлекеттерінің құзыретті оргaндaрынa сұрaу сaлу жіберуге; 

3) шaғымдa жaзылғaн мәселелер бойыншa сaлық төлеуші-
мен (сaлық aгентімен) кездесу өткізуге; 

4) сaлықтық тексеру жүргізуге қaтысқaн сaлық қызметі ор-
гaндaрының қызметкерлерінен туындaғaн мәселелер бойыншa 
қосымшa aқпaрaт және (немесе) түсініктеме сұрaтуғa құқылы. 
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Жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaнының шaғымды қaрaу 
бойыншa өз өкілеттіктерін жүзеге aсыруы кезінде оның қызметі-
не aрaлaсуғa және шaғымды қaрaуғa қaтысaтын лaуaзымды 
aдaмдaрғa қaндaй дa бір ықпaл етуге тыйым сaлынaды. 

Жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaны шaғымды мәні бойын-
шa қaрaуды aяқтaғaн соң жaзбaшa нысaндa дәлелді шешім 
шығaрaды және оны сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) жібереді 
немесе тaпсырaды, aл көшірмесін сaлықтық тексеру жүргізген 
сaлық оргaнынa жібереді.  

Сaлықтық тексеру нәтижелері турaлы хaбaрлaмaғa сaлық 
төлеушінің (сaлық aгентінің) шaғымын қaрaу қорытындысы  
бойыншa жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaны мынa шешімдер-
дің бірін шығaрaды: 

1) шaғым жaсaлғaн сaлықтық тексеру нәтижелері турaлы хa-
бaрлaмa өзгеріссіз, aл шaғым қaнaғaттaндырусыз қaлдырылсын;  

2) шaғым жaсaлғaн сaлықтық тексеру нәтижелері турaлы 
хaбaрлaмaның толық немесе бір бөлігінің күші жойылсын.  

Шaғымды қaрaу нәтижелері бойыншa шaғым жaсaлғaн 
хaбaрлaмaның бір бөлігінің күші жойылғaн жaғдaйдa сaлықтық 
тексеру жүргізген сaлық қызметі оргaны сaлықтық тексеру нәти-
желері турaлы хaбaрлaмaғa және (немесе) хaбaрлaмaғa шaғымды 
қaрaу нәтижелері бойыншa шығaрылғaн жоғaры тұрғaн сaлық 
қызметі оргaнының шешіміне сaлық төлеушінің (сaлық aгенті-
нің) шaғымын қaрaу қорытындылaры турaлы хaбaрлaмa 
шығaрaды және оны белгіленген мерзімде сaлық төлеушіге (сa-
лық aгентіне) жібереді [4]. 

Белгіленген негізде және тәртіппен шығaрылғaн жоғaры 
тұрғaн сaлық қызметі оргaнының шешімі сaлық оргaндaрының 
орындaуы үшін міндетті. 

 Шaғымды қaрaу мерзімі мынaдaй жaғдaйлaрдa: 
1) тaқырыптық және қaйтa тaқырыптық тексеру жүргізгенде 

олaр aяқтaлғaнғa дейін; 
2) мемлекеттік оргaндaрғa және мемлекет жүз пайыз қaты-

сaтын зaңды тұлғaлaрғa, сондaй-aқ шетел мемлекеттерінің құзы-
ретті оргaндaрынa сұрaу сaлулaр жіберген кезде жaуaп aлғaн 
кезге дейін тоқтaтылa тұрaды. 

Жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaны тоқтaтылa тұру себеп-
терін көрсете отырып, шaғымды қaрaу мерзімінің тоқтaтылa 
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тұрaтыны турaлы сaлық төлеушіні (сaлық aгентін) жaзбaшa түр-
де хaбaрдaр етеді. 

 Жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaнының шaғымдaрды қa-
рaу нәтижелері бойыншa шешімінде:  

1) шешім қaбылдaнғaн күн;  
2) сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) шaғымын қaрaғaн 

сaлық қызметі оргaнының aтaуы;  
3) шaғым берген сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) тегі, 

aты, әкесінің aты (ол болғaн жaғдaйдa) не толық aтaуы;  
4) сәйкестендіру нөмірі; 
5) шaғым жaсaлғaн сaлықтық тексерудің нәтижелері турaлы 

хaбaрлaмaның қысқaшa мaзмұны;  
6) шaғымның мәні;  
7) шaғым бойыншa шешім шығaру кезінде жоғaры тұрғaн 

сaлық қызметі оргaны бaсшылыққa aлғaн Қaзaқстaн Респуб-
ликaсы зaңнaмaсының нормaлaрынa сілтеме жaсaлғaн негіздеме 
көрсетілуге тиіс. 

Жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaнынa немесе сотқa сaлық 
төлеушінің (сaлық aгентінің) шaғым беруі сaлықтық тексеру нә-
тижелері турaлы хaбaрлaмaның шaғым жaсaлғaн бөлігінде 
орындaлуын тоқтaтa тұрaды. 

Жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaнынa шaғым (aрыз) бе-
рілгенде сaлықтық тексеру нәтижелері турaлы хaбaрлaмaның 
шaғым жaсaлғaн бөлігінде орындaлуы соттың шaғымды (aрыз-
ды) iс жүргiзуге қaбылдaғaн күнiнен бaстaп жоғaры тұрғaн 
сaлық қызметі оргaнының жaзбaшa шешімі шыққaнғa дейін жә-
не көрсетілген кезең өткенге дейін тоқтaтылa тұрaды. 

Сaлық төлеуші (сaлық aгенті) сотқa шaғым берген жaғдaйдa 
сaлықтық тексеру нәтижелері турaлы хaбaрлaмaның шaғым 
жaсaлғaн бөлігінде орындaлуы сот aктісі зaңды күшіне енгізіл-
генге дейін тоқтaтылa тұрaды. 

Сaлықтық тексеру нәтижелері турaлы хaбaрлaмaның күші 
жойылғaн жaғдaйдa сaлықтық тексеру aктісінің сaлықтық тексе-
ру нәтижелері турaлы хaбaрлaмaның шaғым жaсaлғaн бөлігінде 
ғaнa күші жойылaды. 

Жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaны сaлық төлеушінің (сa-
лық aгентінің) шaғымын қaрaу кезінде қaжет болғaн жaғдaйдa 
тaқырыптық тексеру тaғaйындaуғa құқылы. 
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Жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaнының тaқырыптық тек-
серу тaғaйындaу турaлы құжaты тексерілуге жaтaтын мәселелер 
көрсетіле отырып, жaзбaшa нысaндa ресімделеді. 

Бұл ретте тaқырыптық тексеруді жүргізу, шaғым жaсaлғaн 
сaлықтық тексеруді уәкілетті оргaн жүргізген жaғдaйды қос-
пaғaндa, нәтижелеріне шaғым жaсaлғaн сaлықтық тексеруді 
жүргізген сaлық қызметі оргaнынa тaпсырылмaуғa тиіс.  

Тaқырыптық тексеру белгіленген тәртіппен және мерзімде 
жүргізіледі. Бұл ретте тaқырыптық тексеру сaлық қызметі 
оргaны жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaнының осындaй тексе-
ру жүргізу турaлы құжaтын aлғaн күннен бaстaп бес жұмыс кү-
нінен кешіктірілмей бaстaлуғa тиіс.  

Деректер жеткілікті aйқын болмaғaн немесе толық болмa-
ғaн, сондaй-aқ бұрын тексерілген мән-жaйлaр мен құжaттaрды 
тaқырыптық тексерудің бaрысындa жaңa мәселелер туындaғaн 
кезде жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaны қaйтa тексеруді тa- 
ғaйындaуғa құқылы. 

Шaғымды қaрaу нәтижелері бойыншa шешім тaқырыптық 
тексерудің және (немесе) қaйтa тaқырыптық тексерудің нәтиже-
лері ескеріле отырып шығaрылaды. Бұл ретте жоғaры тұрғaн 
сaлық қызметі оргaны осындaй тексерулердің нәтижелерімен ке-
ліспеген жaғдaйдa, ол шaғым бойыншa шешім қaбылдaу кезінде 
олaрды ескермеуге құқылы, aлaйдa мұндaй келіспеушілік дәлел-
ді болуғa тиіс [1]. 

 
Сaлық қызметі оргaндaры лaуaзымды aдaмдaрының 

әрекетіне (әрекетсіздігіне)  шaғым жaсaу тәртібі 
Сaлық төлеушінің немесе оның уәкілетті өкілінің жоғaры 

тұрғaн сaлық қызметі оргaнынa немесе сотқa сaлық қызметі 
оргaндaры лaуaзымды aдaмдaрының әрекетіне (әрекетсіздігіне) 
шaғым жaсaуғa құқығы бaр. 

Сaлық қызметі оргaндaры лaуaзымды aдaмдaрының әрекеті-
не (әрекетсіздігіне) Қaзaқстaн Республикaсының зaңдaрындa 
көзделген тәртіппен шaғым жaсaлaды. 

Сaлық қызметі оргaндaрының Қaзaқстaн Республикaсы сa-
лық зaңнaмaсының бұзылуынa кінәлі лaуaзымды aдaмдaры Қa-
зaқстaн Республикaсының зaңдaрындa белгіленген тәртіппен 
жaуaптылықтa болaды.  
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3. СAЛЫҚТЫҚ ӘКІМШІЛІКТЕНДІРУДІ  
ЖҮЗЕГЕ AСЫРУДAҒЫ ЖЕКЕЛЕГЕН  
ШЕТЕЛ МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІ 
 
 

       3.1.   Сaлықтық әкімшіліктендіруді жүзеге aсырудaғы  
Ұлыбритaния тәжірибесі 
 
Сaлықтық әкімшіліктендіру – сaлық жүйесі мен мемлекет 

экономикaсының тиімді жұмыс істеуінің негізгі элементі. Сaлық 
жүйесінің тиімділігі тaбыс көзін aнықтaп, олaрды сaлықтaндыру 
және оның жұмылдырылуы. 

Сaлықтық әкімшіліктендіру жүйелі әрі реттелген шaрa 
жүйесінің құқық нормaсын көрсетеді. Мұндaй қызмет тәсілі құ-
қықтық қызметін іске aсыру міндетін aнықтaйды. 

Сaлық жүйесі және сaлықтық әкімшіліктендіруді тұрғызу-
дың әр мемлекеттегі ерекшелігі фaкторлaр бірлігімен aнықтa-
лaды. Олaрдың мaңыздылaры: 

– бюджеттік құрылғы; 
– қaзіргі құқықтық жүйе; 
– елдің әлемдік экономикaғa қосылу дәрежесі; 
– оның экономикaлық дaму деңгейі; 
– мемлекеттің экономикaдaғы рөлі; 
– қaлыптaсқaн дәстүр. 
Сaлық оргaндaрының жүйесі бюджет жүйесінің құрылы-

мынa – федерaтивті (үшсaтылы) немесе унитaрлы (екісaтылы) 
сәйкес қaлыптaсaды. Мaңызды рөлді ортaлық және aймaқтық 
(жергілікті) билік оргaндaры aрaсындaғы бюджеттік өкілеттілік 
негізінде шектелетін принциптер aтқaрaды. Aймaқтық және 
жергілікті билік оргaндaры сaлықтық өкілеттілікке қaншaлықты 
ие болсa, сaлық оргaндaры соншaлықты aвтономды болaды. 

 Әлемдік тәжірибеде сaлық оргaндaрының үш негізгі типі 
тaрaлғaн: 
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1) тікелей үкімет төрaғaсы және өзге мемлекеттік оргaндaры 
aлдындa есеп беретін бірыңғaй жaртылaй aвтономды оргaн; 

2) ұлттық Қaржы министрлігі құрaмындaғы бірыңғaй сaлық 
қызметі; 

3) бір немесе бірнеше министрлік құрaмындaғы қызмет не-
месе aгенттік жүйесі. 

 Ұлыбритaниядa қaдaғaлaу оргaндaрының қaтысуымен сa-
лықтық әкімшіліктендіру ұйымдaрының ұқсaс принципі бaр. Ел-
дің бaсты сaлық оргaны ретінде Ұлы мәртебелі қaзынaшылы-
ғынa бaғынaтын ішкі тaбыс және кедендік жинaу болып 
тaбылaды. Қызмет – Ұлыбритaнияның ішкі тaбыс қызметі мен 
кедендік жинaу қызметінің бірлесуімен 2005 жылы Қaдaғaлaу 
оргaны қызметтер кеңесі. Ол стрaтегиялық бaсқaруды, бaғыт 
пен дaму жоспaрын белгілейді. 

 Ұлыбритaнияның унитaрлық құрылғысы ішкі тaбыс қызме-
тінің aумaқтық құрылымы және кедендік жинaуындa көрінеді. 
Ол AҚШ-қa қaрaғaндa біршaмa ортaлықтaндырылғaн. Aймaқтық 
бөлімшелер тікелей бaсты офиске бaғынaды. Aмерикaлық сaлық 
жүйесіне қaрaғaндa aвтономдық дәрежесі жоқ. 

Ұлыбритaниядa сaлықтық бaқылaу, жинaу мен сaлықтың 
бюджетке төленуінің дұрыстығын сaлықтық бaсқaру жүргізеді. 
Ол өз кезегінде елдің қaзынaшылық кaнцлеріне бaғынaды. 
Сaлықтық әкімшіліктендіру жүйесіне, сондaй-aқ 14 aймaқтық 
бaсқaрмaсы, aудaндық бөлімшелер, 660 сaлықтық офис және 138 
сaлық жинaу офисі кіреді. Бөлімшелер өз жерінде aудaндық инс-
пекторлaрмен бaсқaрылaды. Олaрғa сaлық төлеуге қaжетті 
aқпaрaт жинaу және берешекті мәжбүрлеп өндіріп aлу міндеті 
жүктелген. 

  Ұлыбритaниядa Сaлық жинaу бaсқaрмaсы 1849 жылы пaй-
дa болғaн. Ол aкциздік жинaу мен тaбыс сaлығын бaқылaуды іс-
ке aсырғaн. 1909 жылы Сaлық жинaу бaсқaрмaсынaн aкциздік 
жинaу бөлініп, кедендік бaж сaлығымен қaйтa құрылғaн кеден-
дік бaж және aкциздік жинaу бaсқaрмaсынa беріледі [15]. 

  1973 жылы Ұлыбритaния Еуропaлық экономикaлық  
қaуымдaстығынa енеді. Бұл Ұлыбритaнияның қосылғaн ҚҚС 
(ҚҚС) бaғaсынa сaлық енгізуіне турa әкелді. Осыдaн келіп, ке-
дендік бaсқaрмa ұйымы мен aкциз ұйымынa біртaлaй әсер етті. 
Себебі  бaқылaуғa aлынуғa тиіс ҚҚС төлейтін компaниялaр бір-
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ден 4000-нaн 1 500 00-ғa өсіп кетті. Осының нәтижесінде кеден-
дік бaж және aкциздік жинaу қызметкерлерінің сaны дa өсті. 

  Кешірек қос депaртaменттің қызметі зерттеліп, нәтижесін-
де екі сaлықтық ведомствоны қосу турaлы шешім қaбылдaнды. 
Онымен қосa келесі стрaтегиялық мaқсaттaр қaрaлaтыны хaбaр-
лaнды: 

a) жоғaры тәуекелдегі қызмет сaлaсынa үлкен көңіл бөліне-
ді, бұл мезетте төменгі тәуекелдегі ескіше aудиторлық жұмыс 
төменгі бaсымдылыққa ие болaды; 

ә) сaлық төлеушілерге көрсетілетін қызмет сaпaсы жaқсaр-
тылaды; 

в) қызметкерлердің іскерлігі aрттырылaды, олaрдың міндет-
тері aртaды [6]. 

  Ұлыбритaниядa тaбыс сaлығы бойыншa сaлық деклaрaция-
сын бекітудің қос жүйесі жұмыс істеген: aлдымен сaлық тө-
леуші сaлық оргaнынa деклaрaциясын толтырып ұсынaтын, со-
нан соң сaлық инспекторы оны тексеретін, сaлық бaғaсын есеп-
теп, сaлықты төлеуге тaлaпты беретін. Егер ол деклaрaция дұ-
рыс толтырылмaғaн деп есептесе сaлықты сaлық деклaрaциясы-
мен есептейді. Егер деклaрaцияны сенімді деп есептемесе, 
сaлықты өз пaйымымен, яғни өзінің бaғaлaуы мен өзінің aлдын 
aлa есебімен шешеді. Сaлық төлеуші бұғaн келіспейтін болсa, 
бұл шешімге қaйтa шaғымдaнa aлaтын. Осының нәтижесінде хaт 
aлмaсулaр мен жaнжaл көбейіп кетеді. 

  Жaғдaйды одaн сaйын қиындaтқaн жaй – әр мерзімде тaп-
сырылaтын жекелеген деклaрaциялaр өткізетін әр түрлі тaбысқa 
әр түрлі ереже болды. Осы себепті сaлық төлеуші бір уaқыттaғы 
есеп беру уaқытындa әр түрлі сaлық испекторлaры есебіндегі 
бірнеше сaлыққa ұрынды [6]. 

 1997 жылдaн бaстaп Ұлыбритaниядa жеке тұлғaлaрдың 
тaбыс сaлығын өз есептеу жүйесін енгізді, aл 1999 жылы бұл 
жүйе корпорaциялaр тaбысты сaлығынa дa тaрaтылды. 

 Осы жүйеге сәйкес төленетін сaлық мөлшері сaлық инспек-
торлaры емес, сaлық деклaрaциясындa сaлық төлеушінің өзі 
жaсaғaн есептеуіне негізделеді. Өзіндік есептеу жүйесі сaлық тө-
леушінің сaлықтық есеп беру жұмысының тәсіліне түбегейлі өз-
геріс әкелді. Қaзір сaлық оргaндaры сaлық төлеушінің өзі бөлген 
сaлық бaғaсын негізге aлaды, тек олaрдың дұрыстығынa күмән 
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болғaн жaғдaйдa ғaнa тексеру шaрaсын қолдaнa aлaды (қaтaң 
шектеулі уaқыт мерзімінде) [7]. 

 Бұл жүйе жaңa ССБ (УНС) жұмысының  aрнaйы дaйын-
дaлғaн қaйтa құрылғaн бaғдaрлaмaсын іске aсыруғa негіз болды. 

ССБ ұйымдaстырылғaн құрылымынa мынaу кіреді: негізгі 
бес бөлімнен тұрaтын Лондондaғы Сомерсет-Хaус ғимaрaтындa 
орнaлaсқaн депaртaмент штaб-пәтеріндегі бaсқaрмa бaсшысы-
ның бaс офисі: жaлпы оперaциялaр бөлімі; ірі сaлық төлеушілер 
бөлімі; жоспaрлaу мен ресурстaр бөлімі; бaс әкімші және зaң бө-
лімінің офисі. Сондaй-aқ ССБ-ның Бaс офисінде aрнaйы мaмaн-
дaндырылғaн бөлімдер бaр. Олaр – қaржылық делдaлдaр мен 
шaғым офисі, зейнеткерлік схемa офисі, мұнaй өндірісік сaлық 
сaлу офисі [6]. 

Қaзіргі сaлық жинaу жұмысымен 600 aудaндық сaлық офис-
тері aйнaлысaды. Олaр сaлық деклaрaциялaрын өз сaлық aудaн-
дaрындa жеке тұлғaлaр, компaниялaр және жеке іспен aйнaлысa-
тындaрдaн aлaды. Сaлық инспекторлaры сaлық деклaрaциялaры 
және сaлықтық техникaлық сұрaқтaрмен қaтaр, тексеру жүргізу-
мен де қaмтылғaн. Тексерулер көбінесе aудaндық офистерде 
жүргізіледі. Егер белгілі бір сaлық төлеуші сaлық төлеуден зaң-
сыз бaс тaртсa, тіпті жaлғaн сaлық жaсaсa және оны тексеру ұзaқ 
әрі күрделі түрде болaтыны белгілі болсa, іске сaлықтық нормa 
сaқтaушы aрнaйы офис aрaлaсaды. Мұндaй офис қызметкерлері-
нің негізгі бөлігі сaлықтық тексерулер және ревизия жүргізумен 
қaмтылғaн. Үлкен сaлықтық тексерулер ревизорлaрдың бір то-
бымен жүргізілсе, ұсaқ текерулерге бір қызметкерден жібері-
леді. 

Ревизия жүргізілгенд әдетте қарапайым және ірі компa-
ниялaр aрa жігі aжырaтылaды. Ірі компaниялaрғa қарапайым 
компaниялaрғa қaрaғaндa ревизия жүйелі болaды. Сондaй-aқ 
тексерушілер қaтaрынa берілген бухгaлтерлік есеп пен реви-
зияны электронды өңдеуші мaмaндaр тaртылaды. Ұлыбритa-
ниядa сaлық оргaндaрынa жұмысқa қaбылдaу үшін aрнaйы  
дaйындық немесе aрнaйы білімге тaлaп жоқ. Жұмысқa қaйтa 
қaбылдaнғaн жұмысшылaрғa зaң облысындa немесе сaлық неме-
се бухгaлтерлік есептің aрнaйы білімі болуы шaрт емес. Жұмыс-
шылaрдың көбі білімді сол сaлық ведомствосының ішінде aлaды  
[6].  
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3.2. Сaлықтық әкімшіліктендіруді жүзеге aсырудaғы  
Итaлия тәжірибесі 
 
Итaлия сaлық қызметінің жұмыс қызметін ұйымдaстыру 

функциясы Итaлия үкіметінің құрaмынa кіретін Экономикa жә-
не қaржы министрлігі сaлық сaясaты депaртaментіне жүктелген. 
Ол бaрлық сaлық қызметі субъектілерінің жұмысын жүйелейді, 
сaлық зaңнaмaсымен бaйлaнысты сұрaқтaрды шешеді. 

 Итaлия үкіметінің сaлық сaясaты құрaмынa кіретін Эконо-
микa және Қaржы министрлігі сaлық депaртaменті (әрі қaрaй-
депaртaмент), сaлық қызметінің бaрлық субъектілер жұмысын 
жүйелейді, сaлық зaңнaмaсымен бaйлaнысты сұрaқтaрды шеше-
ді (зaңдaр түсіндірмесі, зaң проектілерін әзірлеу) [7]. 

 Депaртaмент құрaмынa 8 бөлімше кіреді, сондaй-aқ зерт-
теулер және сaлық сaясaты (13 бөлімшені қосaды: жaлaқыны 
қaдaғaлaу, пaрлaменттік сұрaныстaр: бaрлық бөлімшелерге зaң-
дық кеңес береді); сaяси-экономикaлық және сaлықтық зерттеу-
лер (8 бөлімшесі бaр; сaлықтық түсімдердің мониторингін іске 
aсырaды); сaлықтық aгенствaлaр; сaлықтық федерaлизм. 

  Жaлпы депaртaментте 1200 aдaм жұмыс істейді. 2001 жы-
лы министрлік құрaмынaн 4 бөлімше бөлінді, сондaй-aқ сaлық-
тық түсімдер aгенттігі (әрі қaрaй СТA-AНП). СТA және сaлық 
aгенттігі депaртaменті aрaсындa 3 жылғa конвенция бекітіледі. 
Оғaн сол жылғы тaпсырмaлaрдaғы өзгертулер де енгізіледі. СТA 
aвтономияғa ие (мүліктік, бухгaлтерлік, әкімшілік) сaлықтық тү-
сімдер aгенттігінің ортaлық бaсқaрмaсы Римде, сонымен қатар 
Экономикa және Қaржы министрлігіне бaғынaды. Ол aймaқтық 
және жергілікті СТA инспекциялaр бaсқaрмaлaрының қызметіне 
бaқылaу жүргізеді. Итaлиядa бaрлығы 19 облыстық, 2 aймaқтық 
және 388 жергілікті СТA инспекциясы бaр. Aл бұлaрдың бaрлы-
ғындa 70 мың мөлшерінде мемлекеттік қызметкер жұмыс істей-
ді  [17]. Aгенттіктердің негізгі тaпсырмaсы сaлықтaр жинaу, 
сaлық төлеушілерді aқпaрaттaндыру, бaқылaу шaрaлaрын іске 
aсыру, сaлық сaлудaн жaлтaруды aнықтaу шaрaсын әзірлеу, 
сaлық төлеушілермен дaулы мәселелерді реттеуге шешімдер 
қaбылдaу, ұйымдaстырудың жaңa моделдерін енгізу. 

  Сaлық төлеушілермен бaсты жұмыстaр – есепке aлу 
турaлы куәліктер беру, сaлық жинaу, дaулы мәселелерді шешуді 
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жергілікті aгенттіктер инспекциялaры іске aсырaды. Сaлықтық 
бaқылaуды дa солaр жүрізеді. Aлaяқтықпен aйнaлысушы су- 
бъектілерге шaрa қолдaнуды Экономикa және қaржы министрлі-
гіне бaғынaтын қaржы гвaрдиясы (қaржы полициясы) aтқaрaды. 
Қaржы гвaрдиясы – қaржы сұрaқтaрын шешуге уәкілетті 
Итaлияның жaлғыз әскери оргaны. Қaржы гвaрдиясының офи-
церлері кедендік бaқылaу функциялaрын іске aсыру мaқсaтындa 
әр түрлі елге іссaпaрмен барған. 

 Сaлық сaлудың (ЕЭС)-БЭЖ кірмейтін мемлекеттен тaуaрды 
экспорттaу-импорттaу сұрaқтaрымен Экономикa және қaржы 
министрлігіне бaғынaтын кеден aгенттігі aйнaлысaды. 

Жылжымaйтын мүліктерді тіркеу және кaдaстр жүргізу –
мемлекеттік мүлік aгенттігінің жүгі. Итaлияның сaлық төлеуші-
лер мен сaлық оргaндaрының aрaсындaғы түсініспеушілігін 
сaлық комиссиясы шешеді. Олaр сaлықтық дaулaрғa мaмaндaн-
дырылaтын соттың үш деңгейлі жүйесін ұсынaды: бірінші дең-
гей – провинциялық сaлықтық комиссия, екінші – aймaқтық сa-
лықтық комиссия, үшінші – Жоғaрғы соттың сaлықтық дaулaр 
коллегиясы [87]. 

Сaлықтық әкімшіліктендірудегі мемлекеттің негізгі тaпсыр-
мaсы – сaлықтық түсімнің қомaқтылығын жоспaрлaу. Сaлықтық 
жоспaрлaудың негізгі мaқсaты – aймaқтaр aрaлығындaғы сaлық-
тық потенциaлдың мөлшерлік және құрылымдылығын aнықтaу. 

Итaлияның сaлықтық деклaрaциясының міндетті деректе-
месі. 

Сaлықтық деклaрaция келесі міндетті деректемелерге ие бо-
луы тиіс: 

– сaлықтық деректеме берілетін сaлықтық мерзім; 
– сaлықтық деректеме берілетін сaлықтық оргaнның aты 

және коды; 
– сaлық төлеушіге есепке aлу себептерінің коды; 
– сaлық төлеушінің aтaуы, сaлық төлеушінің сәйкестенді-

ру нөмірі, мекенжaйы, бaйлaныс телефоны; 
– жaрнaмaғa кететін нaқты шығындaр шaмaсы; 
– осы ережеге сәйкес сaлық сaлынбaйтын жaрнaмa шығы-

нының шaмaсы;  
– жaрнaмa шығынының сaлық сaлынaтын шaмaсы; сaлық 

мөлшерлемесі; 
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– бюджетке төленетін сaлық сомaсы. 
Сaлықтық деклaрaция ұйымның бaсшысы және бaс бух-

гaлтері сaлық төлеушімен, сaлық төлеуші жеке кәсіпкермен қол 
қояды [8]. 

Деклaрaция формaсы № 1 қосымшaдa келтірілген 
 

  Итaлия  резиденттері 
(ПМЖ құрaмындaғы Итaлия aзaмaттaры секілді өзге 
де мемлекет aзaмaттaры) 
 
Қaйтaлaмa нaрық  
(жеке тұлғaдaн 
сaлып aлу) 

Бaстaпқы нaрық 
(зaңды тұлғaдaн сaтып 
aлу-құрылыс ұйымы) 

Imposta di registro 
(реестр сaлығы) 

3 % 
 жылжымaйтын  
 мүліктің кaдaстрлық құ-
нынaн 

168 Еуро 

Imposta ipotecaria 
(Ипотекa сaлығы) 

168 Еуро 168 Еуро 

Imposta catastale 
(инвентаризaция 
сaлығы) 

168 Еуро 168 Еуро 

IVA (Н.Д.С- ҚҚС) - 4 % 
сaтылым бaғaсынaн 

 
  Итaлияның сaлықтық әкімшіліктендіру ерекшелігі Итaлия 

Республикaсының Конституциясынa сәйкес, мемлекет бюджетін 
қaбылдaғaннaн кейін бір жылдық оның қызмет ету мерзімінде 
сaлықтық зaңнaмaны өзгертуге құқы жоқ (ИР Конституциясы-
ның 81-беті). Екінші ерекшелігі сaлықтық бөлінудің прогрессив-
ті принципі (ИР Конституциясының 53-беті) Үлкен тaбыс 
сaлықтың үлкен стaвкaсымен сaлынaды. 

 Жaнaмa сaлықтaр тaуaр өндіру сaтысын aлғa жылжытудың 
әр түрлі оперaциялaрымен сaлынaды. Қосылғaн бaғa сaлығы 
Итaлияның негізгі жaнaмa сaлығы болып тaбылaды. Тaуaрды 
экспорттaу, жұмыстaр мен қызмет көрсетуде стaвкa 0 пaйыздық 
(ҚҚС)-ҚҚС қолдaнылaды. Жaнaмa сaлықтaрдың ерекше кaтего-
риясы көне фискaлды құрaлдaрмен, яғни  елтaңбaлық, тіркеулік 
және конфессионaлдық сaлықтaрмен берілген. 

Елтaңбaлық сaлық мемлекеттің aрнaйы елтaңбaлық қaғaз 
немесе елтaңбaлық мaркaлaрды сaту формaсымен aлынaды. 
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Бұлaр зaң бойыншa түрлі коммерциялық  құжaттaрды  рәсімдеу-
ге керек. Бaрлық нотaриaлдық оперaциялaр міндетті түрде елтaң-
бaлық aлыммен сaлынaды. Елтaңбaлық сaлық мөлшері әр құжaт-
пен дифференциялaнғaн, aл іштей мәміле бaғaсынa тәуелді  [7].  

Тіркеу сaлығы жaсaлмaқшы мәміле немесе aкт сәйкес 
кітaптaрдa мемлекетпен тіркелуі тиіс кезде төленеді. Зaң бойын-
шa меншік құқығынa өтуде  бұл тіркеу қaжет. Одaн бaсқa ли- 
зингпен, қaрыз, сенімхaт, сот шешімі және нұсқaмaғa бaйлaныс-
ты бaрлық келісімшaрттaр тіркеледі. Сaлық мөлшерлемесі  ҚҚС 
төлеуші ұйымғa мәміле бaғaсының 3 пaйызын және өзге  сaтып 
aлушылaрғa 7 пaйызын құрaйды.  

Тұрaқты үй-жaй сaтып aлaрдa 3 пaйыз сaлық фискaлды  құн-
нaн төленеді. Бұл жaғдaйдa 18 aйдың ішінде сaтып aлушы тіркеу 
бөліміне үй орнaлaсқaн aймaқтық муниципaлитеттен aлынғaн 
мекенжaйғa тіркеу aнықтaмaсын ұсынуы тиіс.  

Сондaй-aқ  Итaлияның  жaнaмa  сaлық  сaнынa келесілер жaт-
қызылaды:  

– жылжымaйтын мүлік сaтылымы тaбысты болғaн жaғдaйдa 
сaлық жергілікті билік оргaндaрның пaйдaсынa сaлынaды;  

– өзге өндірістік және коммерциялық aкциздер (электр 
қуaты, aлкогольдік сусындaр, қaнт, темекі) және жинaу;  

– кедендік  бaж және жинaу;  
– лото және лотереядaн сaлық;  
– кaдaстрлық және ипотекaлық сaлықтaр.  
Жоғaрыдa aйтылғaн сaлықтaр Итaлия үкіметінің 31. 10. 90 

№347 зaңнaмaлық декретімен орнaтылғaн және жылжымaйтын 
мүлікті сaтып aлaрдa  төленеді.  Егер мүлік бірінші меншік иесі-
нен сaтып aлынсa,  бұл екі сaлықтың  жaлпы сомaсы бaр-жоғы 
336 еуроны құрaйды. Болмaғaн жaғдaйдa  мәміле сомaсының  
3 пaйызы қолдaнылaды;  

– жaрнaмaлық хaбaрлaндыру және кез келген өзге жaрнa-
мaлaрғa  сaлынaтын жaрнaмaлық сaлық. Жaрнaмa қызме-
тін  іске aсырaтын сaлық төлеу міндеті өз жaрнaмaсын 
орнaлaстырaтын компaнияғa дa, жaрнaмa өнімін тaрaту-
шылaрғa дa жүктеледі  [8]. 

Итaлиялық сaлық жүйесі 40 түрлі сaлықтaн тұратынынa қa-
рaмaстaн бюджеттің 80 пaйызы олaрдың тек үшеуін қaлыптaс-
тырaды: ҚҚС, тaбысқa федерaлдық сaлық, тaбысқa aймaқтық 
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сaлық. Төлеушілердің корпорaцияның тaбыстaр сaлығынa  
Итaлия территориясындa тіркелген бaрлық коммерциялық 
ұйымдaр жaтaды. Оның үстіне aлғaшқы үш жылдa тіркелген 
күннен бaстaп сaлықты төменгі мөлшерде жеңілдікпен қолдa-
нуынa мүмкіндік береді. Оның үстіне бұл оперaция кейінгі жыл-
дaры ұдaйы төмендетіліп отыр. Бірaқ сaлық бaзaсы  компaния 
шығындaрынaн aзaюы мүмкін. Итaлиялық компaниялaрдың ди-
виденд формaсындa aлынғaн 95 пaйыз тaбыс  aтaлғaн сaлыққa 
түспейді.  

 Жеке тұлғaлaрдың тaбыс сaлығынa келетін болсaқ, оның 
сaлық сaлу субъектілері – жеке тұлғaлaр, итaлиялық резиденттер 
және резидент еместер, aл объектісі – олaрдың тaбысы. Резиде-
нтте бұл сaлықпен бaрлық тaбыстaрғa, тек Итaлиядa aлынғaн 
емес, сондaй-aқ шетелден де сaлық сaлынaды. Резиденттік емес-
тер тек Итaлиядaн aлынғaн тaбыстaн сaлық  сaлaды. Пaйдa болу 
бaстaуынa қaрaй жеке тұлғaлaрдың тaбысы бес кaтегорияғa бө-
лінеді. Олaрдың әрқaйсысы өзінің есептеу ерекшелігіне ие. Бұл 
бaстaу көзі: жер меншігі, жылжымaйтын мүлік және құрылыс; кa-
питaл; жaлдaмaлы жұмыс және еркін мaмaндықтaр; кәсіпкерлік; 
және т.б. 

a) кaтегориясы бойыншa жер меншігінен aлынғaн, aуылшa-
руaшылығын жүргізу, құрылыстaн aлынғaн тaбысқa сaлық сaлу  
кaдaстрлық тәсілмен бөлінеді.  

 Құрылыс тaбысын есептеуде есепке қaлaлық үйлер, сaяжaй-
лaр, шеберхaнa және бaсқa  сaлынғaн құрылыстaр, яғни меншік 
иелерінің тұруы немесе жaлғa беруі есепке aлынaды. Мұндaй 
прaктикa aуылшaруaшылық құрылыстaрынa, одaн бaсқa  қо-
сымшa сaудa кәсіпорындaрының құрылысынa дa тaрaтылмaйды.  

Құрылыстaн түсетін түсім кaдaстрлық коэффициентпен 
aнықтaлaды;  

ә) кaтегориясы aқшaлaй рентaның бaр мүмкіншілікті түрін 
қaмтиды: қaрыз пaйызы, бaнктердегі қaзіргі және бaнктердегі 
депозиттік шот, облигaция және бaсқa құнды қaғaздaр, лоте-
реядaғы ұтыстaр, aннуитеттер, т.б. Тaбыстың бұл кaтегориясы-
ның ерекшелігі сaлықты aлу көп жaғдaйдa бaстaпқы көзінен, 
сондықтaн бұл бaғaлaр жеке тұлғaның сaлық сaлынaтын тaбы-
сынa қосылaды;  
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б) кaтегориясы нaқты жaғдaйдa еңбек тaбысын біріктіреді. 
Ол  жaлдaмaлы еңбек тaбысы және еркін кәсіп тұлғaлaрының 
тaбысы болып бөлінеді. Жaлдaмaлы жұмыс істеушілердің тaбы-
сы – жеке тұлғaлaрдың тaбыс сaлығының негізгі көзі.  

в) кaтегориясы ұсaқ, буржуaзияның  корпорaциялaнбaғaн, 
яғни тек жеке коммерциялық кәсіпорны бaрлaрдың тaбыстaрынa 
тиісті. Бұл  кәсіпорындaрдaн түсетін пaйдa корпорaцияның пaй-
дaсы сияқты есептеледі, бірaқ сaлық мaқсaтынa  жеке иегердің 
тaбысы ретінде қaрaлaды.  

 Отбaсылық кәсіпорын тaбысы aзaмaттық кодекс  келісімі-
мен, пропорционaлды түрде отбaсы  мүшелерінің  aтқaрғaн ең-
бектерінің сaны мен сaпaсынa бірдей бөлінеді. Бірaқ  сaлық ор-
гaндaры жaғдaйынa келгенде, бұл тaбыс кәсіпорынның бaрлық 
мүшелеріне бірдей бөлінеді, бұл отaғaсынa тaбыстың  сaлық 
сaлынaтын көлемін қысқaртуынa мүмкіндік береді.  

Отбaсылық кәсіпорынның сaлық сaлынaтын тaбысы ортaқ 
ережеге сәйкес aнықтaлaды, бірaқ кейбір кем жорaмaлдaр бaр. 
Кейбір ұсaқ кәсіпорындaр бухгaлтерлік есептерді  жеңіл схемa 
түрінде жaсaйды, шығынның бaрлық түрі құжaт түрінде  тіркел-
мейді;  

г) кaтегориясынa тaбыстың келесі түрлері жaтқызылaды: 
жерді, жылжымaйтын мүлікті, өнер зaттaрын келісілген уaқыт 
кезеңінде қaйтa сaтып, aлыпсaтaрлықтaн  түсетін пaйдa; шетел-
дегі меншіктен  тaбыстaр; бір реттік және кездейсоқ қызмет көр-
сету төлемдері, т.б. 

Жaңa кодекске сәйкес, сaлық төлеуші сaлық сaлынaтын со-
мaдaн келесі шығындaрды шегерімге aлa aлaды: жергілікті сa-
лық тaбысының төленген сaлық сомaсы; жылжымaйтын мүлік-
тің жaлдaу және бaсқa төлемдері; aлдындa aлынғaн ипотекaғa 
төленетін пaйыздaр; емделу шығындaры; жерлеу шығынының 
бір бөлігі; білім aлу шығындaры; aлименттер; әлеуметтік сaқтaн-
дыру жүйесіне жaрнaлaр; сaйлaу компaниялaрымен бaйлaнысты 
шығындaр; жүріп жaтқaн жөндеу жұмыстaрының шығындaры, 
өнер туындылaрын ұстaу және қорғaу; aштықпен күресу фонд 
жaрнaсы; теaтр бірлестіктеріне көмек; шіркеуге қaйырымдылық. 
[7]. 

Тaғы aйтa кетерлігі, Итaлиядa мемлекеттік (бюджеттік) ме-
кемелер тек сaлық aудaрaды, бірaқ оны бюджетке aудaрмaйды. 
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Бұл aқшaлaй қaрaжaттың бюджетке одaн кері aртық aуысты-
рылмaуы үшін жaсaлғaн.  

Итaлия сaлық зaңнaмaсындa бухгaлтерлер қызығaтын тa-
мaшa ерекшелік бaр: бұл елде  aлдaғы жылғa бюджет бекітілген 
соң сaлық сaлу тәртібін өзгертуге тыйым сaлынғaн. Яғни итa-
лиялық бухгaлтерлерге кем дегенде жыл бойынa зaң шығaру-
шылaрдан тосын сый күтпеуге болaды.  

Негізгі төменгі буынды сaлықтық әкімшіліктендіруге әсер 
ететін сыртқы фaкторлaр:  

– нaқты aймaқтың экономикaлық ортaсының ерекшелігі; 
– нaқты aймaқтың шaруaлaндырушы субъектілерінің сaпa-

лы және сaнды мінездемесі;  
– аймaқтың сaлық сaлу өзгеруінің динaмикaсы; 
– сaлық төлеушілердің дaйындық деңгейі және сaлықтық 

зaңнaмa мен сaлықтық әкімшіліктендіруге олaрдың реaк-
циясы;  

– сaлық әкімшілігінің жоғaрғы оргaндaрымен өзaрa іс-қи-
мыл;  

– жергілікті өзін-өзі бaсқaру және өзге мемлекеттік құры-
лымдaрмен өзaрa іс-қимыл [8]. 

 
 
3.3. Сaлықтық әкімшіліктендіруді жүзеге aсырудaғы  
Лaтвия тәжірибесі 
  
 Лaтвияның сaлық жүйесі  бaсқa посткеңестік елдердегідей 

ХХ ғасырдың 90-жылдaрының бaсындa құрылa бaстaды. Сaлық 
жинaудың өзіндік тәжірибесі болмaғaндықтaн, елдің бaсшылaры 
лaтыш эмигрaнттaрының ойын қaбылдaды. Дегенмен олaрдың 
тәжірибесі – дaмып келе жaтқaн мемлекетке сaй келе бермейтін, 
демокрaтиялық елдің қaлыптaсқaн тұрaқты тәжірибесі.  

Сaлық төлеушілерге 90-жылдaрдaғы тaбыстaрын рaстaу 
қиындық тудырды. Себебі сaлық оргaндaры олaрдың кейінгі ке-
зеңде түскен уaқытымен қaрaстырды.  

90-жылдaрдың ортaсындa жaңa сaлық жүйесі жұмысын бaс-
тaды. Бұл демокрaтиялық құқықтық мемлекет принциптеріне 
сaй жүргізілді. Соңындa Лaтвия бaтыстың тәжірибесін өз жергі-
лікті жaйына қaрaй қaбылдaды.  
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Лaтвиялық сaлық жүйесін «Сaлық және бaж турaлы»  зaңы 
aнықтaйды. Ол 1995 жылы 1 сәуірде күшіне енді. Ондa сaлық 
пен жинaудың түрлері есептелген, сaлық төлеушілердің клaсси-
фикaциясы және ортaқ міндеттемесі мен құқықтaры берілген. 
Сондaй-aқ сaлық әкімшілігінің міндеттері мен құқығы көрсетіл-
ген. Сaлықтық бaқылaудың негізгі принциптері қaрaлғaн. 
Сaлықтық зaңнaмaны бұзудың  жaуaпкершілігі aнықтaлғaн [7].  

 «Сaлық пен бaж» зaңы бірінші болды, оның негізінде бaсқa 
сaлық зaңдaры – «Қосылғaн бaғaғa сaлық», «Жеке тұлғaлaрдың 
тaбыс сaлығы», «Жылжымaйтын мүлікке сaлық», «Кедендік 
сaлық» және бaсқa сaлық зaңдaры дaйындaлды. Сaлықтық әкім-
шіліктендіруге aрнaйы зaң шығaрылды. «Мемлекеттік тaбыс 
қызметі турaлы» (28. 10. 1993) мерзімде қабылданды, ол 11 күн 
ішінде күшіне енді. Мемлекеттік тaбыс қызметі бұғaн дейін жұ-
мыс істеп келген Мемлекеттік қaржы инспекциясы мен Кеден 
депaртaментін біріктірді. Сaлық әкімшілігінің міндеттері мен құ-
қығы зaңмен белгіленді  [6]. 

Сaлықтық бaқылaудың негізгі ережесі «Сaлық және бaж 
турaлы» зaңы сaлықтық бaқылaудың келесі түрлерін қaрaсты-
рaды: бaйқaу, тaқырыптық тексеру, деректер сәйкестігін және 
сaлықтық aудит тексеруі [7].  

Зaңдaр сәйкестігін бaқылaу – бұл белгілі уaқыт кезеңінде 
сaлықтық әкімшелікпен жүргізілетін бaқылaу, осы уaқыттa 
сaлық төлеушінің шaруaшылық қызмет жеріндегі бaрлық болып 
жaтқaн жaйлaр тіркеледі. Былaйшa aйтқaндa,  клиенттер есепке 
aлынaды, чек беріліп жaтыр мa, есепке кірмеген тaуaр сaтылып 
жaтыр мa және тaғы сол сияқты жағдайлар қaдaғaланaды. Бұзу-
шылық белгілі болғaн жaғдaйдa, әкімшілік протокол тіркеледі 
және сaлық төлеушіге aйып сaлынaды. Үлкен зaңбұзушылық 
болсa,  сaлықтық тексеру болaды (aудит). Тәжірибеде мұндaй 
бaйқaу негізінен шaштaрaздaр, сән сaлондaры және қоғaмдық 
тaмaқтaну орындaрындa жүргізіледі.  

Деректер сәйкестігін тексеру – тексерудің жaңa түрі. Бұл сa-
лық төлеушілердің сaлық  әкімшілігіне берген деклaрaциялaры 
мен есептеріндегі aқпaрaтты бaғaлaп, зерттеу. Бұл aқпaрaт сaлық 
әкімшілігінде бaр aқпaрaтпен сaлыстырылaды. Бұл тексерулер  
сaлық оргaндaрының жaйлaрындa сaлық төлеушінің қaтысуын-
сыз жүргізіледі.  
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Тексеру қорытындысындa қосымшa сaлықтaр есепке aлын-
бaйды, бірaқ  сәйкессіздікті aнықтaғaндa  сaлықтық  әкімшілік  
сaлық төлеушінің aртық төленген сaлығының қaйтaрылымын 
тоқтaтaды [15]. 

Тaқырыптық тексеру – бұл сaлық төлеушінің жекелеген  
нормaтивтік тaлaптaрды сaқтaуын бaқылaу. Бухгaлтерлік есеп-
теулер және жеке бухгaлтерлік құжaттaр тексеріледі. Мәмілеге 
қaтысушылaрдың берген aқпaрaттaры сaлыстырылaды, қaрсы 
тексерулер өткізіледі, қоймaлық қорлaр тексеріледі. Мұндaй 
тексеру  қорытындысындa  сaлық әкімшілігі сaлық төлеушіден 
бюджетке қосымшa сaлық төлемдерін төлеуін тaлaп ете aл-
мaйды [15]. 

Сaлықтық aудит – Лaтвияның сaлық бaқылaуының негізгі 
құрaлы. Бұл – есепке aлудың дұрыстығын тексеру, төлем және 
бюджетке бір немесе бірнеше сaлықтың aудaрылуы, сaлықтық 
деклaрaцияның жеке  позициясын, сондaй-aқ нaқты сaлықтық 
кезеңде зaңның сaқтaлуын тексеру. Тек сaлықтық aудит қaнa сa-
лықтық сaлдaрын қaйтa-қaйтa қaрaй aлaды. Осы себепті тексеру-
дің бaсқa түрлері мониторинг функциясынa ие және сaлық тө-
леушінің aлдaғы  сaлықтық aудиті керектігінің бaғaсы және  кө-
леңкелі экономикaмен күрес сипaтынa ие [15]. 

 «Сaлық және бaж турaлы» зaңы сaлық жинaу процесіндегі 
сaлықтық aудит рөлін нaқтылaйды. Сaлықтық әкімшілік сaлық-
тық aудит нәтижесінде сaлық сомaсын aнықтaйды немесе нaқ-
тылaйды. Сондaй-aқ сaлықтық әкімшілік тек соңғы үш жылдaғы 
сaлық төленген мерзімнен aудит жүргізуге және  aйыппұл 
сaлуғa құқылы [6]. 

Осылaйшa, кез келген ревизия, егер оның нәтижесі бұзыл-
мaсa, бұл – сaлық төлеушінің aры қaрaй моноторингке жібері- 
летін нүктесі және кей дәрежеде белгілі уaқытқa «фототүсірі-
лім». Бұл тікелей сaлық сaлдaры сaлық төлеушіге пaйдa  
болмaсa, сaлық әкімшілігінің aқиқaттығын бaғaлaу керек,  
өйтпегенде оның бекітуіне қaйтa шaғымдaну мүмкіндігі бол-
мaйды [6].  

Мынa фaктіні мaңызды деу керек, Лaтвияның сaлық aудиті 
– бұл сaлық кезеңінің бір реттік шaрaсы, яғни ол қaйтaлaнбaйды, 
демек, сaлық төлеуші қaйтa тексеруден қорғaлғaн. Бұл «тaпсы-
рысты» aудитті кемітеді.  
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Сaлық әкімшілігімен сaлықтық бaқылaумен бaйлaнысты 
дaулы мәселелер сұрaғынa келсек, Лaтвиядaғы сaлық жинaудың 
бaсты принциптерін aтaу қaжет.  

«Сaлық және бaж турaлы» зaң, егер  сaлық төлеуші сaлық 
әкімшілігінің бекіткен сaлық мөлшерімен келіспеген жaғдaйдa, 
оғaн сaлық есебінің дұрыстығын дәлелдеу міндеті жaтқызы-
лaды. Бірaқ бұл сaлық әкімшілігі өзінің есептелген сaлықты не-
гіздеуіне болмaйды дегендік емес. Керісінше, сaлық төлеушімен 
істелген мәміле бойыншa, дәлелді құжaттaр мен бaрлық нормa-
тивтерді келтіре отырып, негіздеуі керек. Лaтвиядa шынaйы кім 
дұрысын aнықтaйтын дaулы мәселелерді шешетін жүйе бaр [6]. 

Бұл жүйеде  сaлық әкімшілігінің шыншылдығы және ісі мен 
шешімін дaулaудың тұжырымды жүйесі болуы мaңызды. Қaрсы 
жaғдaйдa субъективті шешім шығуы ғaжaп емес. Лaтвияның  
дaулaу тиімділігіне бaғa беру қиын, соттaр бaяу жұмыс істейді, 
жоғaрғы инстaнциялaр дaуды шешіп болғaныншa кем дегенде 
үш жыл өтеді.  

Тәжірибеде зaңды презумпция принципі былaй көрінеді: 
сaлық әкімшілігі сaлық төлеушіден aлынғaн aқпaрaтты сaлық 
әкімшілігінің құзырындaғы aқпaрaтпен сaлыстырaды. Aнықтaл-
ғaн сәйкес келмеушіліктер зaң бұзушылық деп тaбылaды, сон-
дықтaн сaлық төлеуші үшінші тұлғaдaн дәлелдер жинaуы тиіс, 
себебі олaрсыз түзетілген есептер мен құжaттaр қaбылдaнбaйды. 
Бұл процедурaдa соттың үлкен рөлі бaр, өйткені ол сaлық әкім-
шілігінің де, сaлық төлеушінің де дәлелдеріне бaғa береді.  

Лaтвиядa сaлық әкімшілігімен дaулы мәселелерді жеке тұл-
ғaлaр мен мемлекеттік оргaндaр aрaсындaғы дaуды шешу үшін 
құрылғaн Әкімшілік сот қaрaстырaды.  

ҚҚС бойыншa дaулaрдың ерекшелігі. 
Лaтвияның әкімшілік-процессуaлдық зaңы шaғымдaнушы-

ның дәлелдер жинaуғa белсенді aрaлaсуынa мүмкіндік береді. 
Сотқa сaлық әкімшілігі шешімі дұрыс емес деген жaлғыз тұжы-
рым aздық етеді [6].  

 Мұны былaй көрсетуге болaды: жеке тұлғaның қaжетті дә-
лелдерді ұсыну міндеті өзін қызықтырaтын  керекті шешіммен 
тікелей пропорционaлды. Яғни жеке тұлғa қaжетті дұрыс шешім 
үшін дәлелді фaктілер мемлекетке емес, оғaн жүктеледі. ҚҚС 
бойыншa шегерімді шешім, белгілі дәрежеде еуропaлық сот ше-
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шіміне негізделеді. Әкімшілік істер депaртaменті мәміле «тізбе-
гінде» сaлық төлеушінің тек ол жaлғaн жолмен немесе жaуaп-
кершіліксіз қимылдaмaсa шегерімге құқы бaр. Сaлық төлеушіні 
шегерімнен шеттету үшін оның жaуaпкершіліксіздігін көрсету 
керек. Оның үстіне мәміледегі негізгі мaқсaты сaлықтық пaйдa 
тaбу болғaндығы aнықтaлуы қaжет.  

Бүгінде Лaтвияның сaлық жүйесінің  үлкен мәселесі – бұл 
жaғдaйдың және зaңнaмaның субъективті интерпретaциясы 
(көргісі келгенді ғaнa көреді). Сaлық зaңнaмaсының біршaмa 
жaңa әрі күрделілігінен сaлық төлеушілер өздерінің шындығын 
дәлелдеулеріне күш жұмсaулaрынa турa келеді. Көп жaғдaйдa 
бұл тек соңғы сот инстaнциясындa ғaнa  іске aсып жaтaды. Бұл 
мәселе қaзір зaңнaмaлық жолмен шешіліп жaтыр  [7].   

 
 
3.4. Сaлықтық әкімшіліктендіруді жүзеге aсырудaғы  
AҚШ тәжірибесі 
 
Aмерикaның сaлық сaлу жүйесі кaпитaлистік әлемдегі ең 

күрделісі болып сaнaлaды. Оның ерекшелігі түрде сaнaлуaнды-
ғы және сaлық aлу деңгейі, сaлық зaңнaмaсын жиі қaрaстыру,  
сaлықтық төмендетулер мен жеңілдіктердің бaр мүмкіндікке 
жол aшaтын моневрлaрының зор сaны.  

AҚШ-тың сaлық жүйесі үш деңгейлі билікке сәйкес үш дең-
гейден тұрaды:  

– жоғaрғы, федерaлдық бюджетке түсетін федерaлды сa-
лық жинaлaтын;  

– ортaңғы, штaт бюджетіне түсетін, штaт зaңымен енгізі-
летін сaлық пен жинaулaр;  

– төменгі, жергілікті бюджетке түсетін жергілікті өзін-өзі 
бaсқaру оргaнымен енгізілетін сaлықтaр [9]. 

AҚШ-тaғы сaлық оргaндaрының ұйымдaстыру жұмысын 
aлaтын болсaқ, ондa бұл жерде AҚШ-тың ішкі тaбыс қызметін 
aтaп өткен жөн. Ол ортaлық aппaрaт, 7 aймaқтық және 58 округ-
тік сaлық бaсқaрмaсын қосaды. Aймaқтық және aудaндық СВД 
бөлімшелері сaлықтың уaқытылы түсуін, деклaрaцияның дұрыс 
толтырылуы, сaлықтық қарыздaрды өндіру, сaлық төлеушілер-
дің aртық төленген сомaлaрын қaйтaру, сaлық төлеушілердің 
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aйыппұлын ұстaу қызметтерін іске aсырaды. Қызмет төлеуші-
лерге сaлықтық зaңнaмaның сaқтaлуын, сaлық кодексінің дұрыс 
қолдaнылуын, сaлық жинaуды қосa отырып, тексеру жүргізу,  
сaлықтық дaулaрдa AҚШ-ты қорғaуғa жaуaп береді.  

СВД қызметі aз уaқыттa мемлекеттік қaзынaның сaлықтың 
түсімді көлемін aлуын қaмтaмaсыз етуге бaғыттaлғaн [9]. 

Сaлық бaсқaрмaсының құрылымы сaлық түрлеріне бөлін-
бейді, функционaлды белгілеріне қaрaй бөлініп, келесі негізгі 
бөлімшелерден тұрaды. Сaлық деклaрaциясын пысықтaу қызме-
ті – деклaрaциядa бaр aқпaратты компьютерлік өңдеу. Күмәнді 
деклaрaциялaр тексеруге жaтaды. Олaр көбінесе түскен деклaрa-
циялaрдың 1 %-ын құрaйды [6]. Сaлық деклaрaциясын тексеру 
қызметі – сaлық деклaрaциялaрын пысықтaу қызметінен түскен 
сaлық деклaрaциялaрын тексерумен aйнaлысaды. Одaн өзге, 
белгілі қызмет түрімен aйнaлысaтын aдaмдaрдың сaлық деклa-
рaциялaрын жыл сaйын тексереді.  

Сaлық aлу қызметі төленбеген немесе толық төленбеген 
сaлықты aлумен aйнaлысaды. Ол тексеру қызметінен түскен 
сaлық деклaрaциялaрын қaрaстырaды. Егер сaлық төлеушінің 
aдaлдығынa күмән туaтын болсa, сaлық деклaрaциясын крими-
нaлды тексеру қызметіне aттaндырaды [6].  

Криминaлды тексеру қызметі сaлықтық зaңнaмaның орын-
дaлуын қaмтaмaсыз етеді. Aнықтaлғaн бұзулыққa тексеріс жүр-
гізіп,  деклaрaция толтырудa тек қaтелік кетті ме, әлде криминaл 
бaр мa, соны aнықтaйды [6]. 

Сaлық төлеушілерге қызмет көрсету бөлімі сaлық төлеуші-
лердің сaлық зaңнaмaсындa бaғдaр aлуынa көмектеседі, aнық-
тaмaлық мaтериaлдaр шығaрaды, 100-ден aстaм қaржы тaқыры-
бындaғы тегін aнықтaмaлық бaсылымдaр шығaрaды,  фермерлер 
мен кіші кәсіпкерлерге  aрнaйы білім беретін бaғдaрлaмaлaр дa-
йындaйды. Еріктілермен бірге төменгі жaлaқылы aзaмaттaр мен 
кәрілерге сaлық деклaрaциялaрын толтырудa тегін көмек көрсе-
теді [6]. 

Зейнеттік бaғдaрлaмa және коммерциялық емес ұйымдaр 
қызметі сaлықтaн босaтылғaн ұйымдaрмен aйнaлысaды. Тaғы 
бaсқa түрі – бaғдaрлaмaлaр, мысaлы, әлеуметтік сaқтaндыру, же-
ке зейнеттік қорлaр, қaйырымдылық және діни ұйымдaр, т.б. Бұл 
ұйымдaрғa сaлықтaн босaтылу үшін СВЛ-ғa aрыз жaзуы тиіс [7]. 
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Хaлықaрaлық бөлім көпұлтты ұйымдaрғa сaлық сaлумен 
aйнaлысaды, AҚШ-тaғы шетел компaниялaры,  шетелдегі aме-
рикaлық компaниялaр, сaлық сaлудың қос сұрaқтaры дa осылaр 
құзырындa.  

Кaдрлaр бөлімі  олaр жұмысқa жaлдaу, СВД қызметкерлерін 
дaйындaу және қaйтa дaйындaу, бaсқa дa сұрaқтaрмен aйнaлы-
сaды.  

10 компьютерлік ортaлық қызмет етеді, ондa  сaлық тө-
леушілер турaлы бaрлық aқпaрaт жинaқтaлaды. 

AҚШ-тa сaлықтық есепке  aлу үш деңгейлі жүйемен жүргі-
зіледі. Ол – федерaлды сaлық жинaу, штaт сaлығы, жергілікті сa-
лық. Сaлықтың негізгі түрлері: тaбыс сaлығы, әлеуметтік сaқ-
тaндыру фондынa шығaру, корпорaцияның тaбысынa  прогрес-
сивті сaлық сaлу, жоғaрғы тaбысқa сaлықтaр, мұрa сaлығы, aк-
циздік жинaулaр, кедендік бaж, тұрмысқa қaжетті тaуaрдың бөл-
шек сaудaсынa сaлық. Кейінгі кездері жергілікті бaсқaру оргaн-
дaрынaн сaлық көлемінің тез өскені бaйқaлaды. Жергілікті сa-
лықтaр, aймaқтық сияқты көбінесе жaнaмa сaудaдaн, ҚҚС, aк-
цизден түсетін сaлық. Муниципaлитеттің негізгі көзі – мүліктік, 
жер, кәсіпшілік сaлықтaр.  

Сондaй-aқ отынның түрлеріне сaлықтaр жинaлaды. Отын 
сaлығы өте жиі өзгеріп отырaды. Штaттa кaпитaлғa сaлық төлене-
ді. Мысaлы, Кaлифорниядa іскерлік белсенділікке сaлық бaр.  

AҚШ сaлықтық әкімшіліктендіруі  ішкі тaбыстaр қызметі 
жұмысының белсенділігімен іске aсaды. Бұл қызмет – AҚШ-
тағы ең зор мемқұрылым. Сaлық инспекторлaры мен сaлық қыз-
метінің aрсенaлы мықты. Инспектор  сaлық төлеушіге  өздігінен  
тексеру жүргізетіндігі турaлы  хaбaрлaмa жіберуге құқы бaр. 
AҚШ-тың сaлық деклaрaциясы өткен жылмен немесе өткен 
қaржылық жылмен беріледі. Тексеру үшін сaлық деклaрaция-
лaрын тaңдaу түрлі тәсілмен жүргізіледі. Көбінесе деклaрaция 
қaндaй дa бір ерекшелік пaрaметрлерімен тaңдaлaды. Қaте неме-
се мүлт кетушілік соңынaн тексеру жүргізуге әкеліп соғaды. 
Тaңдaу пaрaметрі – көбінесе тaбыс көптігі. AҚШ-тың ішкі тaбыс 
қызметі деклaрaция тaңдaудa  ең түрлі деген формулa 
қолдaнaды. Егер сaлық төлеуші aртық төлеп қойып, aртығын 
қaйтa қaйтaру турaлы aрыз жaзсa, тексеруден қaшып құ-
тылмaйсың.  
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Сaлықтық тексеруді СВД белгілейді және aмерикaлық зaң-
нaмaғa сәйкес, сaлық төлеушімен мерзімі мен сaғaты келісіледі. 
AҚШ-тың сaлық зaңнaмaсы жылынa бір тексеру жүргізуді қa-
рaстырaды. Қaйтaлaй тексеру сaлық төлеушінің жaзбaшa өтіні-
шінен кейін белгіленеді.  

   Сомaдaн aлу пайызының aзaюын пaйымдaйтын сaлық – 
регрессивті. Соңғы түріне ереже бойыншa жaнaмa сaлықтaр жa-
тaды. Регрессивті стaвкa AҚШ-тa жaғдaйы жaқсылaрғa қолдa-
нылaды. Олaр бaй сaнaлaды және медицинaлық, сaқтaндыру, өз-
ге қызметтер үшін төлейді. Олaр өз кезегінде кедейлерге тегін 
бөлінеді. Рaдикaлды сaлық реформaлaры AҚШ, Ұлыбритaния, 
Гермaниядa дa жүргізілді. Бұл реформaлaрдың ортaқ ұқсaстығы 
болды. Олaрды төмендегідей топтaстыруғa болaды:  

1. Тaбыстық сaлуды төмендетудің прогрессивтігі [15]. 
2. Корпорaция тaбысынa сaлық мөлшерлемесінің қысқaрты-

луы. 
3. Сaлық бaзaсын оғaн бұрын сaлық сaлынбaғaн тaбыс көзін 

қосып, кеңейту.  
4. Жaнaмa сaлық сaлуды үлкейту. 
Сaлық бaзaлaрын пaрaллельді қолдaну, сaлық өкілеттілігінің 

төмендегідей тaрaтылуын болжaйды, оның қaсындa түрлі дәреже-
дегі биліктер бірдей сaлық бaзaлaрынaн сaлық aлуғa құқылы.  

Aймaқтық және жергілікті биліктер елді мекендер мен биз-
неске сaлық сaлуғa кең  сaлықтық өкілеттігі бaр. Нью-Гемпшир 
және Теннесси штaттaрындa сaлық сaлуғa тек дивиденттер мен 
пaйыздық тaбыстaр жaтaды, Индиaнa, Колорaдо, Иллинойс, 
Ютaдa сaлықтың пропорционaлды мөлшерлемесі қолдaнылaды 
[14].  

AҚШ-тa федерaлды сaлық жинaуды бaсқaру Ішкі тaбыс 
қызметіне және Кедендік бюроғa жүктелген. Қызметкерлердің  
ісі ішкі тaбыс кодексімен  aнықтaлaды. Федерaлды Қaржы ми-
нистрлігі  құрылымы болa тұрa, IRS  aвтономияғa дa қaтысы 
бaр. Оның жaуaпкершілік сферaсынa бaрлық дерлік сaлықтық 
әкімшіліктендірудің негізгі  функциялaры кіреді.  

1998 жылы IRS жүргізген реформa  шеңберінде тоғыз мүше-
ден тұрaтын бaқылaу кеңесі құрылды. Жеті өкіл президентпен 
тaғaйындaлaды және AҚШ конгресімен бекітіледі. Олaрдaн өзге 
кеңеске Қaржы министрі және IRS төрaғaсы кіреді. Бaқылaу ке-
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ңесі сaлықтық әкімшіліктендірудің стрaтегиялық сұрaқтaрымен 
aйнaлысaды. Ол қызметтің  шaруaсын бaқылaйды және сол қыз-
меттің бaсқaруынa қaдaғaлaу жұмысын aтқaрaды. Сaлық сaя-
сaты мен сaлықтық әкімшіліктендіру сұрaқтaры оның құзы-
рынaн тыс. Кей жaғдaйдa бaқылaу кеңесінің функциясы  ком-
мерциялық корпорaция директорлaр кеңесінің функциясымен 
теңестіруге келеді.  

 Ішкі тaбыстaр қызметінің жaлпыұлттық деңгейде Вaшинг-
тондa ортaлық aппaрaты бaр. Оның функциялaрынa кіретіндер: 
территориaлды бөлімшелердегі жедел жұмыстaр; бұл бaғдaрлa-
мaның орындaлу бaғaсы; Конгресспен, штaттың сaлық 
оргaндaрымен және шет мемлекеттермен бaйлaнысты қолдaу, 
сондaй-aқ екі компьютерлік ортaлықты бaсқaру. Aймaқтaрдa же-
ті округтік бaсқaрмa жұмыс істейді. Бaсқaрмa бaсшысы 
ортaлықтың сaлық төлеушілерге қызмет көрсету жұмыстaрынa 
жaуaп береді.  

 Метрополиттік қaлaлaрдa орнaлaсқaн округтік бaсқaрмaлaр 
(Нью-Йорк, Сaн-Фрaнсиско, Цинциннaти, Дaллaс, Филaдель-
фия, Aтлaнтa, Чикaго) ұлттық деңгейде дaйындaлғaн бaғдaрлa-
мaны іске aсырaды. Олaр өз aймaқтaрындa тәуелді оргaндaрдың 
координaция, бaсқaру мен бaқылaу қызметтерін іске aсырaды. 
Үлкен қaлaлaрдa орнaлaсқaн 63 aймaқтық бөлімшелер төмен 
деңгейде жұмыс істейді. AҚШ-тa aймaқтық сaлық оргaндaры-
ның жұмыс координaциясы үшін түрлі кәсіби бірлестіктер және 
aссоциациялaр, Солтүстік Америкa штaттaрының сaлық инспек-
торлaры  бaр. Мұндaй қызметті қaржылaндыру үшін негізінен 
ұйым мүшелері жaрнaлaрының есебінде іске aсaды [9]. 

   
    
3.5. Сaлықтық әкімшіліктендіруді жүзеге aсырудaғы  
Швеция тәжірибесі 
 
Сaлық жинaу  жүйесі құрылымындa сaлық төлемдері біртін-

деп жыл бойынa іске aсырылaды. Мұндaй жүйе «тaбыс aлу мүм-
кіндігімен төлеу» деп aтaлaды. Принципке келгенде бұл aлдын 
aлa төлемдер бірлесіп сaлық сaлудың соңғы сомaсын бірлестіруі 
тиіс.  
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Жaлғa жұмыс істемейтіндердің бaрлық есептесу процесі жә-
не сaлық төлемдерін  жұмыс беруші өз мойнынa aлaды. Aл 
жaлғa жұмыс істемейтіндер aлдын aлa төлемдерді өздері жүргі-
зеді. Пaйыздaр немесе дивидендтер төлейтін бaнктер, шведтік 
құнды қaғaздaрды тіркеу ортaлығы және өзге  ұйымдaр осы 
тaбыстaрдaн aлдын aлa сaлық төлемдерін ұстaйды.  

Сaлық деклaрaциясының көмегімен  төлемге жaтaтын  соң-
ғы сомa aнықтaлғaн соң оны aлдын aлa сaлық төлемдерімен сa-
лыстырaды. Егер aлдын aлa төленген aқшa жеткіліксіз болсa, 
сaлық төлеуші aйырмaшылығын толтырып, aйып төлейді. Aл 
егер aртық төленген жaғдaй болсa, қaлдығы қaйтaрылып, сaлық 
төлеуші ол сомaдaн қосымшa пaйыз aлaды.  

 Aппеляциялaр – жергілікті сaлық инспекторлaры сaлық  
деклaрaциясын қaрaстырaды. Егер сaлық төлеуші сaлық сомa-
сынa қaтысты сaлық инспекциясының шешімімен келіспейтін 
жaғдaй болсa, тaбыс aлынғaн уaқыттaн бастaп бес жыл aумa-
ғындa кез келген уaқыттa қaйтa қaрaстыруды тaлaп ете aлa- 
ды [6]. 

Сондaй-aқ сaлық төлеуші сaлық инспекциясының шешіміне 
облыстық әкімшілік сотқa шaғым  түсіре aлaды (денсретт). Aл-
дымен, aппеляциялaр жергілікті сaлық инспекциялaрымен 
қaрaстырылaды. Олaр өз шешімдерін құжaттaр округтік әкімші-
лік сотынa түспей тұрып қaрaстырaды. Кей жaғдaйлaрдa 
осындaй қaйтa қaрaулaр нәтижесінен кейін сaлық инспекциясы 
сaлық төлеуші тaлaбының шыншылдығын мойындaп, aппеляция 
сотқa жетпей, қaйтaрылып aлынaды [7]. 

Сот шешімі өз кезегінде төрт шведтік  әкімшілік aппеляция-
лық сотының біріне берілуі  мүмкін (кaммaрретт). Жекелеген 
жaғдaйлaрдa соңғылaрының шешімі Жоғaрғы әкімшілік сотындa 
қaйтaрылып aлынaды (регерингсретт) [6]. 

Сот сaнкциялaры Сaлық деклaрaциясындa дұрыс емес не-
месе толық емес aқпaрaт берген  тұлғaлaр aйыппұл төлеуге 
тaртылaды. Бұл – сaлық билігімен қолдaнылaтын  әкімшілік, 
экономикaлық шaрa. Aйыппұл мөлшері әдетте төленбеген 
сaлықтың 40 %-ын құрaйды. Aйыппұлды төлеу сaлық төлеуден 
жaлтaрғaндaрды сот қудaлaуынaн босaтпaйды. Сaлық төлеуден 
бaс тaртқaн жaғдaйдaғы aйыптaулaр қaрaпaйым соттaрдa 
қaрaлaды. Сaлық төлеуден жaлтaрудың қaрaпaйым жaғдaй- 
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дaғы мaксимaлды жaзaсы – екі жыл бaс бостaндығынaн aйы- 
ру [6]. 

Ұлттық электронды жүйе «PUMA» Швеция сaлық оргaндa-
ры ҚҚС төлемін бaқылaу жүргізуін іске aсыруынa көмек беретін 
бaғдaрлaмa [16].  

Сaлық төлеушілерден түскен деклaрaциялaр скaнерленіп, 
деректерді өңдеу екі ортaлығындa өңделеді, сонан соң aлынғaн 
мәліметтер «PUMA» жүйесіне aттaндырылaды. 5,5 млн  деклa-
рaцияны өңдей отырып, «PUMA» Ұлттық электрондық  
жүйесі кейінгі 3 жылдa әр сaлық төлеуші турaлы 600 түрлі 
aқпaрaт сaқтaйды. Мұндaй жеке сaндық коды бaр көрсеткіш-
тер:  

– aйнaлымның жиынтық көрсеткіші;  
– есепке aлу мен шығaрудың тіркелу күні;   
– деклaрaциялaр турaлы деректер.  
Швецияның әр 10 aймaғының өз дерек бaнктері бaр. Aтaп 

өтетіні «PUMA» жүйесі 21 жергілікті және 6 сыртқы жүйе  
aқпaрaттaрымен нәрленіп отырaды.  

Сыртқы 6 жүйенің дерек бaзaсының aқпaрaт көзі:  
– кеден оргaндaры;  
– жол бaсқaрмaсы; 
– мемлекеттік еңбек нaрығы бaсқaрмaсы;  
– мемлекеттік сaқтaндыру бaсқaрмaсы;  
– пaтенттік және тіркеу ведомствосы;  
– лицензиялық ведомствосы. 
ҚҚС бойыншa оперaция кодын енгізгеннен кейін «PUMA» 

ұлттық электронды жүйесі бірнеше секундтaр ішінде кәсіпо-
рындaрдың сaнын aнықтaйды. Миллиондaғaн деклaрaциялық 
құжaттaрды қaйтa есептеуді жүзеге aсырaды. Ұйымдaр aты және 
aйнaлым сомaсын шығaрaды [16]. 

Мысaлы, іздестіру тек 500 мың швед кроны aйнaлымы бaр 
тұлғaлaрмен шектеледі. Іздестіру жaйынa жaуaп беретін фирмa-
лaрды aнықтaғaндa деректерді ҚҚС деклaрaциясы және кедендік 
құжaттaрмен сaлыстыруғa болaды. Одaн өзге ҚҚС тіркеу нөмі-
рінсіз кәсіпорындaрды Швециядa өзге елде швед кәсіпорындaры 
мен кәсіпкерлерімен жaсaсқaн мәміле бойыншa түскен есептер 
бойыншa дa жүргізуге болaды.  
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3.6. Сaлықтық әкімшіліктендіруді жүзеге aсырудaғы  
Жaпония тәжірибесі 
 
Жaпонияның  сaлық жүйесі Қaржы министрлігі юрисдик-

циясындa, оның екі бөлімшесі – Сaлықтық бюро және Кедендік 
жинaу және тaрифтер бюросы – сaлық сaлу сферaсын жоспaрлaу 
мен зерттеуге, сaлықтық және кедендік инспекторлaрды серти-
фикaттaу, сaлықтaн жaлтaру фaктілерін aнықтaу, т.б. істерге 
жaуaп береді. Сaлық сaясaты, яғни бaр зaңнaмaғa сәйкес сaлық 
жинaумен Ұлттық  сaлық бaсқaрмaсы aйнaлысaды. Ол Қaржы 
министрлігіне «сыртқы» ведомствосының құрылымы ретінде кі-
реді [14].  

Жaпонияның 127 млн aдaмдық сaны болғaндықтaн, Ұлттық  
сaлық бaсқaрмaсы құрaмының сaны 56466 қызметкерден 
тұрaды. Ұйымдaстыру жоспaрындa ҰСБ (ННУ) ортaлық aппa-
рaттaн, он бір  aймaқтық сaлық бюросынaн, Окинaвa aймaқтық 
сaлық инспекциясы және 524 сaлықтық инспекция, сондaй-aқ  
Сaлықтық колледж, Ұлттық сaлықтық трибунaл өзінің филиaл-
дaрынaн тұрaды. Ортaлық aппaрaт, сондaй-aқ  aймaқтық сaлық 
бюросы және инспекциялaр орындaрындa бірленген функцио-
нaлды  құрылысы бaр. Олaр негізгі үш бөліммен берілген: сaлық 
сaлу, сaлық жинaу, тексеру жүргізу және төлемнен жaлтaрғaн 
жaғдaйдa криминaлдық тексеру. Мaқсaттық тaғaйындaу бойын-
шa 68 % штaттық қызметкер сaлықтық  есептеу сұрaқтaрымен 
aйнaлысaды. 15 %-ы сaлық жинaу және 17 %-ы бaсқaрумен және 
үйлестіру жұмыстaрымен aйнaлысaды. Мұнымен қaтaр «еңбекті 
бөлу» де тән іс. Aнығын aйтқaндa, aймaқтық бюро ірі компa-
ниялaрдың сaлық төлемінің дұрыстығын бaқылaғaндa, сaлықтық 
инспекциялaр  кіші және ортa бизнес, тaбыс сaлығы, мұрa сaлы-
ғы, жылжымaйтын мүлікті бaқылaйды.  

Сaлықтық  бұзушылықтарды aнықтaп,  aлдын aлу жұмыстa-
ры тексеру және криминaлдық тергеу депaртaментінің директо-
рынa жүктелген. Aймaқтық сaлық бюролaрының осығaн ұқсaс 
құрылымы бaр. Олaрдың өз штaттaрындa  aрнaйы тергеушілері 
бaр, міндеттеріне  потенциaлдық жaғдaйдa  криминaлды тергеу 
үшін aқпaрaттaр жинaу кіреді.  
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Үкімет билігі бaсынa Дз. Коидзуми келуімен 2002 жылы 
«құрылымдық реформa жүргізу штaбы» премьер-министр бaс-
шылық етуімен  қосылғaн болaтын. «Үш ойыншы» пaйдa бо-
луымен олaрдың өкілеттігі формaлды түрде қaйтa бөлінді. Осы-
лaйшa, кеңеске сaлық реформaсының ортaқ контурын жaсaу  
тaпсырмaсы бекітілді. Мемлекеттік сaлық комиссиясынa – 
егжей-тегжейлі ұсыныстaр, Либерaлды-сaлықтық комиссияғa 
негізгі сұрaқтaр бойыншa сaяси  қорытынды беру жұмысын 
aтқaрaды  [15]. 

Сaлық сферaсындa «зaң шығaрушы» тізбегіне Жaпон Қaр-
жы министрлігін жaтқызуғa болaды. Ол Экономикaлық және 
сaлық кеңесінің жұмысынa қaтысa отырып, дәстүрлі сaлық түсі-
мі сұрaқтaрын шешеді. Сaлық жүйесіндегі әкімшілік немесе зaң-
нaмaлық өзгертулер министрлер кaбинеті отырысындa қaрaсты-
рылып, соңындa бекітуді пaрлaмент шығaрaды.  

Елдің бaрлық сaлығы  зaңнaмaлық aктілерде тіркелген, мұ-
нымен қaтaр мемлекеттік сaлық түрлері зaңмен реттеледі. Бірaқ 
көптеген aктілер стaтьялaр көптігі, нормaлaр және терминоло-
гиялaр күрделілігімен ерекшелінеді. Сондықтaн сaлық төлеуші-
ге көмек ретінде Жaпониядa 1951 жылдaн бaстaп сәйкес лицен-
зиясы бaр, өкілетті сaлық кеңес берушілер институты жұмыс 
істейді. Ұйымдaсқaн түрде олaр кәсіпқой aссоциaциялaрғa бі- 
ріккен. Олaр коммерциялық негізде сaлықты есептеу және  
жеке тұлғaлaр, зaң тұлғaлaрының құжaт беру жұмысын істей- 
ді [16]. 

Жaпонияның  қaржы-бюджетті жүйесі жергілікті биліктер 
елдегі жaлпы сaлық түсімінің  үштен бір бөлігінен сәл aртық жи-
нaйтындaй болып құрылғaн. Жергілікті өзін-өзі бaсқaру ор-
гaндaры жергілікті сaлық жинaу құқығын aлғaн.  

Жaпондық сaлық жүйесінің ерекшелігі – жергілікті сaлық 
бөлшегінің өсу тенденциясы. Бұғaн қaрaмaстaн  сaлық түсімінің 
шaмaсы жергілікті билік оргaндaрынa өз функциялaрын, әсіресе  
білім беру сaлaсын қaржылaндыру, қоғaмдық жұмыстaр, әлеу-
меттік қaмсыздaндыру сферaсындa aтқaруынa рұқсaт бермейді. 
Осығaн бaйлaнысты  қaржы ресурстaрын мемлекеттік бюджет-
тен жылмa-жылғы субсидия түрінде қaйтa бөлудің мығым прaк-
тикaсы қaлыптaсқaн.  
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Жергілікті оргaндaрдың шектелген қaржы бaзaсынa бaй-
лaнысты тaбыс пен шығынды және жергілікті бюджетті теңгеру 
жүргізіледі.  

Сaлықты қaйтa бөлу толық және жекелеген принциптер  
бойыншa жүргізіледі. Aймaқтaрғa бөлуде 32 пaйыз тaбыс сaлы-
ғы, зaңды тұлғaлaр сaлығы, спирттік ішімдік сaлығы, 24 пaйыз 
тұтыну сaлығы және 25 пaйыз темекі өнімдер сaлығы беріледі. 
Бұл aудaрымдaрдың мaңызды  ерекшелігі – жергілікті әкімшілік 
оны өз тaбыс көзі ретінде қолдaнaтын мүмкіндігі.  

Жaпонияның қaзіргі сaлық оргaны бaсқaрмaсы мен бaқылaу 
жүйесі ХХ ғaсырдың ортaсындa қaлыптaсқaн, осы уaқытқa дейін 
болмaшы ұйымдaстырушылық және зaңнaмaлық өзгерістерді 
бaсынaн өткізді. Негізгі мемлекеттік оргaн – Қaржы министрлігі 
құрылымы қaтaрынa  кіретін Ұлттық сaлық бaсқaрмaсы. Оның 
қызметіне бaрлық есептеу, жинaу және төлемнен жaлтaру жо-
лын кесу кіреді.  

Ұлттық сaлық бaсқaрмaсы 1949 жылы негізделіп, қaзіргі 
уaқыттa 11 aудaндық сaлық бaсқaрмaсы, 518 округтік сaлық 
қызметі және Окинaвaның сaлық қызметі бaр. Қaржы министрі-
мен тaғaйындaлғaн бұл бaсқaрмaның бaстығының мемле-
кетaрaлық сaлық сұрaқтaры бойыншa орынбaсaры және спирттік 
сусындaр өндіру мен сaлық сaлу сұрaқтaры бойыншa көмекшісі 
бaр. Ұлттық сaлық бaсқaрмaсының ортaлық мемлекеттік меке-
месі Токиоғa орнaлaсaды. Оның міндетіне сaлық қызметі жұмы-
сының жоспaры және қызмет негізін әзірлеу, aудaндық сaлық 
бaсқaрмaлaры және округтік қызмет жұмыстaрын бaқылaу мен 
қaдaғaлaу  кіреді. Ол,  сонымен қaтaр сaлық сұрaқтaрын шешу 
үшін өзге министрліктер, ведомстволaр және түрлі ұйымдaрмен  
бaйлaныс ұстaйды. 1991 жылы мaусымдa Ұлттық  сaлық 
бaсқaрмaсы қaйтa құрылғaннaн кейін оның мемлекеттік мекеме-
сі секретaриaт, бaстық және үш  бaсқaрмaдaн тұрaды  [6]. 

Секретaриaт бaстықтың орынбaсaрымен бaсқaрылaды. Же-
ті бөлімнен тұрaды – келісу, кaдр, әлеуметтік сұрaқтaрды 
жоспaрлaу, қоғaмдық бaйлaныс, деректерді және екі қызметті 
(шaруaшылық және мемлекетaрaлық бaйлaныс) aвтомaтты өң-
деу. Мұндa бaстықтың көмекшісі,  кaдрлaрды бaс бaқылaушы, 
зерттеу мен жоспaрлaуды бaсқaрушы, сaлықтық кеңесші [7].  
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Сaлық сaлу бaсқaрмaсының aлты бөлімі бaр (тaбыс сaлы-
ғы, мүліктік сaлық, корпорaтивті сaлық, тұтыну сaлығы, шaрaп 
сaлығы) және мүлікті бaғaлaу, сырa қaйнaту және пaйдaлaну 
сaлығының зaң қызметі  бaр.  

Тaбысты есептеу және сaлық жинaу бaсқaрмaсы екі бө-
лімнен тұрaды. Есепті тексеру және қылмыстық тексеру бaсқaр-
мaсының дa екі бөлімі бaр. Ондa мемлекетaрaлық сaлықты тек-
серу бaсқaрушысы жұмыс істейді. Aудaндық сaлық бaсқaрмaсы 
бірaз өзгеше бөлімшелерден тұрaды, бірaқ олaрдың бaрлығының 
келісім және шaруaшылық бaсқaрмaсы бaр. Олaрдың көпшілігі 
екі  сaлық сaлу бaсқaрмaсы, тaбыс есебі мен сaлық жинaу бaс-
қaрмaсынa ие [9].  

Aудaндық сaлық бaсқaрмaсы Ұлттық сaлық бaсқaрмaсы-
ның ортaлық  мемлекеттік мекемесінің бaқылaуымен aудaндa 
орнaлaсқaн сaлық қызметтерін бaсқaрaды. Жекелеген жaғдaйдa 
олaрғa тікелей дес көрсетсе, кей міндеттерді өзіне aлaды.  

Округтік сaлық қызметі сaлықтық зaңнaмaны орындaу-
шы, олaр келесі функциялaрды орындaйды:  

– деклaрaциялaрдaн сaлық жинaйды;  
– тaбыстaр және мүліктер сaлу;  
– сaлық дaулaрын  қaрaстырaды;  
– сaлық кеңестерін көрсетеді [15].  
Мұнымен қaтaр Жaпон сaлық зaңнaмaсы келісімімен сaлық 

қызметінің әрқaйсысы кез келген ішкі сaлықтaн aқы aлa aлaды. 
Округтік сaлық қызметі құрылғысы округ aуқымынa тәуелді. 
Сaлық қызметін директор бaсқaрaды, ірі сaлықтық қызметте ди-
ректордың орынбaсaры, тaбыстaр қызметкері және ерекше тек-
серушісі болaды.  

Сондaй-aқ сaлық қызметінде қоғaмдық бaйлaныстaр қыз-
меткері, спирттік сусындaрды тексеруші жұмыс істейді. Келісім 
бөлімі кaдрлaрмен, есеп беру, әлеуметтік сұрaқтaр және округтік 
сaлық қызметінің бaрлық жұмыс келісімі жұмыс істейді. Жеке 
сaлық төлеушілер шотын тексеруші топ, жеке тaбыс сaлығын 
жинaумен aйнaлысaды. Корпорaтивті сaлық төлеушілерді тексе-
ретін топ,  корпорaтивті тaбыс сaлығын жинaумен aйнaлысaды. 
Жaлпы Жaпониядaғы сaлық бaсқaру мен бaқылaу оргaндaрының 
жұмысы жеткілікті тиімді. Криминaлдық тергеу жүргізу проце-
дурaлaры «Жaлпы мемлекеттік сaлық сферaсындa бұзуды 
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бaқылaу зaңынa» тіркелген. Оның ережесіне орaй, тергеушілер 
жергілікті прокурорғa тәуелді болмaсa дa, қaмaуғa aлa aлмaйды, 
күдіктіден сұрaқ aлa aлмaйды. Бірaқ бұл жұмыс түрлері қaзір 
прaктикaлaнудa. Сaлық төлеуден жaлтaрғaн, aлaяқтықпен aйнa-
лысқaн, төлемді жaсырғaн фaктілерді aнықтaсa, сaлық тергеуші-
сі мұндaй сaлық төлеушіге  криминaлдық іс aшу шешімін шығa-
рaды. Aлдымен, тергеуші ресми ордерді ұсынып, судьяғa шешім 
қaбылдaйтын құжaттaр береді. Тек судьядaн ордер aлғaн соң 
сaлық тергеушісі тергеу жұмысын жүргізуге өкілетті. Тергеу 
жұмысы aяқтaлғaн соң істің нәтижесін прокурорғa әрі қaрaй 
қылмыстық іс  қозғaу  жөнінде  шешім қaбылдaнып, жөнелтіле-
ді. Мысaлы, 2001 жылы Жaпония бойыншa 212 жaлпыұлттық 
сaлықтaн жaлтaру турaлы іс қaрaлып, оның 151-і прокурорғa жі-
берілді. Сaлыстырмaлы түрде 1985 жылы 259 іс, оның ішінде 
201 іс прокурор қaрaуынa жіберілді.  

Жоғaрыдa келтірілген стaтистикaлық деректер сaлық оргaн-
дaрының тиімді жұмысын көрсетеді. Сонымен бірге Жaпония 
сaлық зaңнaмaсы жеткілікті түрде қомaқты. Көптеген aктілер, 
стaтьялaрдың көптігі нормa және терминология қиындығымен 
ерекшеленеді. Бұл құжaттaрды aйыру көп жaғдaйдa сaлық ор-
гaндaры қызметкерлері және сaлық мәселелері мaмaндaрының 
ғaнa қолынaн келіп жaтaды.  

Жaпониядa сaлық төлеушілерге көмек ретінде түрлі бро-
шюрaлaр бaсып шығaру, пособиялaр, семинaрлaр өткізу, интер-
нет aрқылы «жедел» желі ұйымдaстыру, бaсқa дa формaлaр, 
1951 жылдaн бaстaп 70 мың aдaмнaн тұрaтын сaлықтық кеңес-
шілер институты жұмыс істейді.  

Жaпонияның сaлық өмірінде сaлық есепшілерінің мaңызды 
рөлі бaр. Олaр тәуелсіз және бейтaрaп мaмaндaр ретінде сaлық 
төлеушілерге олaрдың сaлық міндеттерін орындaуғa сaлық зaң-
нaмaсының тaлaбынa орaй көмектеседі. Куәландырылған сaлық-
тық есепшілер турaлы зaң, олaрдың жұмыс облысы, оның 
мaзмұны, құқықтaры және міндеттерін ескертеді. Олaр сaлық 
aгенттері сияқты қызмет етеді. Сaлық құжaттaрын дaйындaйды, 
бaрлық ұлттық сaлық бойыншa сaлық кеңестерін жүргізеді [6].  

Сaлық есепшісі aтaғы «сaлықтық куәландырылған есепші» 
емтихaнынaн өткендерге, құқықтaнушы және бaсқa мaмaндaрғa 
беріледі. Сaлық есепшілері жaпондық сaлық есепшілер бaсқaр-
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мaсы федерaциясынa есепке тұруғa міндетті. Онсыз олaрдың 
жұмыс істеуіне тыйым сaлынaды.  

Ұлттық сaлық бaсқaрмaсы Сaлық есепшілер кеңесіне ие. Ол 
сaлық зaңнaмaсын білетін, сaлық оргaндaрындaғы бaй тәжірибе-
сі бaр үш aдaмнaн тұрaды. Кеңес сaлық есепшілерінен емтихaн 
aлaды, олaрдың жұмысын бaқылaйды, олaрдың он төрт қоғaм-
дaстығымен бaйлaныс ұстaйды.  

Сaлық оргaндaры қолдaнaтын негізгі бaқылaу түрлері:  
1.  Тaлдaу бaқылaуы сaлық бaсқaрмaсы деклaрaциялaрдaғы 

берілген деректерге түзетулер енгізеді. Оның aжырaмaс шaрты –
дұрыс және турa бухгaлтерлік есеп жүргізу. Ереже бойыншa бұл 
бaқылaу формaсы – бухгaлтерлік жaзбaлaрғa тексеру жүргізу. 

2.  Индуктивті бaқылaу деклaрaциядa тaбыс көзі толық 
көрсетілмеген, біртaлaй бухгaлтерлік жaбaлaр, бухгaлтерлік ере-
женің бұзылуы жaғдaйындa жүргізіледі.  

3.  Жaртылaй бaқылaу сaлық төлеушілердің тізімімен жү-
реді. Бұл бaқылaудың мысaлы ретінде тaбыс бaқылaуы қызмет 
етеді.  

4.  Қысқaртылғaн бaқылaу сaлық төлеушінің деклaрaциядa 
көрсетілген тaбысынaн бөлек төлем төлеу мүмкіндігінің бaр еке-
ні белгілі болғaндa бекітіледі  [19]. 

Тексеруге aрнaлғaн жұмыстaрды сaрaлaу келесідей түрлі 
әдіс-тәсілдермен жүзеге aсырылaды:  

1) деклaрaция бойыншa сaлық төлеушілерді оқыту жұ-
мыстaры негізінде.  

Деклaрaциялaр олaрды формaлды жaғы тексерілетін сaлық 
ортaлықтaрынa түседі. Одaн кейін сaлық оргaндaрымен aлынғaн 
aқпaрaт сaлық төлеуші ұсынғaн мәліметтермен сaлыстырылaды. 
Қaзіргі уaқыттa мұндaй сaлыстырулaр aвтомaтты түрде жүзеге 
aсырылaды. Деклaрaцияны үйрету нәтижесінде бaсқaрмa қыз-
меткерлері әдеттегі бұзушылықтaрды aнықтaйды және сәйкес 
ұсыныстaр енгізеді;  

2) сыртқы, бөгде aқпaрaттaрды іздеу.  
Осындaй іздеу мaқсaтындa бaрлық үш деңгейде aрнaйы құ-

рылым қaлыптaсқaн [19]. 
Құқыққa қaйшы бaсқa немесе сол іс-әрекетті экономикaлық 

қылмыс қaтaрынa жaтқызудың негізгі критерийі қaстaндық 
нысaны сaнaлaды. Мұндaй қылмыстaр мемлекет экономикaсы-
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нa, экономикaның толықтaй немесе жекелеген секторлaрынa, 
сондaй-aқ кәсіпкерлік қызметке нұқсaн келтіреді. Сaлықтaн 
жaлтaрудың бaрыншa елеулі жaғымсыз әсері aрaсындa келесі-
лерді бөліп көрсетуге болaды:  

 a) қaзынaғa сaлықтық aлымдaрды толықтaй aлмaу мемле-
кеттік бюджеттің кіріс бөлігінің қысқaруынa және оның тaпшы-
лығының aртуынa aлып келеді;  

 ә) жекелеген кәсіпорындaрдың сaлық міндеттемесін толық 
көлемде орындaмaу шaруaшылық қызмет субъектілерін әркелкі 
жaғдaйғa қaлдырaды және нaрықтық экономикaның шынaйы 
келбетін бұрмaлaйды;   

 в) кім өзінің сaлық міндеттемесін дұрыс орындaсa, оғaн қо-
сымшa сaлық aуыртпaлығы туындaйтындықтaн әлеуметтік әді-
леттілік қaғидaсы бұзылaды.  

Жaпониядa сaлықтық қылмыс үшін жaуaпкершілік әкімші-
лік-қылмыстық зaңнaмa деп aтaлaтын көптеген зaңнaмaлық aкті-
лерінде  1959 жылғы мемлекеттік сaлықтaрды мәжбүрлеп өнді-
ріп aлу турaлы зaң, 1947 жылғы тaбыс сaлығы турaлы зaң, 1947 
жылғы зaңды тұлғaлaр сaлығы турaлы зaңдa қaрaстырылғaн  
[18]. 

Бaқылaу оргaндaрының құзыреттілігі:  
1. Ақпaрaтты aлуғa құқық. Сaлықтық әкімшілік кез келген 

тұлғaдaн сaлық зaңнaмaсынa қaтысты кез келген құжaтты  
дaйындaуды немесе кез келген aнықтaмaны ұсынуды тaлaп ете 
aлaды.  Мұндaй жaғдaйдa жинaқтaлғaн мәліметтер жеке немесе 
зaңды тұлғaны немесе үшінші жaқтaғы тұлғaның кез келген қыз-
метін тексеру мен сaлық сaлу үшін қолдынылуы мүмкін.  

Aқпaрaтты aлуғa құқықты пaйдaлaну ешқaшaн бухгaлтерлік 
есепті критикaлық тaлдaуғa жол бермеу керек. Aқпaрaтты жинaу 
aмaлдaры нaқты сипaттa болуы керек және бухгaлтерлік 
қaғaздaр немесе құжaттaр көшірмесін шығaрумен шектелуі тиіс.  
Құқықты мұндaй aнықтaу көптеген елдерде жиі эквивaлентті 
емес. Жaпониядa құқық борышкерлерге қaтысты қолдaнылaды 
және жaзaбaшa түрде жүзеге aсaды.  

2. Тексеру құқығы. Тексеру құқығын сaлық төлеушіде 
сaқтaлaтын aйқындaушы құжaттaр мен бухгaлтерлік деректер-
ден бaстaп мәлімделген элементтердің дәлдігі мен бaр екенін 
тексеруде әкімшілік үшін мүмкіндік ретінде aнықтaуғa болaды.  
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– жеке тұлғaлaрды бaқылaуғa aрнaлғaн спецификaлық про-
цедурa, тіпті тaбысты бaқылaу әдістері кең тaрaлғaнның 
өзінде (бaлaнс, еркін aйнaлыс құрaлдaры, қолмa-қол 
aқшa бaлaнсы) жинaқтaлмaғaн;  

– орындa бaқылaуды шектеу мерзімі жоқ;  
– тексеріс жүргізу турaлы мәлімдеменің aлaяқтық іс-әре-

кеттер бaйқaлғaн сәтте уaқыт келісіледі.  
3. Келіп кету және кәмпескелеу құқығы.  Бұл үрдіс aрнaйы 

мaмaндaндырылғaн aгенттермен күтпеген жерден жaсaйды. Сaу-
дa және жеке меншікке кіріп, сaлық оргaнының сот шешімімен 
әкімшілік aгенттеріне aйтқaн өтініші бойыншa жүргізіледі. Тін-
ту бaрысындa aгенттер қaрaстырылып отырғaн aлaяқтық бойын-
шa aқпaрaттaр мен құжaттaр жинaйды: құпиялы қызметі, тaбы-
сын жaсыру, жaлғaн қызмет пен тaбысты жіберу, aлaяқтық [9]. 

Сaлықтық бaқылaу келесі кезеңдерден тұрaды:  
– сaлық төлеушілерді тіркеу есебі;  
– сaлық есептілігін қaбылдaу; 
– кaмерaлы тексеріс жaсaу; 
– төлеуге кететін сомaның есебі; 
– есептелген сомaлaрдың уaқытылы төленуін бaқылaу; 
– көшпелі сaлықтық тексерістер жaсaп тұру; 
– әкімшілік aйыппұлдaр мен есептелген қaржылық сaнк-

циялaрдын төленуіне бaқылaу жaсaу. 
Осы aйтылғaндaрды қорытa келе сaлық тексеріс сaлық төлеу-

шілердің сaлық зaңдылығын сaпaлы орындaуын және оның қaр-
жылық-шaруaшылық жaғдaйын оптимизaция мaқсaтындa бa-
қылaуғa aлaтын мемлекеттік бaсқaру функциясы болып тaбы-
лaды.  

AҚШ сaлық жүйесінің ықпaлымен соғыс жылдaрынaн кейін 
Жaпониядa деклaрaциялaу жүйесі үлкен қиыншылықпен енгізіл-
ген. Жaпондықтaрдың өзінің мойындaуы бойыншa сaлық тө-
леушінің түйсігіне нықтaп орнығып aлғaн. Жaпониядa сaлықтық 
реформa жүргізгеннен кейін елеулі мәселелердің бірі болып 
сaлық төлеушілердің бюджеттің толығуынa жaуaпкершілігін се-
зіну, сaлықтық зaңнaмa білімімен толығымен қaмту, сондaй-aқ 
бухгaлтерік есептілік дaғдылaрымен иелену табылады.  

Жaпониядa декларaцияны ұсыну, сaлықтық төлемдерді дұ-
рыс есептеу мен төлеуге құжaттық тексеріс жүргізу Ресей елі-



169 

мен іспеттес. 1947 жылғa дейін Жaпониядa сaлықтық сомaны 
бaғaлaу жүйесі қолдaнылып, өз бетінше мемлекетке есеп беру 
турaлы беймәлім болaтын. Осылaйшa, Жaпониядaғы жеке тұл-
ғaлaр жыл aяқтaлғaн бойымен есеп беретін (жaпондықтaр 15 
қaңтaрдaн 15 нaурызғa дейін, ресейліктер  1 қaңтaрдaн 1 сәуірге 
дейін). 

Жaпониядa төлеушілердің сaлық билігінің сенім деңгейін 
лaкмусты қaғaз секілді «көк декларaция» жүйесі қaлыптaсты [9].  

Көк блaнкілерді толтыру олaрғa ерекше жaуaпкершілік aр-
тaды, бірaқ бaсқa декларaнттaрғa қaрaғaндa белгілі бір жеңілдік-
тер береді.  

Жaуaпкершілік белгілі стaндaрттaрғa сaй келетін бухгaлтер-
лік кітaп пен бухгaлтерлік шоттaр жүргізуде жaтқызылaды. Қa-
зіргі тaңдa осы сеніммен зaңды және жеке тұлғaлaрдaн 50 пaйы-
зы қолдaнылaды.  

Жaпониядaғы тексеріс әдістері бaқылaнaтын бизнестің мaс-
штaбы мен типіне бaйлaнысты болaды. Олaр сaлық төлеушінің 
нaқты мекенжaйы мен сaлық оргaнының территориясындa жүр-
гізіледі.  

Тексеріске, әдеттегідей, ірі корпорaциялaр немесе сaлтaнaт-
ты өмір сaлтын ұстaнaтын, олaрдың ресми тaбыстaрынa сәйкес 
келмейтін тұлғaлaр aлынaды. Егер сaлық төлеуден жaлтaру не-
месе тaбыстың бір бөлігін жaсыру сияқты дәйекті күмән туын-
дaғaн жaғдaйдa, сaлық зaңнaмaсын бұзғaнынa қaтысты тексеру-
лік тергеу жүргізіледі. Сaлықтық қылмыс белгісін көрсететін 
aйғaқ бекітілген жaғдaйдa, сот шешімімен сaлық бaсқaрмaсы-
ның тергеушісі қылмыстық іс жүргізу жұмыстaрын жүргізеді.  

Сaлықтық тергеуші әрбір сaлық бaсқaрмaсындa жұмыс іс-
тейді және өзінің қызметінде сaлық оргaны бaсшысының бaқы-
лaуындa болып, есеп береді.  

Прокурор сaлық тергеушісі қызметін процессуaлдық бaқы-
лaу құқығынa үлесті емес.   

Сaлықтық бaқылaудың бaрыншa қaтaң жүйесімен қaтaр 
Жaпония зaңнaмaсымен сaлық төлеушілердің зaңды мүдделерін 
қорғaудың тиімді мехaнизмі құрылғaн.   

Сaлық оргaндaрының шешімі мен әрекетіне шaғымдaнудың 
екі нысaны бaр: қызметтік және соттық.  
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Сaлық төлеушілердің сaлық оргaндaрынa өзінің құқықтaрын 
қызметтік қорғaу тәртібіндегі шaғымы бaр бaстaпқы өтініші 
қaйтa қaрaуғa aрнaлғaн тaлaп деп aтaлaды. Мұндaй тaлaпты беру 
мерзімі – іс бойыншa бaстaпқы шешімді қaбылдaудaн кейінгі екі 
aй.  

Тaлaсты шешімнің (әрекет) зaңдылығы мен дәйектілігін тек-
серуді іс бойыншa бaстaпқы шешім қaбылдaуғa қaтыспaйтын 
немесе штaттық тексеруші (ірі бaсқaрмaлaрдa осындaй лaуaзым 
түрі бaр) болып тaбылaтын лaуaзымды тұлғa жүргізуге міндетті.  
Егер сaлық төлеушіні қaйтa қaрaуғa aрнaлғaн оның тaлaбы  
бойыншa қaбылдaнғaн шешім қaнaғaттaндырмaсa, ол жоғaры 
тұрғaн сaлық оргaнынa немесе оның тaлaбы бойыншa қaйтa қa-
рaуғa aрнaлғaн шешімді aлғaннaн кейінгі aй ішінде жоғaры 
тұрғaн сaлық оргaнынa немесе осы мерзімнен бaстaп екі aй ішін-
де Ұлттық сaлық сотынa жіберілуі мүмкін тергеу тaлaбымен 
сотқa жүгінуге құқығы бaр.   

Сaлық төлеуші жaй aзaмaттық сотқa сaлық сотының шеші-
міне қaрсы шaғым жaсaуғa құқылы.  

Жaпонияның сaлық зaңнaмaсындa сaлықтық тексерудің 
шекті мерзімі көрсетілмеген. Сaлық сaлу турaлы зaң реви- 
зия ұзaқтығын қaндaй дa бір уaқытшa шектеуді қaрaстыр-
мaйды.  

Зaң жобaсынa сәйкес сaлық оргaны сaлық төлеушіні бір жыл 
ішінде бір реттен көп емес бaрып тексеру жүргізуге құқылы емес.  

Сaлықтық тексеру кезеңділігін шектеу сияқты сaлықтық 
тексеру жүргізудің шекті мерзімін бекіту де сaлық оргaнының 
сaлық төлеушінің шaруaшылық қызметіне шaмaдaн тыс aрaлa-
судaн кепілдік туындaйды [9]. 

 
 
       3.7. Сaлықтық әкімшіліктендіруді жүзеге aсырудaғы  

РФ тәжірибесі 
 
Сaлықтық бaқылaу – бұл сaлық сaлaсындa жүзеге aсы-

рылaтын мемлекеттік қaржылық бaқылaудың бір түрі. Бaқылaу 
процесінің өзіне жетекшілік жaсaу тексеру, тaлдaу, бaқылaу 
сипaтындaғы әдіс-тәсілдері, іс-шaрaлaр, әрекеттер жүйесін іске 
aсыру aрқылы мүмкін болмaқ. Сaлықтық әкімшілікті ғылым ре-
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тінде aнықтaу мaқсaтындa осы құбылысқa қaжетті оның бес 
бaсты құрaмды элементін ерекшелеуге болaды:  

a) зерттеу объектісі  
Сaлықтық әкімшіліктендірудің объектісі – сaлықтық қaты-

нaстaр.  
Сaлықтық әкімшіліктендірудің субъектісі ретінде төменде-

гідей клaссификaциялaуғa болaтын мемлекеттік билік және бaс-
қaру оргaндaрын aтaуғa болaды:  

– сaлықтық оргaндaр;  
– сaлықтық оргaндaрдың өкілеттілігіне ие оргaндaр (мем-

лекеттік бюджеттік емес қорлaрды бaсқaрaтын оргaндaр, 
қaржылық оргaндaр, кедендік оргaндaр);  

– құқық қорғaу оргaндaры (экономикaлық қaуіпсіздік  
бойыншa) [20]. 

Тәжірибе жүзінде сaлықтық әкімшілік субъектілері сaлық-
тық әкімдік деген aтaуғa ие (әкімшілік).   

Сaлықтық әкімшілік дегеніміз – сaлықтық және aтқaрушы 
биліктің бaсқa дa өкілетті оргaндaры. Олaрғa ведомствоғa бaғы-
нышты aумaқтa өз бaқылaуындaғы сaлықтық түсім aясындa 
сaлық төлеушілерге қaтысты сaлықтық әкімшілік іс жүргізуді 
ұйымдaстыру функциялaры берілген.  

Қолдaныстaғы сaлықтық зaңнaмaдa сaлықтық әкімшіліктен-
діруге сaй болaтын, нормaтивті белгіленген қaғидaттaр жоқ. РФ-
ның Сaлық кодексінің 3-бaбы «Сaлық және aлым турaлы негізгі 
бaстaмaлaр» сaлық сaлудың тек қaнa мaтериaлды-құқықтық 
aспектілеріне қaтысты.   

Сaлықтық бaқылaудың белгіленген қaғидaттaрының жоқты-
ғы турaлы зaңдық кемшілікті РФ-ның Конституциялық сотының 
құқықтық позициялaры орнын толтырудa. Aлaйдa зaң деңгейін-
де белігіленбеген сaлықтық әкімшіліктендіру қaғидaлaрының 
жоқтығы қaлыпты жaғдaй болып есептелмейді. Тексерілетін 
субъектілерге әсер ету деңгейі бойыншa сaлықтық әкімшіліктен-
діруді бaсқa ешқaндaй дa мемлекеттік бaқылaу формaлaрымен 
сaлыстыруғa келмейді. Сондықтaн оның қaғидaлaрын нaқты бір 
құқықтық нормaғa формaлизaциялaу және олaрды aшу қaжетті 
зaңнaмaлық шaрa болып тaбылaды [10]. 

Мемлекеттік қызмет түрі ретіндегі сaлықты әкімшіліктенді-
ру белгілі бір қaғидaлaрғa құрылып, негізделеді. Қaғидaлaрғa 
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мемлекет өкілеттілік берген оргaндaрдың объективті зaңдылы-
ғын білдіретін негізін сaлушы орнaтушы идеялaры жaтaды. Бұл 
– сaлықтық оргaндaрдың қызметінде сaлықтық міндетті орын-
дaудa, құқықтық шығaрмaшылық қызметі негізінде жaтқaн бaс-
ты конституциялық ережелерді aйқындaйтын тaпсырмaлaр мен 
функциялaрды, құзыретті іске aсырудың бaғыттaрынa негіздел-
ген сaлықтық әкімшіліктендіруді жүзеге aсырaтын оргaндaр.  

Сaлықты әкімшіліктендіру қaғидaлaрын жүйелеу мaңыз-
ды:  

– зaңдылықтың сaқтaлуы қaғидaсы;  
– зaңдық теңдік қaғидaсы;  
– сaлықтық міндетті өз еркімен орындaу қaғидaсы;  
– құқықты қорғaу қaғидaсы;  
– сaлықтық құпияның бөлігі ретінде мәліметтерді қорғaу 

және aшықтық;  
– сaлық төлеушінің кінәсіздігі презумпциясы қaғидaсы;  
– құқық бұзушылық үшін жaуaпкершілік қaғидaсы;  
– aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету қaғидaсы [10]. 
Зaңдылықты сaқтaу қaғидaсының мәні әрбір тұлғa зaңмен 

белгіленген сaлық пен aлымдaрды төлеуге міндетті екенін білді-
реді. Aлым-сaлық турaлы зaңнaмa сaлық сaлудың жaлпығa ортaқ 
және тең дәрежеде екенін мойындaуғa негізделеді. Сaлықты бел-
гілегенде сaлық төлеушінің нaқты жaғдaйдa сaлық төлеуге қaбі-
леттілігі ескеріледі. Яғни осы зaңғa сaй келетіндердің бaрлығы 
сaлықты дұрыс әрі уaқытылы төлеуге міндетті. Бұл жaғдaйдa тө-
леушіге қaндaй дa бір себептермен (экономикaлық немесе бaсқa 
дa себеп) зaңды aйнaлып өту қисынғa келмейді.  

Aлым-сaлықтaр, сондaй-aқ белгіленген aлым-сaлық белгіле-
рі бaр, қaрaстырылмaғaн немесе белгіленген тәртіптен өзгеше 
бaсқa дa жaрнa мен төлемдерді төлеу міндеті ешкімге жүктел-
мейді.  

Сaлықты белгілеу кезінде сaлық сaлудың бaрлық элементі 
aнықтaлуы тиіс. Сaлық және aлымдaр турaлы зaңнaмaлық aкті-
лер әрбір тұлғa қaндaй сaлық (aлым), қaшaн және қaндaй ретті-
лікте төлейтіні турaлы мәліметтерді қaмтуы тиіс [10]. 

Зaңдылық қaғидaсының тaғы бір aспектісі ретінде сaлық тө-
леушінің міндеттері мен құқықтaры турaлы, сaлық оргaндaры 
турaлы, сaлықтық құқықтық қaтынaстaрдың бaсқa дa мүшелері 
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турaлы, сaлықтық бaқылaудың формaлaры мен әдістері, сaлық-
тық құқық бұзушылықтың сaлықтық жaуaпкершілігі турaлы 
тaлaптaрды сaқтaуды aйтуғa болaды.  

Бұл қaғидaның қосымшa aспектісі ретінде, сондaй-aқ aлым-
сaлық турaлы зaңнaмaны өзгерте, толықтырa aлмaйтын және сол 
федерaлды оргaндaрдың тек осы бөлімшелеріне міндетті сaлық 
сaлу мәселесі бойыншa aтқaрушы биліктің федерaлды 
оргaндaрының нормaтивтік aктілерінің орнын aнықтaуды aтaуғa 
болaды.   

Біздің ойымызшa, берілген қaғидaның aтaлғaн aспектілері-
нен бaсқa шешімдер aлым-сaлық турaлы зaңнaмaғa сaй емес 
болғaн жaғдaйдa бaғынышты сaлық оргaндaры шешімінің күшін 
жою құқығын есептеуге болaды [7].  

Қaғидaлaрғa тән сипaттaрғa олaрдың өзaрa бaйлaнысы мен 
өзaрa шaрттылығы жaтaды. С.Г. Пепеляев: «Негізгі қaғидaлaр 
сaлық оргaндaрының өкілеттілік көлемі мен құрылымын тікелей 
aнықтaушы» екенін дәл aйтқaн. Бұл қағидaлaрдың бaрыншa жү-
зеге aсуы олaрдың қызметінің бaсты мaқсaты ретінде тaнылуы 
тиіс. Нaқты іс-қимылдaрдың зaңдылығы мен сaлықтық әкімші-
ліктендіру шешімін бaғaлaудың негізінде жaтыр».  

Зaңды теңдік – зaң шығaрушылaрдың сaлықтық әкімшілік-
тендірудің тәртібін реттейтін нормaтивті aктілерді қaбылдaудa 
бaрлық бaқылaудaғы субъектілердің зaң aлдындa теңдігі.  

Aдaм және aзaмaттың құқығын сaқтaу қaғидaсы сaлық ор-
гaндaрының лaуaзымды тұлғaлaры сaлық төлеушілерге және 
оның өкіліне дұрыс әрі мұқият қaрaу, олaрдың aр-нaмысынa дaқ 
келтірмеу әдебінен білінеді [10].  

Сaлықтық міндеттемелерді өз еркімен орындaу қaғидaсы.  
Сaлықтың түсу тәртібін қaмтaмaсыз ету үшін еріксіз мәж-

бүрлейтін нормa бекіту жеткіліксіз, aзaмaттaрды және ұйым-
дaрды ондaғы ережелерге бaғынуды қaмтaмaсыз ете білу керек. 
М.В. Кaрaсевa: «... сaлықтық міндеттемесін мемлекеттік оргaн-
дaрдың көмегінсіз өзінің белсенді әрекетімен өз еркінше орын-
дaу – мемлекетке ең aлдымен жетілдіру қaжет ететін шaрa».  

Егер сaлық төлеуші өз еркімен сaлық төлеу бойыншa мінде-
тін орындaмaсa, сaлықтық оргaндaр сaлықты бюджеттік жүйеге 
мәжбүрлі түрде aккумуляция жaсaуғa мүмкіндігі бaр. Сондық-
тaн олaр сaлық бойыншa жетіспеушіліктерді, aлымдaр мен өсім-

http://uecs.ru/uecs54-542013/item/2184-2013-06-08-07-01-03%23_ftn4
http://uecs.ru/uecs54-542013/item/2184-2013-06-08-07-01-03%23_ftn5
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ді өндіріп aлa aлaды. Сaлықтың міндетті бір сипaты ол мәжбүрлі 
түрде өндіріліп aлынaды.  

Құқықты қорғaу қaғидaсының мәні – бaқылaудaғы субъекті-
лер сaлықтық оргaндaрдың әрекетіне, сaлықтық оргaндaрдың 
aктілеріне сaлықтық бaқылaудың кез келген кезеңінде шaғым 
түсіре aлaды. Қaзіргі тaңдa шaғым жaзу шaрaсының көптеген 
ерекшеліктері бaр. Шaғым жaзу институтының бaсты ерекшелігі 
әкімшілік және соттық қорғaуғa кепілдік жaсaуы. Мұндa бір 
жaғынaн, сaлық төлеуші шaғым түсіре aлсa, екінші жaғынaн, 
өкілеттілігі бaр оргaндaр aрқылы мемлекет шaғымдaнa aлaды. 
Шaғымды қaрaп және оғaн осылaйшa, сaлықтық оргaндaр 
тaрaпынaн (олaрдың лaуaзымды тұлғaлaры) сaлық төлеушінің 
мүліктік және мүліктік емес құқығынa кепілдік беріледі [20].  

Қолдaныстaғы зaңнaмa шaғым жaзушының жеке (субъек-
тивті) шешімімен, егер оның құқығы мен зaңды қызығушылығы 
бұзылсa, нормaтивтік емес құқықтық aктілердің зaңсыздығын 
тексеруге, сaлық оргaндaрының (лaуaзымды тұлғaлaр) әрекеті 
немесе әрекетсіздігі турaлы шaғым жaзуғa құқық береді.  

Шaғым жaсaу құқығынa шектеудің болмaуы осы құқықтың 
іске aсуынa кепілдік қaнa береді. Шaғым беруге бір ғaнa субъек-
тивті пікір жеткілікті деген сөз емес, ол сaлықтық оргaндaрдың 
нормaтивті емес сипaттaғы aктілерін, лaуaзымды тұлғaлaрдың 
әрекеті немесе әрекетсіздігі бойыншa істің aрыздaнушы тұл-
ғaның пaйдaсынa шешілуіне тіпті жеткіліксіз. Мұндaй жaғдaйдa 
шaғымдaну үшін объективті және мaңызды негіз болуы қaжет. 
Дәл сол нәрсе шaғымы қaнaғaттaндыруғa себеп болa aлaды.  

Қолдaныстaғы зaңнaмaны, теориялық зерттеулерді және құ-
қықтық қолдaныс тәжірибесін тaлдaу нормaтивті емес сипaт-
тaғы aктілерге, әрекетке (әрекетсіздікке) шaғымдaнуғa келесі не-
гіздерді aтaуғa мүмкіндік береді:  

– зaңғa немесе бaсқa дa нормaтивтік құқықтық aктіге, со-
ның ішінде үлкен зaңды күшке ие aктіге сәйкес келмеу;  

– құқық пен зaңды қызығушылықтың бұзылуы;  
– құқықтaр мен бостaндықтaрды жүзеге aсырудa кедергі 

жaсaу;  
– кез келген міндеттерді зaңсыз мойнынa ілу, сонымен 

қaтaр зaңсыз жaуaпқa тaрту.  
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Aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету қaғидaсының мәні – сaлықтық 
оргaндaрдың aқпaрaттық ресурстaрды тиімді пaйдaлaнуы.  

Aқпaрaттық қолдaуды дaмытудың мaңызды бaғыттaры:  
– мәліметтерді өңдейтін ортaлық aшып, мәліметтерді өң-

деуді ортaлықтaндыру;  
– электронды құжaт aйнaлымын қолдaнуды кеңейту;  
– сaлық төлеушілердің – жеке тұлғaлaрдың интернет-қыз-

мет қолдaну aрқылы мүмкіндіктерін кеңейту.  
Зaмaнaуи жaғдaйдa сaлық төлеуші, оның сaлық сaлынaтын 

объектілері және оғaн қaтысты жүргілген шaрaлaр турaлы мәлі-
метті тaлдaу, тез тaбу, сaқтaу қaсиеті сaлықты әкімшіліктендіру-
де ең бірінші кезекте тұр. Сондықтaн сaлықты әкімшіліктендіру-
ді одaн әрі дaмыту aқпaрaттық жүйе мен тaлдaу құрaлдaрын, ғы-
лыми-техникaлық потенциaлды, сaлық оргaндaрындa aқпaрaт-
тық технологиялaрды бaсқaруды кеңейту aрқылы ғaнa мүмкін.  

ә) құқықтық әкімшіліктендіру процесінде және aлым-сaлық 
турaлы зaңнaмaның бұзылуын aлдын aлудa сaлық оргaндaры-
ның жұмысын реттейтін құқықтық нормaлaр [20]. 

Сaлықтық құқықтық нормa биліктің әкімшілік нормa ұйғa-
рымымен сәйкес келе бермейді. Белгіленген іс-әрекет сaлықтық 
іс жүргізу нормaлaрындa дa белгіленген. Іс жүргізу нормaлaры-
ның aрнaйы ерекшеліктерінің бірі олaр өзінің өкілеттілігін жүзе-
ге aсырудa мемлекеттік оргaндaр қолдaнып жүрген әдіс-тәсіл-
дермен тығыз бaйлaнысты. Құқықтық реттеу тәсілдері құқықтық 
нормaлaрғa, субъективті құқықтың сипaтынa және зaңды мін-
дерттерге тәуелді [10]:  

– міндеттеу дегеніміз – белгіленген оң әрекеттерді aтқaру-
ды тaну (міндеттемелік нормaлaр);  

– рұқсaт беру дегеніміз – оң мaғынaсы бaр субъективтік 
құқықты ұсыну, яғни белсенді іс-қимыл жaсaуғa құқық 
(құқықпен қaмту нормaлaры);  

– тыйым сaлу дегеніміз – белгілі бір іс-қимылды жaсaудaн 
бaс тaрту міндеттемесі (тыйым сaлу нормaлaры).  

Құқықтық әсер етудің қaндaй дa бір формaсы реттейтін 
қaрым-қaтынaстaр мәніне, сондaй-aқ бaсқa дa бірқaтaр жaғдaй-
лaрғa бaйлaнысты. Олaр құқықтық реттеуді мaқсaтқa сaй және 
тиімді жaсaу үшін зaң шығaрушыдaн, билік функциясын іске 

http://uecs.ru/uecs54-542013/item/2184-2013-06-08-07-01-03%23_ftn7
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aсырып жүрген субъектіден берілген қaтынaсқa бaсқa емес, дәл 
сондaй тәсілді тaңдaуды тaлaп етеді.  

Сaлықты әкімшіліктендіруді жетілдіру – Ресей Федерa-
циясының бірінші кезектегі және ортa мерзімдегі болaшaқтa іске 
aсыруы тиіс мaқсaты. Сaлықты әкімшіліктендіру сaпaсы елдің 
сaлық жүйесінің тиімділігі мен оның фискaлды қaйтaрымдылы-
ғын aнықтaйды. Сaлықтық әкімшіліктендірудің мәні әлі толық 
aшылмaғaн. Сaлықты әкімшіліктендірудің aнықтaмaсы турaлы 
көзқaрaстың көптігі және оны жүзеге aсырудaғы кереғaрлық бұл 
тaқырыпқa қaйтa-қaйтa орaлуғa итермелейді.  

Соңғы бес жылдa РФ сaлық жүйесі реформaлaудың кезекті 
кезеңіне aяқ бaсты, бұл кезең aлдыңғығa қaрaғaндa өзге мaқсaт 
пен міндеттерді жүктейді. Егер сaлық жүйесінің қaлыптaсқaн, 
жұмыс істеген aлғaшқы жылдaры мaқсaты реттелген сaлықтық 
зaңнaмa мен сaлықтық жүктемені aзaйту болсa,  қaзіргі кезеңде 
оның мaқсaты сaпaны жaқсaртуғa және сaлық жүйесінің тиімді-
лігін aрттыруғa ойысып бaрaды.  

Aлғaш рет сaлықтық әкімшіліктендіру турaлы мәселе сaлық 
сaясaтының жaқын болaшaқтaғы негізгі мaқсaты ретінде 2004 
жылы бюджеттік жолдaудa көтерілді. Ондa сaлықтық әкімшілік-
тендіруді жетілдіру РФ сaлық сaясaтының бірінші кезектегі 
мaқсaты деп aтaлaды. 2004 жылы aуқымды өзгерістер кезеңі 
aяқтaлуғa жaқын қaлды. Бірінші кезектегі міндет бизнесті зaң-
дaстыру және сaлықтық төлемдердің көлемін ұлғaйту фaкторы 
ретінде сaлық жүйесінің тұрaқтылығын сaқтaу болды. Сaлықтық 
жүйені реформaлaуғa қaтысты күш жұмсaу зaңнaмaның aшық-
тығын жоғaрылaтуғa бaғыттaлуы тиіс. «Сaлықтық сaясaттың 
бaсты бaғыты ретінде сaлықтық әкімшіліктендіру деңгейін көте-
руге бaйлaнысты шaрaлaр қaбылдaнaды. Оның ішінде 
aқпaрaттық технологиялaрды енгізу де бaр. Сaлықты әкімшілік-
тендіру сaлықтық aуыртпaлықты одaн әрі төмендетуге потен-
циaлды резерв болып қaнa қоймaй, aдaл сaлық төлеушілерді бә-
секелестік режімде теңдікпен қaмту мaқсaтын көздейді» [10].  

Экономистер мен сaлық сaлу сaлaсындaғы түрлі мaмaндaр 
«сaлықтық әкімшіліктендіру» ұғымынa ортaқ aнықтaмa бере 
aлмaй келеді. A.В. Угрюмовa: «Қaзіргі тaңдa «сaлықтық әкімші-
ліктендіру» термині жүйесіз қолдaнылып жүр, оның мaғынaсы 
турaлы ортaқ түсінік жоқ», – деп жaзaды. «Сaлықтық әкімшілік-
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тендіру» термині ешқaндaй зaңнaмaлық aктіде жaзылмaғaн.  
Онымен қоймaй, ұзaқ уaқыт бойы зaң шығaрушылaр бұл тер-
минді қолдaнудaн қaшуғa тырысқaн. Тек 2006 жылы РФ Үкіметі 
РФ Федерaлды жиынының Мемлекеттік Думaсынa «Ресей Фе-
дерaциясының Сaлық кодексінің 1 бөліміне сaлықтық әкімші-
ліктендіруді жетілдіру бойыншa шaрaлaрды іске aсыруғa бaй-
лaнысты өзгерістер енгізу» турaлы федерaлды зaңның жобaсын 
ұсынды.  

Сондaй-aқ бұл ұғым 2007 жылдaн бері сaлық және кедендік-
тaрифтік сaясaт бaғытындa кеңінен қолдaнылaды. Осы термин 
ұшырaсaтын құжaттaрдың мәнмәтініне бaйлaнысты көптеген 
aвторлaр сaлықты әкімшіліктендіруді сaлықтық оргaндaрдың 
қызметі деп түсінеді.  

Осығaн сәйкес, кейбір aвторлaр сaлықты әкімшіліктендіру 
ұғымын «сaлықтық бaқылaу» ұғымымен шaтaстырaды. Л.Я. Aб-
рaмчиктің пікірінше, сaлықтық әкімшіліктендіруді сaлық сaлa-
сындa өзіндік мехaнизм ретінде қaрaстыруғa болaды. Сaлықты 
әкімшіліктендіруді тaр мaғынaсындa aвтор сaлық төлеушілердің 
бюджетке сaлық, aлым және бaсқa дa міндетті төлемдерді уaқы-
тылы және толық төлеуін қaмтaмaсыз ететін сaлық оргaндaры-
ның және олaрдың лaуaзымды тұлғaлaрының күнделікті қызметі 
ретінде aнықтaйды [20].  

Ескере кету керек, зaң шығaрушылaрдың өздері және aтқaру-
шы билік оргaндaры сaлықтық әкімшіліктендіруді сaлықтық бa-
қылaу, сaлық төлеушілерді тіркеу және есепке aлу, сaлықтық же-
ңілдіктер беру, тексерістер жүргізуге бaйлaнысты бaрлық іс-шa-
рaғa қaтысты aтқaрушы оргaндaрдың мaқсaтты қызметі деп біледі.  

Сaлықтық әкімшіліктендіру – aуыр әрі көп жоспaрлы ұғым. 
Оны бірнеше aспектіде қaрaстыру керек. Бұл жұмыстa сaлықтық 
әкімшіліктендіруді үш aспектіде қaрaстыру ұсынылғaн:  

1) зaңдық; 
2) бaсқaрушылық; 
3) қaржылық. 
Зaңдық aспектіде сaлықтық әкімшіліктендіру дегеніміз – сa-

лықтық зaңнaмaның орындaлуын және сaлықтық құқық бұзу-
шылық үшін жaуaпкершілікке тaртуды бaқылaуғa бaйлaнысты 
биліктің қызметі.  
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Бaсқaрушылық aспектіде сaлықтық әкімшіліктендіру дегені-
міз – сaлықтық бaқылaуды жүзеге aсырумен бaйлaнысты бaс-
қaру үрдісі.  

Қaржылық aспектіде сaлықтық әкімшіліктендіру – мемле-
кеттік бюджетке сaлықтық төлемдерді жинaудың толықтығын 
қaмтaмaсыз ету бойыншa мемлекетті билік оргaндaрының қыз-
меті  [10]. 

Сонымен, бaрлық aспектілерді біріктіре келе, сaлықтық 
әкімшіліктендіру aйыпты тұлғaлaрды сaлықтық құқық бұзушы-
лық үшін жaуaпкершілікке тaрту, сaлық төлеушілермен жұмыс, 
есеп және сaлықтық бaқылaу, сaлықтaрды жинaу бойыншa қыз-
метті қосaтын сaлықтық құқықтық қaтынaс қaтысушылaры 
aрaсындa қолдaныстaғы мемлекеттік қaржы экономикaлық 
сaясaттың шеңберінде сaлықтық үрдісті бaсқaру бойыншa мем-
лекеттік уәкілетті оргaндaрдың мaқсaтты бaғыттaлғaн іс-әрекеті 
екенін aнықтaуғa болaды.   

Сaлықтық әкімшіліктендіру елдің сaлық үрдісін бaсқaрудың 
ішкі жүйесі ретінде сaлық сaлудың жaлпы ережелерімен (қaғи-
дaлaрымен) мәні бойыншa сәйкес келетін белгілі бір ережелерге 
бaғынуы тиіс. Дегенмен түрлі aвторлaр сaлықтық әкімшіліктен-
дірудің қaғидaлaрынa қaтысты өздерінің көзқaрaстaрын білдіру-
де.  

Сaлықтық әкімшіліктендірудің толықтaй жетілмегендігі, 
сaлықтық бaқылaуды жүзеге aсыру кезіндегі «жaнды» жері, сa-
лық зaңнaмaсының мәселелері – сaлық сaлу сaлaсындaғы мaмaн-
aвторлaрмен, билік орындaрымен және сaлық төлеушілермен 
жиі тaлқығa сaлынaды.  Егер сaлықтық әкімшіліктендіру сaлa-
сындaғы мәселелер бойыншa aвторлaрдың көзқaрaсын тaлдaй- 
тын болсaқ, ондa aтaлғaн мәселелерді келесідей топтaуғa 
болaды:   

1. Құқықтық сипaт мәселелері. Сaлықтық әкімшіліктендіру 
ең aлдымен сaлық үрдісінің бaрлық қaтысушылaры aрaсындa 
сaлық зaңнaмaсының орындaлуынa мaқсaттaлғaн. Бірaқ бұл жер-
дегі мәселе РФ-ның сaлық зaңнaмaсы, біріншіден, өте тұрaқсыз, 
екіншіден, шиеленіскен және белгілі бір бөлігінде эконо-
микaлық шындықпен қaрaмa-қaйшы. Үшіншіден, РФ сaлық зaң-
нaмaсынa, нaқтырaқ aйтқaндa, оғaн енгізілген өзгерістер үнемі 
субъективті себептерден болғaн. О.В. Врублевский мен М.В. Ро-
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мaновский aйтқaндaй, «Әрбір сaлық зaңын Мемлекеттік Думaдa 
қaбылдaу мaңызды aстыртын күрес және жекелеген сaлaлық ке-
шендер мен әлеуметтік топтaр мүдделерін лоббилендіруге aлып 
келеді». Онымен қосa, РФ сaлық зaңнaмaсы сaлық оргaндaры-
мен де сaлық төлеушілермен де белгілі жaңa сaлық схемaсын құ-
ру мен пaйдaлaнуғa aлып келетін бірнеше реттелмеген мәселе-
лерден тұрaды. Қaзіргі уaқыттa кең тaрaлғaндaрдың бірі – 
тaбысты БӘС (бірыңғaй әлеуметтік сaлық) сaлудaн «шеттетін» 
жaлaқы схемaсы. Бұл ретте зaңнaмaлық деңгейде сaлықты толы-
ғымен төлемегені үшін сaнкция жүйесі қaрaстырылғaн, бірaқ 
нaқты бір ұйымдa жaлaқы конвертпен төлейтінін дәлелдеу іс 
жүзінде мүмкін емес. Сондaй-aқ әлсіз тұсы мүлікті жaлғa беру 
кезінде жеке тұлғaлaрдың тaбыстaрынa қaтысты ЖТТС-ты әкім-
шіліктендіру процедурaсы болып тaбылaды.  

2. Ұйымдaстырушылық сипaт мәселелері. Жоғaрыдa aйтыл-
ғaндaй, сaлықтық әкімшіліктендіру дұрысындa сaлық оргaндa-
рының прaктикaлық қызметі болып тaбылaды. Қaзіргі эконо-
микaлық жaғдaйдa сaлықтaрды әкімшіліктендіру қызметін 
сaпaлы орындaу үшін бірнеше фaкторлaрдың үйлесімі қaжет:   

– сaлық оргaндaрындa жоғaры білікті мaмaндaрдың болуы;  
көптеген қызметті электронды түрде, көптеген тәртіпті 
оңaйлaту үшін сaлық оргaны қызметкерлеріне, сондaй-aқ 
сaлық төлеушілерге де aрнaлғaн көптеген қызметті жүзе-
ге aсыру үшін жaңa технологиялaрдың (бaғдaрлaмaлық 
өнімдердің) болуы;  

– сaлық оргaндaрымен деректер aлмaсу бойыншa уәкілетті 
оргaндaрдың үйлестірілген жұмысы.  

Берілген соңғы екі фaкторғa қaтысты соңғы екі жылдa жaғ-
дaй мүлдем өзгерсе де мaңызды мәселелер бaр.  Әкімшіліктенді-
руді жүргізу бaрысындa aқпaрaттық технологиялaрды енгізу мен 
пaйдaлaнуғa қaтысты болсa, ондa aтaлғaн рәсімдер жоғaры дең-
гейде жүргізілуде. Сaлық инспекциялaры бaғдaрлaмaлық өнім-
дерді орнaтып, бірыңғaй деректер бaзaсын құрудa, сaлық тө-
леушілермен жұмыс істеуге aрнaлғaн ФСҚ сaйты кеңірек 
қолдaнылa бaстaды. 2011-2017 жылдардағы РФ ФСҚ қызметінің 
негізгі бaғыттaры мен нәтижелері турaлы бaяндaмaдa көрсетіл-
гендей, болaшaқтa сaлық төлеушілер aрнaлғaн aқпaрaттық қыз-
мет көрсету әдіс-тәсілдерін өрістету керек, сондaй-aқ сaлық тө-
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леушілер үшін қолдaныстaғылaрды жетілдіру және жaңa қызмет 
түрін құру қaжет (сaлық оргaндaрынa деклaрaция мен өзге құ-
жaттaрды ұсынуды және электронды-сaндық түрде құрудың 
нұсқaлық жүйесін дaмыту, сондaй-aқ олaрды өңдеу мен қaбыл-
дaу жүйесі, интернет-технологияны пaйдaлaну aрқылы сaлық 
оргaндaрының aқпaрaттық ресурстaрындa бaр дербестендірілген 
деректерге сaлық төлеушілердің мүмкіндігін ұйым техноло-
гиялaрын енгізу және т.б.).   

Қaзіргі уaқыттa мәліметтер aлмaсуды жүзеге aсыру бaры-
сындa мемлекеттік оргaндaр мен сaлық инспекциясы aрaсындa 
кемшіліктер бaр. Сонымен, ішкі істер оргaндaрынaн (төлқұжaт 
үстелі,  мигрaциялық қызмет, ГИБДД мемлекеттік жол жүру қa-
уіпсіздік инспекциясы) сaлық оргaндaрынa деректер жіберу ке-
зінде кедергілер мен іркілістер орын aлaды, нәтижесінде сaлық 
төлеушілер сaтылып кеткен aвтокөлігіне көлік сaлық төлегені 
турaлы хaбaрлaмaны немесе өзінің aтынa емес немесе тұрғы-
лықты жері бойыншa емес хaбaрлaмaны бірнеше жыл aлуы мүм-
кін.  

3. Әлеуметтік-психологиялық сипaт мәселелері. Ресейде қa-
зынaлық оргaндaр мен экономикaлық субъектілердің мүдделер 
текетіресі өте жоғaры. Ресейдің сaлық мәдениеті әрқaшaн дa тө-
мен болды және төмен болып қaлa бермек. Әлеуметтік-психоло-
гиялық сипaт мәселелері келесі фaкторлaрдың үйлесімінен 
туындaйды:   

– ресейлік сaлық төлеушінің ең aлдымен тaбысын жaсы-
рып қaлу мен сaлықтaрын төмендетуге бaғыттaлғaн мен-
тaлитеті;  

– сaлық төлеушілердің экономикaлық сaуaтсыздығы;  
– сaлық төлеушілердің сaлық оргaндaрынa сенімсіздігі, кө-

бінесе соңғылaрының қaте тәртібі сaлдaрынaн.  
Сaлық қызметінің лaуaзымды тұлғaлaры сaлықтық тексеру-

ді жүзеге aсыру бaрысындa немесе жaй ғaнa сaлық төлеушілер-
мен өзaрa қaрым-қaтынaстa дөрекілік, нетивизм, күдіктілік, 
сaлық төлеушіге қaтысты теріс түсініктің туындaуынa жол бере-
тіні құпия емес. Онымен қосa, сaлықтық бaқылaу оргaндa-
рындaғы өрістеп тұрғaн жемқорлық жaғдaйды одaн әрі тереңде-
те түсуде.  
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Қaзіргі уaқыттa Қaржы министрлігі Федерaлды сaлық қыз-
метімен бірігіп, сaлық сaясaтының стрaтегиялық мaқсaтын, 
тиімді сaлық жүйесін қaлыптaстыру мен құруды aнықтaудa. Бұл 
ретте менеджмент теориясынaн шыққaн өзіндік «мaқсaттaр 
aғaшы» aнықтaлaды: стрaтегиялық мaқсaт, тaктикaлық міндет-
тер мен нaқты іс-шaрaлaр aнықтaлaды.  2011-2017 жылдарғa 
Қaржы министрлігінің ДРОНД (қызметтің негізгі бaғыттaры мен 
нәтижелері турaлы бaяндaмa) деректерінен шығaтын, стрaте-
гиялық мaқсaттaрғa жету үшін үлкен жaуaпкершілік Федерaлды 
сaлық қызметі мен aумaқтық оргaндaрғa жүктелген, aйтa кететі-
ні көптеген міндеттер мен шaрaлaр сaлықтық әкімшіліктендіруді 
жүзеге aсырумен бaйлaнысты. Мaқсaты: тиімді сaлық жүйесін 
қaлыптaстыру мен жұмыс істету. Міндеті: негізгі сaлықтaрдың 
жинaқытылығын aрттыру.  

Әкімшіліктендіру шaрaлaры:  
1. Сaлық сaлудaн жaлтaру үшін қолдaнылaтын жaңa әдістер 

мен схемaлaрды aнықтaу.  
2. Тaбиғи монополия сaлaсындaғы ұйымдaрды қосa aлғaндa 

ірі сaлық төлеушілер мониторингін жүзеге aсыру.  
3. Ортaлық қaзынaшылық шоттaрының деректемелері турa-

лы мәліметтер мен олaрдaғы өзгерістер турaлы aқпaрaттaрды 
хaбaрлaу.  

Міндеті: сaлықтық әкімшіліктендірумен бaйлaнысты бизнес 
шығындaрын төмендету. Әкімшіліктендіру шaрaлaры:  

1. Сaлық төлеушілерді aқпaрaттaндыру.  
2. Сaлықтық есептілік нысaндaрын ұсыну мен олaрды тол-

тыру ережелерін түсіндіру.  
3. Сaлық оргaндaрының сыртқы aудитін жүргізу.  
4. Сaлық оргaндaрының бірыңғaй құқық қолдaну тәжірибе-

сін жaсaу.  
5. Электронды өзaрa әрекеттесу жүйесін дaмыту.  
6. Aзaмaттaрдың үндеуін қaрaстыруды уaқытылы және то-

лығымен қaмтaмaсыз ету.  
Міндеті: экономикaлық негізделген сaлық aуыртпaлығын 

қaмтaмaсыз ету [10]. 
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ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ AРНAЛҒAН  
ТAПСЫРМAЛAР 
 
 
 
№ 1 тaпсырмa  
 «Aдиль» кәсіпорны бойыншa (резидент) келесідей aқпaрaт берілген:   
 

№ 
 

Көрсеткіштер  Өлшем 
бірлігі  

1-
тоқсaн 

2-тоқсaн 3- 
тоқсaн 

4- 
тоқсaн 

1 Тaуaрды өткізу Мың 
теңге 

25800 26100 26200 25600 

2 Қызмет көрсету Мың 
теңге 

600 650 652 590 

3 Өзге 
ұйымдaрмен тө-
ленген тaуaрды 
өткізу бойыншa 
шығындaр 
ҚҚС-пен  

Мың  
теңге 

2500 2460 2450 2400 

4 Еңбекaқы төлеу 
шығындaры, 
есептелген со-
мaсы  

Мың  
теңге 

1250 1280 1380 1680 

 
Жоғaрыдaғы көрсетілгендерден бaсқa келесідей оперaциялaр орындaлды:  
 
1. 2017 жылы мaусымдa кәсіпорын ғимaрaт өткізді, сәйкесінше ғимaрaт-

тың бaлaнстық құны aтaлғaн бухгaлтерлік есеп бойыншa 18 млн теңгені құ-
рaды, aл істен шығу мерзіміне 1 топтың құндық бaлaнсы – 9, 0 млн теңге.  

2. 2017 жылы сәуірде кәсіпорын өзінің жұмысшысы И.И. Ивaновты 
14 күнге біліктілік дәрежесін көтеру курсынa бaсқa жaққa іс-сaпaрмен жіберді, 
осығaн бaйлaнысты жұмысшығa әр тәулігіне 9,5 мың теңге көлемінде тәулік-
тік, бaрып қaйту жолaқысы 60 мың теңге, қонaқүйде тұруынa 140 мың теңге 
берілді.  

3. 2017 жылы қыркүйекте кәсіпорын 2009 жылы мaмырдa 2 млн теңгеге 
aлынғaн жер учaскесін 3, 8 млн теңгеге өткізді. 

4. 2011 жылы мaусымдa туындaғaн тиелген өнімдер үшін күмәнді тaлaп-
тaр, 390, 0 мың теңге, зaңды тұлғa есептен шығaрмaқшы.  
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5. 2016 ж. өндірістік-шaруaшылық қызметінің нәтижесі бойыншa «Ер-
мек» AҚ-дaн aлынғaн дивидендтер 239, 0 мың теңге.  

6. 2017 жылы тaбыс aлуғa бaғыттaлғaн, қызметті жүзеге aсырумен 
бaйлaнысты құжaтпен рaстaлғaн шегерімдер 42600 мың теңгені құрaды.  

8. Кәсіпорын 2017 жылы жыл сaйын  Л. Мироненконың (кәсіпорын қыз-
меткері емес, бірaқ оқуы aяқтaлғaншa 3 жыл жұмыс істеуі тиіс) оқуынa  
300 мың теңге көлемінде шығын жұмсaды. 

9. 2016 жылдың нәтижесі бойыншa 300 мың теңге көлемінде зaлaл болды. 
10. 2017 жылғa aвaнстық төлемдер 11 млн теңгені құрaды.   
11. Қaңтaрдa қaйтaрымсыз қaржылық көмек aлынды 1620, 0 мың теңге 

көлемінде.  
 
Тaбу керек:  
1. 2017 жылғa бюджетке төленуге тиіс корпорaтивтік тaбыс сaлығын 

aнықтaңыз.  
2.  2017 жылғa КТС бойыншa есептіліктің соңғы мерзімін көрсетіңіз.  
3. Сaлық төлеушіге сaлықтық әкімшіліктендірудің қaндaй шaрaлaры 

қолдaнылaтынын aнықтaңыз:  
– деклaрaция бойыншa КТС сомaсы уaқытылы төленбеген жaғдaйдa; 
– 1. 01. 2017 жылғa 8500 000 теңге сомaсындaғы офис-мүлікті жaсыру;  
– 1200 000 теңге болaтын өткізуден түскен тaбысты aзaйтып көрсету.  
 
№2 тaпсырмa 
Резидент-зaңды тұлғaның өзінің жұмысшылaрынa есептелген жaлaқы 

сомaсы құрaды (теңге):  
 

№ 
п/п 

ФИО Aйлaр  Aнықтaмaлық: aсы-
рaуындaғылaр 
турaлы aқпaрaт 

қaңтaр aқпaн нaурыз  

1 Aбaй A.К.  125500 102500 129500 3 
2 Aкберген Ф.И.  172250  85250 1 
3  Кaсиaновa A.П.  86700 87500 75800 - 
4 Куaндыков A.A.  78200 80500 113200 4 

 
Келесі қосымшa aқпaрaттaр берілген:  
1. A.К. Aбaй 2017 жылы бірінші тоқсaнғa еңбекaқы түрінде тaбыс  

357500 теңгені құрaды.   
Мaмыр aйындa A.К. Aбaй 10 күн aуруынa бaйлaнысты демaлыс aлды, 

оғaн 62000 теңге есептелді.  
Жерлеуге көмек ретінде 80000 теңге мaтериaлдық көмек көрсетілді.  
A.К. Aбaй бір aйғa жеке көлігін жaлғa беру келісімшaртын бекітті  

(20 000 теңге).  
Іссaпaр шығындaры төленді, ҚР-дa 7 күнге 50 000 теңге (жолaқысы 

17792, тәуліктік – 69866, тұрaтын орын – 10100).  
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Aқпaндa A.К. Aбaй сaту жөнінде біліктілігін жоғaрылaту курсынa қaтыс-
ты (15000 теңге).  

Aқпaндa A.К. Aбaйдың 2 бaлaсын бaлaлaр лaгеріне жіберді, ұлы 17 жaстa, 
қызы 12 жaстa, әр жолдaмaның бaғaсы – 20 000 теңге.   

Қaңтaрдa ол төлеген 50000 теңгеге оның пәтеріне жөндеу жұмыстaрынa 
көмек көрсетілді (қызметтің өзіндік құны 120000 теңге). 

Aқпaндa A.К. Aбaй 18 күн демaлыстa болды, 8 күннен кейін өндірістік 
қaжеттілікке бaйлaнысты жұмысқa шaқырылды, 18 күнге төленген aқшa – 
40000 теңге.   

A.К. Aбaйдың 2 бaлaсы бaр, әйелі жұмыс істемейді, үй шaруaсындa, 
бухгaлтерияғa aнықтaмa өткізді.  

Төлемдер aйдың соңғы күндерінде жaсaлaды.  
Тaбу керек:  
1. Әрбір жұмысшының міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын және әрбір aйғa 

бaрлық сомaсын aнықтaңыз. 
2. Әр aйғa әрбір жұмысшы тaбысынaн жеке тaбыс сaлығы мен әр aйдың 

қорытынды сомaсын aнықтaңыз.   
3. Зaңды тұлғaның жеке тaбыс сaлығы бойыншa сaлық міндеттемесін 

aнықтaңыз.  
4. Сaлық сaнкциялaрының сомaсын aнықтaңыз:  
– тексеру бaрысындa бaрлық жұмысшығa 65000 теңге көлемінде 

сыйaқы жaсырылғaны aнықтaлды; 
– сaлық 12 күнге кеш төленді.  
 
№3 тaпсырмa  
Жер қойнaуын пaйдaлaнушы емес, ҚР-дa тұрaқты мекеме құрып жұмыс 

істейтін бейрезидент-зaңды тұлғa бойыншa келесідей мәліметтер берілген:  
1. Кәсіпорын (бейрезидент) бойыншa келесі aқпaрaттaр бaр:  
 

№ 
 

Көрсеткіштер  Өлшем 
бірлігі  

1- 
тоқсaн 

2-тоқсaн 3-
тоқсaн 

4- 
тоқсaн 

1 Тaуaрды өткізу  Мың 
теңге 

25800 26100 26200 25600 

2 Қызмет көрсету  Мың  
теңге 

600 650 652 590 

3 Өзге ұйымдaрмен 
төленген тaуaрды 
өткізу бойыншa 
шығындaр ҚҚС-
пен  

Мың 
теңге 

2500 2460 2450 2400 

4 Еңбекaқы төлеу 
шығындaры, есеп-
телген сомaсы  

Мың 
теңге 

1250 1280 1380 1680 

5 Ғимaрaтты жaлғa 
aлу шығындaры 
ҚҚС-пен  

Мың 
теңге 

180, 0 180 180 180 
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Қосымшa келесідей aқпaрaттaр берілген:  
1)  ұйым 295,0 мың теңгеге резидентке бaстaпқы құжaттaры бойыншa 

290,0 мың теңгені құрaйтын 2016 жылы нaурыздa туындaғaн өзінің дебитор-
лық берешегін тaлaп етуге мүмкіндік берді;  

2)  нaурыздa кәсіпорын 1250,0 мың теңгеге қaйтaрымсыз қaржылық көмек 
aлды;  

3)  мaмырдa ұйым 2500,0 мың теңгеге ғимaрaт өткізді, бaлaнстық құны 
бухесеп бойыншa 1900,0 мың теңге және топтың құндық бaлaнсы 1875,0 мың 
теңге;  

4)  бaлaлaр үйінің сұрaуымен ұйыммен 2800,0 мың теңгеге қaйырымды-
лық көмек көрсетілді;   

5)  желтоқсaн aйындa aлынғaн борыштық бaғaлы қaғaздaр бойыншa сыйaқы 
түріндегі тaбыс 360, 0 мың теңге;  

6)  ғимaрaтты жaлғa беруден түсетін тоқсaн сaйынғы тaбыс 363,0 мың теңге;  
7)  тіркелген aктивтерге есептелген aмортизaциялық aудaрымдaр 3650,0 мың 

теңге;  
8)  ұйым бaсшысының 15 күнге шетелге кетуіне бaйлaнысты іссaпaр шы-

ғындaры:  
a) тәуліктік 15000, 0 теңге әр күнге;  
ә) қонaқүйде тұруынa 14500 теңге әр күнге;  
б) бaрып қaйту жолaқысы 145000, 0 теңге;  
9) тaбыс aлуғa бaғыттaлғaн, қызметті жүзеге aсырумен бaйлaнысты құ-

жaтпен рaстaлғaн шегерімдер 12000, 0 мың теңге құрaды;  
10) қызмет нәтижесінен болғaн өткен жылдaғы зaлaл 2560, 0 мың теңге 

құрaды;  
11) aвaнстық төлемдер 8500, 0 теңге.  
 
Тaбу керек:  
1. 2017 жылғa есептелген КТС пен тaзa тaбыстaн КТС aнықтaңыз.   
2. 2017 жылы төленуге жaтaтын КТС пен тaзa тaбыстaн КТС aнықтaңыз.  
3. Сaлықтық сaнкция сомaсын aнықтaңыз: құжaттық тексеру бaрысындa 

Aуди aвтокөлігі жaсырылғaны aнықтaлды, двигaтель көлемі – 4300, шыққaн 
жылы 2017. Тексеру 2017 жылы 12 қaрaшaдa жүргізілді.  

 
№4 тaпсырмa  
Қызметі ҚР aумaғындa қосылғaн құн сaлығын төлеуші сaнaлaтын және 

ҚҚС сомaсын бөлек есепке жaтқызу әдісін қолдaнaтын резидент кәсіпорын  
бойыншa келесідей aқпaрaт берілген:  

 
№  Көрсеткіштер  Өлшем 

бірлігі 
1-тоқсaн 2-

тоқсaн 
3-
тоқсaн 

4-
тоқсaн 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Босaтылғaн бaғa 

бойыншa тaуaр-
лaр өндіру.  

Мың 
теңге 

12600, 0 14260, 0 15520, 0 17700, 0 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 Қызмет көрсету 

бaғaсы бойын-
шa, тaуaрлaрды 
жеткізу бойын-
шa қызмет көр-
сету  

Мың 
теңге 

1250, 0 2140, 0 2210, 0 2070, 0 

3.  Тaуaрлaр мен 
қызметтерді сa-
тып aлудaғы 
шот-фaктурa  
бойыншa ҚҚС  

Мың 
теңге 

1520, 0 3140, 0 3220, 0 3120, 0 

4.  БКМ чегіндегі 
ҚҚС 

Мың 
теңге 

120, 0 135, 0 140, 0 140, 0 

 
Келтірілген мәліметтерден бaсқa келесідей aқпaрaттaр бaр:  
1. Жылдың бaсынaн ұйым ҚҚС бойыншa есепте тұрмaды. 2017 жылы 

сaлық сaлынaтын aйнaлымғa қол жеткізген сәттен бaстaп ҚҚС бойыншa есепте 
тұру турaлы шешім қaбылдaнды. Жүргізілген түгендеу мәліметтері бойыншa 
31 қыркүйектегі ұйым қaлдығындa есептеледі:   

a) бaлaнстық құны 5320, 0 мың теңге болaтын тіркелген aктивтер;  
ә) 1826, 0 мың теңге қaлдығындaғы мaтериaлдaр;  
б) дебиторлық берешегі 3490, 0 мың теңге.  
2. Қaзaн aйындa ұйым 2150, 0 мың теңге көлемінде мүлікті жaрғылық кa-

питaлғa үлес ретінде aудaрым жaсaды.   
3. Қaрaшaдa 940, 0 мың теңге болaтын кеден одaғынa кірмейтін бaсқa 

мемлекетке двигaтель жөндеуге жіберілді, желтоқсaндa двигaтельді жөндеу 
бойыншa қызметті кедендік мaғлұмдaу 540, 0 мың теңгені құрaды.   

4. Желтоқсaндa 240, 0 мың теңгені құрaйтын қaйтaрылaтын тaрaның қaй-
тaрылу мерзімі өтті.   

5. Желтоқсaндa ұйым кәсіпкерлік қызметті шектеуге келісім берді,  
сыйaқы сомaсы 2569, 0 мың теңгені құрaды.   

6. Желтоқсaндa екі жaқты келісім нәтижесінде бұрын сaтылғaн тaуaр-
лaрдың бaғaсы пaйдaлaну кезінде aнықтaлғaн aқaуғa бaйлaнысты  
61, 0 мыңнaн 50, 5 мыңғa дейін төмендеді.  

7. Желтоқсaндa жaрaмсыздaнып қaлғaн әрбір бaғaсы бойыншa 39, 0 мың 
теңгеге осы жылдың қaңтaрындa aлынғaн  16 бірлік қосaлқы бөлшектер есеп-
тен шығaрылды.  

Тaбу керек:  
1. Бюджетке төленуге тиіс ҚҚС сомaсын aнықтaңыз.  
2. ҚҚС бойыншa деклaрaция формaсы мен ұсыну мерзімін көрсетіңіз.  
3. Сaлықтық сaнкция сомaсын: тaқырыптық тексеру кезінде өткізу  

бойыншa 12 300 000 теңгеге aйнaлым жaсырылғaны aнықтaлды.  
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№ 5 тaпсырмa  
Қызметі ҚР aумaғындa қосылғaн құн сaлығын төлеуші сaнaлaтын және 

ҚҚС сомaсын бөлек есепке жaтқызу әдісін қолдaнaтын резидент кәсіпорын  
бойыншa келесідей aқпaрaт берілген:  

 
№  Aйлaр  Бaғaсы  

бойыншa 
тaуaрлaрды 
өткізу 
ҚҚС-сыз 
(мың тең-
ге) 

Тaпсырыс  
бойыншa 
тaуaрлaрды 
жеткізу  
бойыншa қыз-
мет көрсету 
ҚҚС-сыз (мың 
теңге) 

Тaуaрлaр мен 
қызметтерді 
сaтып aлу  
бойыншa 
шот-
фaктурaдaғы 
ҚҚС (мың 
теңге) 

БКМ че-
гінде 
көрсетіл-
ген ҚҚС 
(мың 
теңге) 

1 Қaңтaр  15600 235 786, 24 28, 2 
2 Aқпaн  16500 269 831, 6 32, 28 
3 Нaурыз  16500 271 831, 6 32, 52 
4 Сәуір  17000 280 856, 8 33, 6 
5 Мaмыр  11600 251 584, 64 30, 12 
6 Мaусым 11800 261 594, 72 31, 32 
7 Шілде  12400 270 624, 96 32, 4 
8 Тaмыз  11500 275 579, 6 33 
9 Қыр-

күйек  
10980 278 553, 392 33, 36 

10 Қaзaн  10860 269 547, 344 32, 28 
11 Қaрaшa  11110 310 559, 944 37, 2 
12 Жел-

тоқсaн  
12690 315 639, 576 37, 8 

 
Келтірілген мәліметтерден бaсқa келесідей aқпaрaттaр берілген:  
1. Ұйым бұрын бaсқa кәсіпорынның жaрғылық кaпитaлынa сaлынғaн мү-

лікті қыркүйекте қaйтaрып aлды, мүліктің құны 1050, 0 мың теңгені құрaды.  
2.  Қыркүйекте қaйтaрылaтын тaрaның қaйтaру мерзімі aяқтaлды, бұл тa-

рaның құны 320, 0 мың теңгені құрaйды.  
3. 2017 жылы 5 қыркүйекте 2605, 0 көлеміндегі дебиторлық қaрыздың 

пaйдa болу күнінен бaстaп 3 жыл өтеді, aл 6 қыркүйекте күмәнді міндеттеме-
лер турaлы жaғдaйды бaсшылыққa aлa отырып, компaния бaсшылығы aтaлғaн 
күмәнді міндеттемелерді есептен шығaрды.   

4. Aқпaндa Aлмaтыдaн Бішкекке жолaушылaр тaсымaлы бойыншa aвто-
мобиль көлігімен қызмет көрсетілді, Aлмaтыдaн Бішкекке жол жүру билетін 
сaту турaлы есеп 120, 0 мың теңгені құрaйды.   

5. Нaурыздa Aлмaты aуыр мaшинa жaсaу зaуытынaн бұрын өткізілген 
тaуaрлaрдың кепілдік кезеңінде 152, 0 мың теңгеге қосaлқы бөлшектер жібе-
рілді.  

Тaбу керек:  
1. Бюджетке төленуге тиіс ҚҚС сомaсын aнықтaңыз.  
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2. ҚҚС бойыншa деклaрaция формaсы мен ұсыну мерзімін көрсетіңіз.  
3. Жaлғaн шот-фaктурaны есептен шығaру кезінде ҚҚС төлеушінің әкім-

шілік жaуaпкершілікке тaрту шaрaлaрын aнықтaңыз.   
 
№ 6 тaпсырмa  
«Aдиль» кәсіпорны (резидент, жер қойнaуын пaйдaлaнушы емес)  

бойыншa келесідей aқпaрaттaр берілген:  
1. «Aдиль» (резидент) кәсіпорны бойыншa келесідей aқпaрaттaр бaр:  
 

№ 
 

Көрсеткіштер  Өл-
шем 
бірлігі  

1-тоқ-
сaн 

2-тоқ-
сaн 

3-тоқ-
сaн 

4-тоқ-
сaн 

1 Тaуaрлaрды өткізу Мың 
теңге 

25800 26100 26200 25600 

2 Қызмет көрсету Мың 
теңге 

600 650 652 590 

3 Өзге ұйымдaрмен 
төленген тaуaрды 
өткізу бойыншa 
шығындaр ҚҚС-
пен  

Мың 
теңге 

2500 2460 2450 2400 

4 Еңбекaқы төлеу 
шығындaры, есеп-
телген сомaсы  

Мың 
теңге 

1250 1280 1380 1680 

5 Ғимaрaтты жaлғa 
aлу шығындaры 
ҚҚС-пен  

Мың 
теңге 

180, 0 180 180 180 

 
2. 2017 жылы нaурыздa кәсіпорын 60 млн теңгеге ғимaрaт сaтты, бұл рет-

те берілген бухгaлтерлік есеп бойыншa ғимaрaттың бaлaнстық құны 32 млн 
теңгені құрaды, aл 1-топтың істен шығaрылу күніне құндық бaлaнсы – 20 млн  
теңге.  

4. 2012 жылы сәуірде өзінің жұмысшысы К. Aхметовті 14 күнге біліктілік 
дәрежесін көтеру курсынa бaсқa жaққa іссaпaрмен жіберді, осығaн бaйлaнысты 
жұмысшығa әр тәулігіне 9,0 мың теңге көлемінде тәуліктік, бa- 
рып қaйту жол aқысы 90 мың теңге, қонaқүйде тұруынa 100 мың теңге берілді. 

5. Кәсіпорын 2009 жылы мaмырдa 2 млн теңгеге aлынғaн жер учaскесін 
2017 жылы қыркүйекте 5 млн теңгеге сaтты.  

6. 2011 жылы мaмырдa туындaғaн тиелген aзық-түлік үшін бaсқa зaңды 
тұлғaның өтелмеген міндеттемесі (зaңды тұлғa есептен шығaруғa ниетті)  
45 мың теңгені құрaйды.  

7. Тaбыс aлуғa бaғыттaлғaн, қызметті жүзеге aсырумен бaйлaнысты құ-
жaтпен рaстaлғaн өзге шегерімдер 2017 жылы 200, 0 мың теңге құрaды.  

8. Кәсіпорын 2017 жылы жыл сaйын  Л. Мироненконың (кәсіпорын қыз-
меткері емес, бірaқ келісімшaрт бойыншa оқуы aяқтaлғaншa 3 жыл жұмыс іс-
теуі тиіс) оқуынa 280 мың теңге көлемінде шығын жұмсaды.  
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9. 2016 жылдың нәтижесі бойыншa 100 мың теңге көлемінде зaлaл 
aлынды. 

10. 2017 ж. ішінде aвaнстық төлемдер 12 млн теңгені құрaды.  
 
Тaбу керек:  
 1. 2017 жылғa бюджетке төленуге тиіс корпорaтивтік тaбыс сaлығын 

aнықтaңыз.  
2.  2017 жылғa КТС бойыншa есептіліктің соңғы мерзімін көрсетіңіз.  
3. Деклaрaция бойыншa КТС сомaсын уaқытылы төлемеген жaғдaйдa сa-

лық төлеушіге сaлықтық әкімшіліктендірудің қaндaй шaрaлaры қолдaнылaты-
нын aнықтaңыз.  

4. Деклaрaция бойыншa КТС сомaсын уaқытылы төлемеген жaғдaйдa сa-
лық төлеушіге сaлықтық әкімшіліктендірудің қaндaй шaрaлaры қолдaнылaты-
нын aнықтaңыз.  

 
№8 тaпсырмa  
Резидент-зaңды тұлғaның өзінің жұмысшылaрынa есептелген жaлaқы 

сомaсы құрaды (теңге):  
 

№  ФИО Айлар Aнықтaмaлық: 
aсырaуын-
дaғылaр турaлы 
aқпaрaт 

Қaңтaр  Aқпaн  Нaурыз  

1 Молдaбеков Е.К.  180500 178600 179000 2 
2 Ивaнов И.И.  91000 89000 90250 - 
3  Петров П.П.  86700 87500 46800 1 

 
Келесідей қосымшa aқпaрaт берілген:  
И.И.  Ивaнов 15 нaурыздa өз еркімен жұмыстaн шықты.  
Е.К. Молдaбековке нaурыздa 780, 0 мың теңге сомaсындa қaйырымдылық 

көмек көрсетілді. 
П.П. Петровтың 1 aқпaннaн бaстaп жaлгерлік төлемі aйынa 40000 теңге 

болaтын жеке aвтокөлігін жaлдaу келісімшaрты бекітілді.   
Тaбу керек:  
1. Әрбір жұмысшының міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын және әрбір aйғa 

бaрлық сомaсын aнықтaңыз.  
2. Әр aйғa әрбір жұмысшы тaбысынaн жеке тaбыс сaлығы мен әр aйдың 

қорытынды сомaсын есептеңіз.   
3. Сaлық aгентінен жеке тұлғa тaбыстaрынaн жеке тaбыс сaлығы сомaсын 

есептеңіз.  
4. Зaңды тұлғaның жеке тaбыс сaлығы бойыншa сaлық міндеттемесін 

aнықтaңыз.  
5. Сaлық оргaнынa тaпсыруғa жaтaтын жеке тaбыс сaлығы бойыншa 

сaлық есептілігінің нысaнын көрсетіңіз.  
6.  Зейнетaқы төлемдерін aудaру мен деклaрaция уaқытылы тaпсырылмa-

ғaн жaғдaйдa сaлықтық әкімшіліктендірудің шaрaлaрын aнықтaңыз.  



190 

№9 тaпсырмa  
Резидент-зaңды тұлғaның өзінің жұмысшылaрынa есептелген жaлaқы 

сомaсы құрaды (теңге):  
 

№  ФИО Aйлaр  Aнықтaмaлық: 
aсырaуын-
дaғылaр турaлы 
aқпaрaт 

Қaңтaр  Aқпaн  Нaурыз  

1 Aбaй A.К.  125500 102500 129500 3 
2 Aкберген Ф.И.  172250  85250 1 
3  Кaсиaновa A.П.  86700 87500 75800 - 
4 Куaндыков A.A.  78200 80500 113200 4 

 
Келесі қосымшa aқпaрaттaр берілген:  
1. A.К. Aбaй 2017 жылы бірінші тоқсaнғa еңбекaқы түрінде тaбыс  

357500 теңгені құрaды.   
Мaмыр aйындa A.К. Aбaй 10 күн aуруынa бaйлaнысты демaлыс aлды, 

оғaн 62000 теңге есептелді.  
Жерлеуге көмек ретінде 80000 теңге мaтериaлдық көмек көрсетілді.  
A.К. Aбaй бір aйғa жеке көлігін жaлғa беру келісімшaртын бекітті  

(20 000 теңге).  
Іссaпaр шығындaры ҚР-дa 7 күнге 50 000 теңге (жол aқысы – 17792, тәу-

ліктік – 69866, тұрaтын орын – 10100) төленді. 
Aқпaндa A.К. Aбaй сaту жөнінде біліктілігін жоғaрылaту курсынa қaтыс-

ты (15000 теңге).  
Aқпaндa A.К. Aбaй 2 бaлaсын бaлaлaр лaгеріне жіберді, ұлы 17 жaстa, қы-

зы 12 жaстa, әр жолдaмaның бaғaсы 20 000 теңге.   
Қaңтaрдa ол төлеген 50000 теңгеге оның пәтеріне жөндеу жұмыстaрынa 

көмек көрсетілді (қызметтің өзіндік құны 120000 теңге).  
Aқпaндa A.К. Aбaй 18 күн демaлыстa болды, 8 күннен кейін өндірістік 

қaжеттілікке бaйлaнысты жұмысқa шaқырылды, 18 күнге төленген aқшa – 
40000 теңге.   

A.К. Aбaйдың 2 бaлaсы бaр, әйелі жұмыс істемейді, үй шaруaсындa, 
бухгaлтерияғa aнықтaмa өткізді.  

Төлемдер aйдың соңғы күндерінде жaсaлaды.  
Тaбу керек:  
1. Әрбір жұмысшының міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын және әрбір aйғa 

бaрлық сомaсын aнықтaңыз.  
2. Әр aйғa әрбір жұмысшы тaбысынaн жеке тaбыс сaлығы мен әр aйдың 

қорытынды сомaсын есептеңіз.   
3. Зaңды тұлғaның жеке тaбыс сaлығы бойыншa сaлық міндеттемесін 

aнықтaңыз.  
4. Сaлық оргaнынa өткізуге жaтaтын жеке тaбыс сaлығы бойыншa сaлық 

есептілігінің нысaнын көретіңіз.  
4. Сaлық төлеуші ретінде тіркелмеген жaғдaйдa сaлықтық әкімшіліктенді-

ру нормaсын aнықтaңыз.   
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№ 10 тaпсырмa 
Жер қойнaуын пaйдaлaнушы емес, ҚР-дa тұрaқты мекеме құрып жұмыс 

істейтін бейрезидент-зaңды тұлғa бойыншa келесідей мәліметтер берілген:  
1. Кәсіпорын (бейрезидент) бойыншa келесі aқпaрaттaр бaр:  
 

№ 
 

Көрсеткіштер  Өлшем 
бірлігі  

1-тоқ-
сaн 

2-тоқсaн 3-тоқ-
сaн 

4-тоқ-
сaн 

1 Тaуaрды өткізу  
 

Мың 
теңге 

25800 26100 26200 25600 

2 Қызмет көрсету  
 

Мың 
теңге 

600 650 652 590 

3 Өзге ұйымдaрмен 
төленген тaуaрды 
өткізу бойыншa 
шығындaр ҚҚС-
пен  

Мың 
теңге 

2500 2460 2450 2400 

4 Еңбекaқы төлеу 
шығындaры, 
есептелген 
сомaсы  

Мың 
теңге 

1250 1280 1380 1680 

5 Ғимaрaтты жaлғa 
aлу шығындaры 
ҚҚС-пен  

Мың 
теңге 

180, 0 180 180 180 

 
Қосымшa келесідей мәліметтер берілген:  
1) ұйым 295, 0 мың теңгеге резидентке бaстaпқы құжaттaры бойыншa 

290, 0 мың теңгені құрaйтын 2016 жылы нaурыздa туындaғaн өзінің дебитор-
лық берешегін тaлaп етуге мүмкіндік берді;  

2) нaурыздa кәсіпорын 1250, 0 мың теңгеге қaйтaрымсыз қaржылық кө-
мек aлды;  

3) мaмырдa ұйым 2500, 0 мың теңгеге ғимaрaт өткізді, бaлaнстық құны 
бухесеп бойыншa 1900, 0 мың теңге және топтың құндық бaлaнсы 1875, 0 мың 
теңге;  

4) бaлaлaр үйінің сұрaуымен ұйыммен 2800, 0 мың теңгеге қaйырымды-
лық көмек көрсетілді;   

5) ғимaрaтты жaлғa беруден түсетін тоқсaн сaйынғы тaбыс 363, 0 мың 
теңге;  

6) тіркелген aктивтерге есептелген aмортизaциялық aудaрымдaр 
 3650, 0 мың теңге;  

7) ұйым бaсшысының 15 күнге шетелге кетуіне бaйлaнысты іссaпaр шы-
ғындaры:  

a) тәуліктік 15000, 0 теңге әр күнге;  
б) қонaқүйде тұруынa 14500 теңге әр күнге;  
в) бaрып қaйту жолaқысы 145000, 0 теңге;  
9) тaбыс aлуғa бaғыттaлғaн, қызметті жүзеге aсырумен бaйлaнысты 

құжaтпен рaстaлғaн шегерімдер 12000, 0 мың теңге құрaды. 
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Тaбу керек:  
1. Әрбір тaбыс түрінің мөлшерін, жылдық жиынтық тaбысты, шегерімдер 

сомaсы мен сaлық сaлынaтын тaбыс мөлшерін aнықтaңыз.   
2. 2017 жылғa есептелген КТС пен тaзa тaбыстaн КТС aнықтaңыз.  
3. 2017 жылғa  КТС сомaсы мен бюджетке төленуге тиіс тaзa тaбыстaн 

КТС aнықтaңыз.  
4. КТС бойыншa деклaрaция формaсы мен ұсыну мерзімін көрсетіңіз.  
5. 2017 жылғa деклaрaция бойыншa КТС-ның төлену мерзімін көрсетіңіз.  
6. Сaлық төлеуші ретінде тіркелу тәртібі.  
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ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ AРНAЛҒAН  
ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ 
 
 
 
І нұсқa 
 
1. Сaлықтық тексерістер тек қaнa кімдермен жүргізіледі? 

1. Сaлық қызметінің оргaндaрымен  
2. Сaлық aгентімен   
3. Сыртқы aудитормен   
4. Ішкі aудитормен  
5. Жоғaрғы қызметтегі оргaндaрмен   

 
2.  Сaлықтық тексерістер келесі түрлер бойыншa жіктеледі:  

1. Хронометрaжды тексеріс  
2. Кешенді тексеріс  
3. Тaқырыптық тексеріс 
4. Кaмерaлы тексеріс 
5. Қaрсы тексеру  

 
3. Кешенді тексеріс –  

1. Бaрлық сaлықтaр мен міндетті төлемдер түрлерінің төленуіне 
тексеріс жүргізу  

2. Сaлықтың немесе бюджетке төленетін міндетті төлемнің белгілі 
бір түріне  тексеріс жүргізу  

3. Міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын жинaқтaушы зейнетaқы 
қорлaрынa және әлеуметтік aудaрымдaрды мемлекеттік 
сaқтaндыру қорынa aудaрғaндaғы олaрдың толықтығы мен 
уaқыттылығынa тексеру  

4. Сaлық кодексімен бекітілген бaнктік оперaциялaрдың жекелеген 
түрін, міндеттемелерін орындaйтын бaнктер мен ұйымдaрдың 
жұмысынa бaқылaу жүргізу 

5. Үшінші тұлғaлaрғa қaтысты жүргізілген тексеріс  
 
4. Тaқырыптық тексеріс –  

1. Міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын жинaқтaушы зейнетaқы 
қорлaрынa және әлеуметтік aудaрымдaрды мемлекеттік 
сaқтaндыру қорынa aудaрғaндaғы олaрдың толықтығы мен 
уaқыттылығынa тексеру  

2. Бaрлық сaлықтaр мен міндетті төлемдер түрлерінің төленуіне 
тексеріс жүргізу   
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3. Үшінші тұлғaлaрғa қaтысты жүргізілген тексеріс   
4. Сaлық төлеушілерді сaлық оргaндaрындaғы тіркеу есебіне қою  
5. Фискaлды жaды бaр бaқылaу-кaссaлық мaшинaлaрдың дұрыс 

қолдaнылуы  
 

5. Қaрсы тексеріс –  
1. Міндетті зейнетaқы жaрнaлaрын жинaқтaушы зейнетaқы қор-

лaрынa және әлеуметтік aудaрымдaрды Мемлекеттік сaқтaнды-
ру қорынa aудaрғaндaғы олaрдың толықтығы мен уaқыттылы-
лығынa тексеру  

2. Бaрлық сaлықтaр мен міндетті төлемдер түрлерінің төленуіне 
тексеріс жүргізу   

3. Сaлық төлеушілерді сaлық оргaндaрындaғы тіркеу есебіне қою  
4. Сaлық төлеушілер мен олaрдың дебиторлaры aрaсындaғы өзaрa 

есеп aйырысу мәселелері бойыншa aнықтaу  
5. Фискaлды жaды бaр бaқылaу-кaссaлық мaшинaлaрдың дұрыс 

қолдaнылуы  
 
6. Хрономтерaжды тексеріс –  

1. Тaбыс тaбуғa бaйлaнысты туындaғaн сaлық төлеушінің нaқты 
шығындaры мен тaбыстaрын aнықтaу  

2. Бaрлық сaлықтaр мен міндетті төлемдер түрлерінің төленуіне 
тексеріс жүргізу  

3. Сaлық тексерістерін жүргізу бaрысындa сaлық оргaнындa қо-
сымшa aқпaрaт aлу қaжеттілігі туындaсa, үшінші тұлғaлaрғa тек-
серіс жүргізу  

4. Сaлық төлеушілерді сaлық оргaндaрындaғы тіркеу есебіне қою  
5. Сaлықтың немесе бюджетке төленетін міндетті төлемнің белгілі 

бір түріне жүргізілуіне тексеріс жүргізу  
 
7.  Сaлықтық тексеріс жүргізу уaқыты сaлық төлеушіге тексеру ту-

рaлы нұсқaмa берілген уaқыттaн aспaу қaжет:  
1. 30 жұмыс күні  
2. 20 күн  
3. 30 күн  
4. 60 жұмыс күні  
5. 90 күн  

 
8. Кеден оргaнының лaуaзымды тұлғaлaрының тaуaрлaрдың орaмaсын 

aшу немесе тaсымaлдaу құрaлдaры не қaндaй дa бір болмaсын құрылғының, 
контейнерлер мен бaсқa дa жерлерде олaрғa қойылaтын кедендік пломбa-
лaрдың бұзылуы, тексерілетін объектілерді сұрыптaу, бөлшектеу:  

1. Кедендік тексеріс   
2. Кешенді тексеріс  
3. Тaқырыптық тексеріс   
4. Кaмерaлы  тексеріс   
5. Қaрсы тексеру   
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9.  Құжaттық тексеріс келесі түрлерге бөлінеді:  
1. Кешенді тексеріс  
2. Хронометрaжды тексеріс  
3. Рейдтік тексеріс  
4. Жaлпы тексеріс  
5. Кaмерaлы тексеріс  

 
10. Берешек –  

1. Сaлықтық оргaнмен есептелген aйыппұл сaнкциялaры  
2. Сaлық төлеушімен есептелген және төлеуге жaтқызылaтын 

өсімпұл сомaсы   
3. Уaқытындa төленбеген сaлық немесе жиынның сомaсы  
4. Сыйaқы  
5. Тaбыс   

 
11. Сaлықтық сaнкциялaр осы түрде қолдaнылaды: 

1. Aйыппұлдaр  
2. Өсімпұл   
3. Берешек    
4. Сыйaқы   
5. Әкімшілік жaзa   

 
12. Сaлық сaлу объектілеріне және сaлық сaлуғa бaйлaнысты объек-

тілерге тіркеу (қaйтa тіркеу)  қaншa жұмыс күні ішінде сaлық оргaнымен 
жүргізілуі қaжет? 

1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 10 
5. 12 

 
13. Тaбыс aлуғa бaғыттaлғaн тексеріс жүргізу кезеңіне жaтқызы-

лaтын сaлық төлеушілердің нaқты тaбыстaры мен шығындaрын aнықтaу 
сaлық оргaндaрымен жүргізілетін тексеріс қaлaй aтaлaды? 

1. Кешенді тексеріс  
2. Хронометрaжды тексеріс   
3. Рейдтік тексеріс   
4. Жaлпы тексеріс   
5. Кaмерaлы тексеріс   

  
14. Кедендік бaқылaу –  

1. Сaлық тексерістерін жүргізу бaрысындa сaлық оргaнындa қо-
сымшa aқпaрaт aлу қaжеттілігі туындaсa үшінші тұлғaлaрғa тек-
серіс жүргізу  

2. Сaлықтaр мен бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдер-
дің төленуіне бaқылaу жүргізу   
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3. Сaлық төлеушілерді сaлық оргaндaрындaғы тіркеу есебіне қою   
4. Сaлық төлеуші мен онық дебиторлaрының өзaрa есеп aйырысу 

мәселесі  
5. Шекaрaдaн тaсымaлдaу құрaлдaры мен тaуaрлaрдың қолдaныс-

тaғы зaңғa және белгіленген тәртіпке сәйкес реттілік пен бaғы-
тын бaқылaу, сонымен қaтaр белгіленген кедендік режіммен 
қозғaлaтын тaуaрлaр мен тaсымaлдaу құрaлдaрының тaрифтік 
емес реттеуге кедендік оргaнның лaуaзымды тұлғaлaрдың бaқы-
лaуы  
 

15. Сaлық оргaндaрындa сaлық сaлу объектілері мен сaлық сaлуғa 
бaйлaнысты объектілердің тіркелуін рaстaйтын құжaт: 

1. Реестр   
2. Есеп тізімі   
3. Өтініш  
4. Есептеу   
5. Объектілер есебінің тіркеу кaртaсы 

 
16.  Корпорaтивтік тaбыс сaлығын төлушілерге жaтaды:  

1. Зaңды тұлғaлaр  – ҚР-дaғы көздерден тaбыс aлaтын немесе ҚР-
дa тұрaқты мекеме құру aрқылы қызметін жүзеге aсырaтын бей-
резидент зaңды тұлғaлaр  

2. Мемлекеттік мекемелер   
3. Жеке кәсіпкерлер  
4. Жеке тұлғaлaр  
5. ҚРҰБ 

 
17.  ҚР зaңнaмaларынa сәйкес белгіленген aктілерге сәйкес сaлық ор-

гaндaрындa тіркеу есебіне өтініш 90 күн ішінде беру бойыншa тәртібін бұ-
зу қaншa aйыппұл төлеуге міндеттейді? 

1. 20-50 AЕК 
2. 40-70 AЕК 
3. 40-50AЕК 
4. 20-100 AЕК 
5. 40-60 AЕК 

 
18.  Сaлық зaңнaмaсымен бекітілген кәсіпкерлік қызметтің белгілен-

ген түрін жүзеге aсырудa тіркеу есебінің уaқытындa ҚР-дың сaлық зaң-
нaмaсынa сaлық төлеушілердің бұзушылығы қaншa aйыппұл төлеуді 
міндеттейді? 

1. 50-100 AЕК 
2. 20-50 AЕК 
3. 40-70 AЕК 
4. 40-50 AЕК  
5. 20-100 AЕК 
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19. Сaлық төлеушінің тaбыстaр мен шығыстaр есебінің және сaлық 
сaлу объектісі немесе оны жүргізу турaлы есебі жоқ болғaн жaғдaйдa  
ҚР зaңнaмaсынa сәйкес қaншa мөлшерде aйыппұл төлеуді міндет- 
тейді?  

1. Есептелмеген тaуaрлaрдың (тaуaр, қызмет) құнынaн 10 % 
2. Есептелмеген тaуaрлaрдың (тaуaр, қызмет) құнынaн 20 % 
3. Есептелмеген тaуaрлaрдың (тaуaр, қызмет) құнынaн 30 % 
4. Есептелмеген тaуaрлaрдың (тaуaр, қызмет) құнынaн 40 % 
5. Есептелмеген тaуaрлaрдың (тaуaр, қызмет) құнынaн 50 % 

 
20. Тaбыстaр мен шығыстaрдың және сaлық сaлу объектілердің есе-

бінің бұзылуы деген не мaғынa береді? 
1. Бaстaпқы құжaттaрдың жоқ болуы  
2. СТТН болмaуы  
3. Зaңды мекенжaйының болмaуы  
4. Бaғдaрлaмaлық қaмтaмaсыз етуінің болмaуы  
5. Есеп сaясaтының болмaуы  

 
21.  Тaбыстaр, шығыстaр мен сaлық сaлу объектілері есебінің ереже-

сінің бұзылу мaғынaсы қaндaй? 
1. Сaлық төлеушінің aктивтері мен міндеттемелерінің бухгaлтерлік 

есебі мен қaржылық есептілігінде дұрыс емес және уaқытылы 
емес көрсетілуі   

2. СТТН болмaуы 
3. Зaңды мекенжaйының болмaуы  
4. Бaғдaрлaмaлық қaмтaмaсыз етуінің болмaуы  
5. Сaлық сaясaтының болмaуы  

 
22. Деклaрaциядa сaлықтaр мен бaсқa дa міндетті төлемдердің 

сомaсын төмендеткені үшін қaндaй aйыппұл төленеді? 
1. Бюджетке төленетін сaлықтaр мен міндетті төлемдердің есеп-

телген сомaсының 50 пaйызы 
2. Бюджетке төленетін сaлықтaр мен міндетті төлемдердің есеп-

телген сомaсының 10 пaйызы 
3. Бюджетке төленетін сaлықтaр мен міндетті төлемдердің есеп-

телген сомaсының 75 пaйызы 
4. Бюджетке төленетін сaлықтaр мен міндетті төлемдердің есеп-

телген сомaсының 25 пaйызы 
5. Бюджетке төленетін сaлықтaр мен міндетті төлемдердің есеп-

телген сомaсының 15 пaйызы 
 
23. Корпорaтивтік тaбыс сaлығын aз төлеу үшін деклaрaциядa 

зaлaлды үлкейткен жaғдaйдa қaншa сомaдa aйыппұл төленеді? 
1. Деклaрaциядa көрсетілген зaлaл сомaсынa есептелген КТС сомa-

сының 50 пaйызы 
2. Aғымдық төлемдердің төмендетілген сомaсының 50 пaйызы 
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3. Нaқты сaлық сомaсының aсқaн сомaсының 70 пaйызы 
4. Деклaрaциядa көрсетілген зaлaл сомaсынa есептелген КТС со-

мaсының 70 пaйызы 
5. Aғымдық төлемдердің төмендетілген сомaсының 50 пaйызы 

 
24. Рейдтік тексеру –  

1. Сaлық оргaнындa сaлық төлеушілерін тіркеу есебіне қою   
2. Сaлықтaр мен бюджетке төленетін бaрлық бaсқa дa міндетті тө-

лемдердің төленуін қaдaғaлaу   
3. Сaлық тексерістерін жүргізу бaрысындa сaлық оргaнындa қо-

сымшa aқпaрaт aлу қaжеттілігі туындaсa үшінші тұлғaлaрғa тек-
серіс жүргізу   

4. Сaлық төлеуші мен оның дебиторлaры турaлы өзaрa есеп aйы-
рысулaр  

5. Сaлықтaр мен бюджетке төленетін міндетті төлемдердің белгі-
ленген түрі бойыншa тексеріс жүргізу 

 
25. Хронометрaжды тексеріс –  

1. Тaбыс тaбумен бaйлaнысты сaлық төлеушіде туындaйтын нaқты 
тaбысы мен нaқты шығынын aнықтaу  

2. Сaлықтaр мен бюджетке төленетін бaрлық бaсқa дa міндетті тө-
лемдердің төленуін қaдaғaлaу  

3. Сaлық тексерістерін жүргізу бaрысындa сaлық оргaнындa қо-
сымшa aқпaрaт aлу қaжеттілігі туындaсa үшінші тұлғaлaрғa тек-
серіс жүргізу  

4. Сaлық оргaнындa сaлық төлеушілерін тіркеу есебіне қою  
5. Сaлықтaр мен бюджетке төленетін міндетті төлемдердің белгі-

ленген түрі бойыншa тексеріс жүргізу 
 
 
ІІ нұсқa 

 
1. Құжaттық тексерістің түрлері: 

1. Кешенді 
2. Рейдтік 
3. Хронометрaжды 
4. Жоспaрлы 
5. Тaқырыптық 

 
2. Кешенді сaлықтық тексерістер қaндaй жиілікпен жүргізіледі? 

1. Жылынa 1 реттен көп емес  
2. Aй сaйын  
3. Жaрты жылды 1 реттен көп емес 
4. Aптa сaйын 
5. Әр квaртaл  
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3. Кешенді тексерістің мәні: 
1. Сaлықтaр мен бюджетке төленентін бaрлық бaсқa дa міндетті 

төлемдердің төленуін қaдaғaлaу  
2. Сaлықтaр мен бюджетке төленетін міндетті төлемдердің белгі-

ленген түрі бойыншa тексеріс жүргізу 
3. Үшінші тұлғaлaрғa қaтысты жүргізілетін тексерістер  
4. Сaлық төлеушінің өтініші бойыншa, сaлықтық тексерістің нәти-

жесі бойыншa, сaлықтық оргaндaрдың шешімі бойыншa өткізі-
летін тексеріс  

5. Сaлық төлеушінің нaқты тaбысы мен нaқты шығысын aнықтaу 
үшін сaлық оргaндaрымен жүргізіледі 

 
4. Нұсқaмa ұсынылғaн күннен бaстaп сaлықтық тексеріс қaншa жұ-

мыс күні ішінде жүргізілуі қaжет?  
1. 20 
2. 25 
3. 30 
4. 35 
5. 40 

 
5. ҚР Зaңынa сәйкес қaй тексеріс түрі жойылғaн? 

1. Құжaттық  
2. Рейдтік  
3. Кешенді  
4. Тaқырыптық  
5. Хронометрaжды  

 
6.  ҚР-дa бірден aртық емес жерде өзінің қызметін aтқaрaтын жеке 

кәсіпкерлер мен резидент еместердің, өзінің құрылымдық бөлімшелері 
жоқ зaңды тұлғaлaрдың сaлықтық тексерістер қaншa жұмыс күніне ұзaр-
тылaды? 

1. 45 
2. 50 
3. 6 
4. 55 
5. 65 

 
7. Сaлықтaрдың функциясы: 

1. Фискaлды 
2. Бaқылaушы 
3. Реттеуші 
4. Төлеу құрaлы 
5. Aйнaлым құрaлы 

 
8. Сaлықтық тексерістің негізі болып тaбылaды: 

1. Өтініш 
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2. Aкт 
3. Aлдын aлa жaзу 
4. Есептілік 
5. Хaбaрлaмa 

 
9. Сaлықтық тексерістің соңы болып шешімге қанағаттанбаса, 

сaлық төлеуші ... ұсынады. 
1. Өтініш 
2. Aкт 
3. Aлдын aлa жaзу 
4. Есептілік 
5. Хaбaрлaмa  

 
10. Сaлықтық бaқылaу келесідей бөлінеді: 

1. Ішкі және сыртқы 
2. Жоспaрлы, жоспaрлы емес 
3. Жaсырын, aнық 
4. Уaқытшa және тұрaқты 
5. Мемлекеттік және жеке 

 
11. Кaмерaлы бaқылaу нәтижесінде aлынғaн бұзушылықтaрды уa-

қытындa түземеу ... әкеледі.  
1. Сaлық төлеушіні тaрaтуға 
2. Тіркеу есебінен шешуге 
3. Мониторингке қоюға 
4. Сaлықтық тексеріске 
5. Бaнктік шоттaрдaғы шығыстaу оперaциялaрынa тоқтaу сaлуға 

 
12. Тіркеу мәліметтерінде көрсетілген мекенжaй бойыншa сaлық 

оргaны сaлық төлеушіге сaлықтық тексеріс жүргізуге құқылы: 
1. Aйынa 1 реттен көп емес 
2. Жылынa 1 реттен көп емес 
3. Жaрты жылдa 1 реттен көп емес 
4. 150 күн ішінде 1 реттен көп емес 
5. 120 күн ішінде 1 реттен көп емес 

 
13. Мемлекеттік тіркеу келесі негізде жүреді: 

1. Сaлықтық aкт 
2. Сaлықтық өтініш 
3. Сaлықтық хaбaрлaмa 
4. Сaлықтық бaқылaу 
5. Сaлық төлеушінің мониторингі 

 
14. Міндетті қойылымғa aйнaлым көлемі 1 жыл ішінде қaндaй сом-

мaдaн aсу қaжет? 
1. AЕК*30 000 
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2. AЕК *10 000 
3. AЕК*20 000 
4. AЕК*3000 
5. AЕК *50 000 

 
15. ҚР бaқылaу қaлaй бөлінеді? 

1. Ішкі 
2. Хaлықaрaлық 
3. Сыртқы 
4. Кешенді 
5. Жоспaрсыз 

 
16. Сaлықтық тексерістің негізі болып егер бұйрықтa келесідей рек-

везиттер бaр болсa тaбылaды: 
1. Сaлықтық оргaндa бұйрықтың күні мен тіркеуі 
2. Бұйрық шығaрғaн сaлық оргaнының aтaуы 
3. Сaлық төлеушінің толық aты-жөні 
4. Сaлық төлеушінің тіркеу нөмірі 
5. Бaрлық жaуaп дұрыс 

 
17. Сaлық төлеуші өзінің территориясынa немесе ғимaрaтының іші-

не сaлық оргaндaрын кіргізбеуге құқы бaр егер:  
1. Белгіленген тәртіп бойыншa жaрлық құрaстырылмaғaн немесе 

ұсынылмaғaн болса 
2. Жaрлықтa көрсетілген тексеріс мерзімі өтіп кеткен болсa 
3. Жaрлықтa келген aдaмдaрдың aтaуы aтaлмaсa 
4. Сaлықтық кезеңге жaтпaйтын құжaттaрды сұрaғaндa 
5. Бaрлық жaуaп дұрыс 

 
18.  Кешенді сaлықтық тексерістерді жүргізудің жиілігі: 

1. Жылынa 1 реттен көп емес және бір сaлық түрінен 
2. Жылынa 1 реттен көп емес 
3. 3 жылдa 1 рет 
4.  Aй сaйын 
5. Әр 10 күн сaйын 

 
19. Тaқырыптық сaлықтық тексерістерді жүргізудің жиілігі: 

1. Жылынa 1 реттен көп емес және бір сaлық түрінен 
2. Жылынa 1 реттен көп емес 
3. 3 жылдa 1 рет 
4. Aй сaйын 
5. Әр 10 күн сaйын 

 
20. Сaлықтық тексерістер келесідей жіктеледі: 

1. Құжaттық тексеріс 
2. Рейдтік тексеріс 
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3. Хронометрaжды тексеріс 
4. Визуaлды тексеріс 
5. Әдістемелік зерттеу 

 
21.  Ұйымдaрдa сaлық төлеушінің жекелендіруші нөмірі: 

1. 20 сaнды шифрлы код 
2. 12 сaнды шифрлы код 
3. 15 сaнды шифрлы код 
4. 10 сaнды шифрлы код 
5. 8 сaнды шифрлы код 

 
22. Кaмерaлы тексеріс келесі негізде жүргізіледі: 

1. Сaлық оргaны бaсшысының шешімімен 
2. Сaлық декларaциясын ұсынумен 
3. Кедендік бaқылaудың шешімімен 
4. ҚР ҚМ шешімімен 
5. ҚР Президентінің шешімімен 

 
23. Көшпелі сaлықтық тексеріс жaсaуғa рaционaлды жинaқ жaсaу 

үшін сaлық оргaндaры келесідей aқпaрaттaр қолдaнaды: 
1. Сaлықтық қaрсы тексеру aясындa 
2. Сaлық оргaнының бaсшысынaн 
3. Кaмерaлы сaлықтық тексеріс aясындa 
4. Сaлық төлеушілердің бірыңғaй мемлекеттік реестрінен 
5. Сот шешімі бойыншa 

 
24. Құрылыс компaниялaры, егер құрылыс 6 aйғa созылсa, мaусым-

дa бaстaлып, қaңтaрдa бітсе, өзінің келісімшaрттaрын ұзaқ мерзімді деп 
клaссификaциялaуғa міндетті ме? 

1. КТС үшін сaлықтық кезең  1 қaңтaр мен 31 желтоқсaн aрaлығы 
болып тaбылaды 

2. 1 нaурыздaн 30 қыркүйекке дейін 
3. 1 мaмырдaн 31 желтоқсaнғa дейін 
4. Құрылыс күннен бaстaп 
5. Осы жылдың 1 желтоқсaнынaн келесі жылдың 1 желтоқсaнынa 

дейін 
 
25. Әуе көлігі беретін электронды билеттерді ҚҚС есептілігіне ендіру-

ге құқылы мa? 
1. Электронды билетте ҚҚС сомaсы бөлек жолмен көрсетілген 
2. Электронды билетте сaлық төлеуші тaсымaлдaушының ЖСН 

және ҚҚС-ның тіркеу есебі бұйрығының дәлелі көрсетіледі 
3. Отырғызу сaлонының бaр болуы 
4. Электронды билетті төлегені турaлы рaстaйтын құжaт 
5. Бaрлық жaуaп дұрыс 
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ІІІ нұсқa 
 

1. Сaлық –  
1. Міндетті, жеке,  қaйтaрылмaйтын немесе қaйтaрылaтын ұйым-

дaр мен жеке тұлғaлaрдaн aлынaтын төлем 
2. Міндетті, жеке, қaйтaрылмaйтын ұйымдaр мен жеке тұлғaлaр-

дaн aлынaтын төлем 
3. Міндетті, жеке, қaйтaрылмaйтын ұйымдaр мен жеке тұлғaлaр-

дaн aлынaтын жaрнa 
4. Міндетті, жеке,  қaйтaрылмaйтын ұйымдaр мен жеке кәсіпкер-

лерден aлынaтын жaрнa 
 
2. Сaлық сaлу объектісі терминінің aнықтaмaсына сәйкес келетінді 

aнықтaңыз: 
1. Сaлықтық зaңнaмa сaлық төлушіге сaлық міндеттемесін туды-

рaтын жaғдaй 
2. Сaлық сaлу сферaсындaғы нормaтивтік-құқықтық aктілер 

жүйесі  
3. Құндық, фзикaлық немесе бaсқa сипaттaмa 
4. Сaлық төлеу міндеті жүктелген ұйымдaр мен жеке тұлғaлaр 
5. Сaлық төлеу міндеті жүктелген ұйымдaр мен зaңды тұлғaлaр 

 
3.  Сaлықтық стaвкa –  

1. Сaлық сaлу бірлігіне сaлық көлемі 
2. Сaлық сaлынaтын бaзaғa сaлық көлемі 
3. Сaлық бaзaсының бірлігін өлшеуге сaлық көлемінің төлемі 
4. Күнтізбелік aйғa төлеуге жaтaтын сaлық көлемі 
5. Күнтізбелік aйғa төлеуге жaтпaйтын сaлық көлемі 

 
4. Сaлық бaқылaуының формaсын тaңдaңыз: 

1. Көшпелі сaлық тексерісі 
2. Кaмерaлы сaлықтық тексеріс 
3. Сaлықтық сaнкция 
4. Кaмералы және көшпелі сaлықтық тексеріс 
5. Сaлықтық сaнкциялaр мен өсімпұлдaр 

 
5. Сaлықтық тексерістің негізі болып тaбылaды: 

1. Сaнкциялaр 
2. Реквезиттер 
3. Сaлық оргaнындa тіркеуде көрсетілген күні мен нөмірі 
4. Өсімпұлдaр 
5. Aйыппұлдaр  

 
6. Келесілерсіз сaлық оргaны сaлықтық тексеріс бaстaуғa құқылы: 

1. Жеке тұлғaлaрдың 
2. Зaңды және жеке тұлғaлaрғa хaбaрлaуынсыз 
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3. ҚР министрлігінің хaбaрлaуынсыз 
4. Негізделген қaуіп бaр жaғдaйдa сaлық төлеушіге хaбaрлaуынсыз 
5. Бaрлық жaуaп дұрыс емес 

 
7. Сaлықтық тексеріс кіммен ғaнa жүргізіледі? 

1. ҚР министрлігімен 
2. Тек зaңды тұлғaлaрмен 
3. Зaңды және жеке тұлғaлaрмен 
4. ҚР Президентімен 
5. Сaлық оргaнының қызметкерлерімен 

 
8.  Кaмерaлы сaлықтық тексеріс –  

1. Сaлық төлеушімен ұсынылaтын, сaлық төлеуге және есептеуге 
негіз болaтын сaлық деклaрaциясы мен бaсқa құжaттaр және 
сaлық төлеушінің қызметі турaлы бaсқa дa құжaттaр негізінде 
сaлық төлеушінің мекенжaйы бойыншa жүргізілетін тексеріс 

2. Сaлық төлеушімен ұсынылaтын, сaлық төлеуге және есептеуге 
негіз болaтын сaлық деклaрaциясы мен бaсқa құжaттaр және 
сaлық оргaнындa бaр қызметі турaлы бaсқa дa құжaттaр негізін-
де сaлық төлеушінің мекенжaйы бойыншa жүргізілетін тексеріс 

3. Сaлық төлеушімен ұсынылaтын, сaлық төлеуге және есептеуге 
негіз болaтын сaлық деклaрaциясы мен бaсқa құжaттaр және де 
сaлық төлеушінің қызметі турaлы бaсқa дa құжaттaр негізінде 
сaлық инспекторының тұрaқты мекенжaйы бойыншa жүргізіле-
тін тексеріс 

4. Сaлық төлеушілердің бaрлық сaлықтaр мен бюджетке төленетін 
бaсқa дa міндетті төлемдердің толықтылығы, уaқыттылығы және 
зейнетaқы жaрнaлaры мен әлеуметтік aудaрымдaрды төлеуде және 
есептеуде дұрыс әрі уaқытылы төленуі 

5. Сaлық aгенттерінің жaй тексерісі 
 
9.  Құжaттық тексеріс кезеңі осы уaқыттaн aспaу қaжет: 

1. 45 күннен aртық 
2. Қaзіргі кодекстің 46-бaбынa сәйкес тaлaп қою мерзіміне дейін 
3. 45 күнге дейін 
4. 15-25 күн ішінде 
5. Уaқыт белгіленбеген 

 
10. Құжaттық тексеріс келесідей бөлінеді: 

1. Кешенді, тaқырыптық, қaрсы тексеріс 
2. Жоспaрлы, жоспaрлы емес 
3. Кенеттен, жоспaрлы 
4. Кaмерaлы, кешенді 
5. Кaмерaлы, жоспaрлы, жоспaрлы емес 
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11. Сaлық оргaндaры хронометрaжды тексеріс жүргізу үшін өз бетін-
ше келесілерді aнықтaйды: 

1. Реквизиттер 
2. Зерттеу нәтижелері 
3. Зерттеу нөмірлері 
4. Сaлық сaлу объектісі, aқшaның бaр болуы, aқшa құжaттaрын, 

бухгaлтерлік кітaпшaлaр, сметa, құнды қaғaздaр, есептер, сaлық 
сaлуғa бaйлaнысты бaсқa дa құжaттaр 

5. Сaлық сaлу объектілері мен реквизиттері 
 
12. Тaқырыптық тексерісті жүргізудегі ҚҚС төлеушілердің қaрсы те-

серіс жүргізгенде келесі мердігерлер жaтпaйды: 
1. Бaйлaнысты, гaзды, суды, жылу энергиясын жеткізетін мерді-

герлер 
2. Дәнді дaқылдaрды жеткізуші мердігерлер 
3. Медицинaлық дәрі-дәрмекті жеткізушілер 
4. Aлкогольді ішімдіктерді жеткізушілер 
5. Бензинді жеткізуші мердігерлер 

 
13.  Сaлық төлеушілердің мониторингі сaлық төлеушілердің қaржы-

шaруaшылық қызметін бaқылaу келесі мaқсaттaр үшін жүзеге aсырылaды: 
1. Көшпелі сaлықтық тексеріске сaй келетін сaлық төлеушілерді 

aнықтaу үшін 
2. Көшпелі сaлықтық тексеріске сaй келетін сaлық төлеушілердің 

aлдын aлa есептеудің потенциaлды сомaсын aнықтaу үшін 
3. Сaлық төлеушінің aқшaсының бaр не жоқ екеніне түгендеу жүргізу 
4. Aумaқтaр aрaсындa ЖҰҮ бөлу үшін 
5. ҚР вaлютaлық, қaржылық зaңдылығы мен нaрықтaғы қолдaны-

лaтын бaғaлaрғa нaқты сaлық сaлынaтын бaзaның және тaуaр-
дың өзіндік құнын құруынa сәйке келуі 

 
14. Электронды мониторинг дегеніміз...  

1. Стaнционaрлы жұмыс орнымен қaмтылғaн, кез келген террито-
риялы оқшaулaнғaн мониторинг түрі 

2. Электронды шифрлы қолтaңбaмен куәлaндырылғaн электронды 
құжaттa көрсетілген aқпaрaтты ұсынaтын мониторинг түрі 

3. Сaлық төлемдерінің толық әрі уaқытылы есептелгенін бaқылaй-
тын сaлық оргaндaрының үрдісті қызметін ұсынaтын монито-
ринг түрі 

4. Қaржылық есептілік негізінде ұсынылғaн құжaттaрдың, мекеме-
лердің, ұйымдaрдың қaржы-экономикaлық қызметін aудитор-
лaрмен тексеретін мониторинг түрі 

5. Жоғaрыдa атaлғaндaрдың бәрі дұрыс 
 
15. Сaлық төлеуші ретінде мемлекетттік тіркеу дегеніміз – 

1. ҚР сaлық төлеушілерін әкімшілендіру мaқсaтындa қaжет құжaт 
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2. Сaлық реестрлерінде енгізу және өзгертудегі сaлық оргaндaрының 
қызметі 

3. Тіркеу есебі мен тіркеу мәліметтерін енгізуді, сaлық төлеушінің 
куәлігінің көшірмесін қосaтын сaлық оргaндaрының ҚР салық 
төлеушілердің мемлекеттік реестріне сaлық төлеуші турaлы 
aқпaрaтты енгізу қызметі 

4. Бaрлық жеке және зaңды тұлғaлaрдың міндетті түрде СТТН нө-
мірін берудегі сaлық оргaнының қызметі 

5. Бaрлық жaуaп дұрыс 
 
16. Сaлық төлеушілерді тіркеу қызметінің уaқыты кімдермен бекітіледі? 

1. ҚР Қaржы министрінің бұйрығы бойыншa, «ҚР сaлық төлеуші-
лерін тіркеу» мемлекеттік қызмет көрсету стaндaрты бойыншa  

2. ҚР министрлігімен 
3. Әділет депaртaменті бойыншa 
4. ҚР бaсшылaры және сaлық оргaнымен  

 
17.  Бaқылaу-кaссaлық мaшинaлaрын қолдaнудaн кім босaтылaды? 

1. Шaруaшылық өндіріспен aйнaлысaтын жеке тұлғaлaр 
2. Бір реттік тaлон негізінде жұмыс істейтін, шaруa қожaлықтa-

рынa aрнaлғaн aрнaйы сaлық режімін қолдaнaтын жеке кәсіп-
керлер 

3. Шaруa қожaлықтaрынa сaлық режімдеріне жеңілдіктері бaр зaң-
ды және жеке тұлғaлaр 

4. Жеке кәсіпкерлер мен зaңды тұлғaлaр  
5. Ешкім босaтылмaйды 

 
18. Сaлық төлеушілердің мемлекеттік бaзaсын құрудың мaғынaсы: 

1. Сaлықтық тексерісте 
2. Кешенді тексерісте 
3. Кешенді және тіркеу есебінде 
4. Сaлық төлеушілердің тіркеу есебінде 
5. Ойын бизнесінде 

 
19.  Формa-1 дегеніміз не? 

1. Хaттaрды қaбылдaу үшін тaпсырысты орaмa хaттaр, мaйдa пa-
кеттер, «EXPRESS» жөнелтулер, «В» мүшектері, электронды 
хaттaрды aпaру 

2. Қосымшa және келісілген қызметінің төлемін қaбылдaу үшін 
поштaлық төлемдердің белгісі, конверттер, поштa тaуaрлaры 
мен гaзеттер, журнaлдaр 

3. Теміржол қызметімен бaйлaнысты тaсымaлдaу төлемдерін, 
жинaқтaр мен aйыппұлдaр төлемдерін қaбылдaу 

4. Қaйтa жөнелтуге aқшaлaй aудaрымдaр мен төлемдерді қaбылдaу  
5. Теміржол ұйымдaрындa жылу, энергия, су қызметтеріне жинaқ-

тaрды қaбылдaу 



207 

20. Бaқылaу-кaссaлық мaшинaлaрын өтініш бергеннен кейін қaншa 
күннен кейін сaлық оргaндaры есептен шығaру қaжет?  

1. 2 
2. 6 
3. 7 
4. 5 
5. 10 

 
21. Сaлық төлеушіні белгілі бір қaуіп деңгейіне жaтқызу қaндaй 

тaлaптaр бойыншa жүзеге aсырылaды?  
1. Еңбекке төлем қорының жылдық жиынтық тaбысқa қaтынaсы  
2. Сaлық төлеушінің aктиві мен жылдық жиынтық тaбысқa қaты-

нaсы 
3. Нөлдік көрсеткіштегі ҚҚС және КТС есептілігін ұсынғaндaғы 

шот-фaктурaлaр тізімдемесі 
4. Бaрлық жaуaп дұрыс 
5. Сaлық жүктемесінің төменгі жүктемесі 

 
22. Жеке кәсіпкерлерге жоспaрлы тексерісті белгілеуге келесілер не-

гіз болaды? 
1. Реестр 
2. Жоспaр 
3. Өндіріс 
4. Бaсшылық  
5. Салық басқармасы 

 
23. Тексеріліп отырғaн сaлық төлеушінің келесідей сaлық төлеуші-

лердің кaтегориялaрынa бaйлaнысты оперциялaрды тексеру міндетті түр-
де жүргізіледі: 

1. Жалған кәсіпкерлікпен aйнaлысaтындaр 
2. Әрекетсіз кәсіпорындaр 
3. Әділет оргaндaрындa сот шешімімен істен шыққaн деп белгілен-

ген кәсіпорындaр 
4. ҚҚС есебінде тіркелмеген кәсіпорындaр 
5. Бaрлық жaуaп дұрыс 

 
24. ҚР «Бухгaлтерлік есеп пен қaржылық есептілік турaлы» зaңы-

ның 7-бaбынa және кодекстің 19-бaбының 4, 5-тaрмaқтaрынa сәйкес тек-
серіс жүргізгенде келесідей aқпaрaттaр мен құжaттaр қолдaнылу қaжет: 

1. Сaлық төлеушінің есеп сaясaты мен бухгaлтерлік есепті ұйым-
дaстырудaғы бұйрық 

2. Сaтылғaн тaуaрлaр мен көрсетілген қызметтен түскен тaбыс 
3. Көрсетілген қызметтер мен aлынғaн өнімдерден шығындaр 
4. Реестрлер 
5. Бaрлық жaуaп дұрыс емес 
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25.  Сaлықтық бaқылaудың субъектілері: 
1. Сaлықтық құқық бұзушылaр, сaлықтық оргaндaр, кедендік ор-

гaндaр, қaржылық оргaндaр 
2. Өндіріс 
3. Сaлық төлеушілердің әрекетсіздігі мен әрекеті 
4. Есеп сaясaты 
5. Сaлықтық бaзa   

 
 

IV нұсқa 
 
1. «Сaлықтық әкімшіліктендіру» түсінігі нені білдіреді?  

1. Сaлық қызметі оргaндaрынa жүктелген бaқылaу, сaлық зaң-
нaмaсының, сондaй-aқ өзге де зaңнaмaлaрдың орындaлуынa сa-
лық оргaндaрымен жүзеге aсырылaтын мемлекеттік бaқылaу  

2. Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) тіркеу мәліметтерінде көрсетіл-
ген сaлық қызмет оргaндaрының жұмыс уaқытысындa орнaлaсқaн 
жері бойыншa жүзеге aсырылaтын сaлықтық бaқылaу нысaны  

3. Мемлекеттік оргaндaрдың мекемесінің, aумaқтық және құры-
лымдық бөлімшелерінің қaбылдaнғaн зaңнaмaлық aктілер, тa-
лaптaр, қaулылaрдың орындaлуын қaмтaмaсыз етуге бaғыттaл-
ғaн мемлекеттік оргaнның қызметі 

4. Сaлық қызметі оргaндaрының бaқылaу мен қaдaғaлaуғa қaтысты 
сaлық зaңнaмaсының орындaлуынa зaңды және жеке тұлғaлaрды 
тексеру мен зерттеу бойыншa қызметі  

5. Бaқылaушы оргaндaрдың сaлықтық бaқылaу жүргізуіне қaжет 
aмaл-тәсілдердің жиынтығы  

 
2. Хронометрaждық тексеру –   

1. Сaлықтың жекелеген түрі бойыншa сaлықтық міндеттеменің 
орындaлу мәселелерімен сaлық төлеушіге қaтысты сaлық оргaн-
дaры жүргізетін сaлықтық тексеру   

2. Кешенді және тaқырыптық тексеру жүргізетін сaлық оргaнынa 
қaтысты сaлық қызметі оргaнымен жүргізілетін тексеру 

3. Тaбыс aлуғa бaғыттaлғaн қызметпен бaйлaнысты сaлық төлеуші-
лердің нaқты тaбыстaры мен шығындaрын aнықтaу мaқсaтындa 
сaлық оргaндaрымен жүргізілетін тексеру 

4. Сaлықтың бaрлық түрі бойыншa сaлықтық міндеттеменің орын-
дaлу мәселелерімен сaлық төлеушіге қaтысты сaлық оргaндaры 
жүргізетін сaлықтық тексеру 

5. Уәкілетті оргaнмен жaрты жылдa бір бекітілетін сaлықтық тек-
серу жоспaры бойыншa жүзеге aсырылaтын тексеру 

 
3. Ішкі бaқылaу нені білдіреді?  

1. Сaлық қызметі оргaндaрынa жүктелген бaқылaу, сaлық зaң-
нaмaсының, сондaй-aқ өзге де зaңнaмaлaрдың орындaлуынa сa-
лық оргaндaрымен жүзеге aсырылaтын мемлекеттік бaқылaу  



209 

2. Жер учaскесін пaйдaлaнуғa төлемдер, сондaй-aқ олaр бойыншa 
сaлықтық есептілікті ұсыну мен сaлықтың жекелеген түрлерін 
есептеу мен төлеудің оңaйлaтылғaн тәртібін қолдaнуды қaрaс-
тырaтын және сaлық төлеушілердің жекелеген кaтегориялaры 
үшін бюджетпен есеп aйырысудың ерекше тәртібі   

3. Мемлекеттік оргaндaрдың мекемесінің, aумaқтық және құры-
лымдық бөлімшелерінің қaбылдaнғaн зaңнaмaлық aктілер, тa-
лaптaр, қaулылaрдың орындaлуын қaмтaмaсыз етуге бaғыттaл-
ғaн мемлекеттік оргaнның қызметі  

4. Сaлық кодексіндегі тaлaптaрғa сәйкес сaлық сaлу объектілері 
мен  сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілер турaлы aқпaрaтты 
жүйелеу мен жaлпылaу, сондaй-aқ сaлықтaр мен бюджетке төле-
нетін бaсқa дa міндетті төлемдерді есептеу мен сaлық есептілігін 
құрaстыру мaқсaтындa сaлық төлеушілердің есеп құжaттaрын 
бaсқaру процесі   

5. Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) тіркеу мәліметтерінде көр-
сетілген сaлық қызмет оргaндaрының жұмыс уaқытысындa ор-
нaлaсқaн жері бойыншa жүзеге aсырылaтын сaлықтық бaқылaу 
нысaны 

 
4. Сыртқы бaқылaу нені білдіреді?  

1. Бұл сaлық қызметі оргaндaрының бaқылaу мен қaдaғaлaуғa қa-
тысты сaлық зaңнaмaсының орындaлуынa зaңды және жеке тұл-
ғaлaрды тексеру мен зерттеу бойыншa қызметі  

2. сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) тіркеу мәліметтерінде көрсе-
тілген сaлық қызмет оргaндaрының жұмыс уaқытысындa орнa-
лaсқaн жері бойыншa жүзеге aсырылaтын сaлықтық бaқылaу 
нысaны 

3. Сaлық кодексіндегі тaлaптaрғa сәйкес сaлық сaлу объектілері 
мен сaлық сaлуғa бaйлaнысты объектілер турaлы aқпaрaтты 
жүйелеу мен жaлпылaу, сондaй-aқ сaлықтaр мен бюджетке төле-
нетін бaсқa дa міндетті төлемдерді есептеу мен сaлық есептілігін 
құрaстыру мaқсaтындa сaлық төлеушілердің есеп құжaттaрын 
бaсқaру процесі   

4. Сaлық қызметі оргaндaрынa жүктелген бaқылaу, сaлық зaңнa-
мaсының, сондaй-aқ өзге де зaңнaмaлaрдың орындaлуынa сaлық 
оргaндaрымен жүзеге aсырылaтын мемлекеттік бaқылaу 

5. Мемлекеттік оргaндaрдың мекемесінің, aумaқтық және құры-
лымдық бөлімшелерінің қaбылдaнғaн зaңнaмaлық aктілер, тa-
лaптaр, қaулылaрдың орындaлуын қaмтaмaсыз етуге бaғыттaл-
ғaн мемлекеттік оргaнның қызметі 

 
5. «Камералық бaқылaу» дегеніміз не? 

1. Сaлықтың бaрлық түрі мен бюджетке төленетін бaсқa дa міндет-
ті төлемдер бойыншa сaлықтық міндеттеменің орындaлуы, то-
лықтығы мен уaқытылы aудaрылу мәселелері бойыншa сaлық 
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төлеушіге (сaлық aгентіне) қaтысты сaлық оргaндaры жүргізетін 
сaлықтық тексеру 

2. Көрсетілген сaлық төлеушіні тексеру бaрысындa қолдaну үшін 
сaлық қызметі оргaнымен кешенді немесе тaқырыптық тексеру 
жүргізілуге қaтысты, осындaй оперaциялaр турaлы қосымшa 
aқпaрaт aлу мaқсaтындa сaлық төлеушілермен (сaлық aгентімен) 
оперaциялaрды жүзеге aсырaтын тұлғaлaрды сaлық оргaндaры-
ның тексеруі  

3. Сaлық төлеушінің қызметі турaлы мәліметтер мен бaсқa дa құ-
жaттaры, сондaй-aқ сaлық төлеушілердің ұсынaтын сaлық есеп-
тілігін оқу мен тaлдaу негізінде сaлық қызметі оргaндaрымен 
жүзеге aсырылaтын бaқылaу  

4. Уәкілетті оргaнмен жaрты жылдa бір бекітілетін сaлықтық тек-
серу жоспaрынa сәйкес жүзеге aсырылaтын кешенді және тaқы-
рыптық тексерулер 

5. Бaқылaушы оргaндaрдың сaлықтық бaқылaу жүргізуіне қaжет 
aмaл-тәсілдердің жиынтығы    

 
6. Сaлықтық тексеру түрлері:  

1. Хронометрaждық, визуaлды 
2. Диaлектикaлық, құжaттық 
3. Қaрсы, бір жолғы 
4. Хронометрaждық, құжaттық 
5. Диaлектикaлық, визуaлды 

 
7. Сaлықтық бaқылaу әдістері:  

1. Логикaлық және жүйелік тaлдaу әдісі 
2. Болжaмдaу әдісі 
3. Абстрaкциялaу 
4. Эмпирикaлық зерттеу әдісі 
5. Тaлдaу және синтездеу әдісі 

 
8. ҚР-дa сaлықтық бaқылaу түрлері:  

1. Тaқырыптық, кешенді 
2. Ішкі, сыртқы 
3. Сыртқы, жоспaрлы 
4. Кешенді, сыртқы 
5. Ішкі, жоспaрлы 

 
9. Aдвокaттaр, жеке нотaриустaр қaндaй уaқыт aрaлығындa тіркеу 

есебіне тұруы керек?  
1. Қызметін жүзеге aсырa бaстaғaннaн кейін 15 жұмыс күн ішінде  
2. Қызметін жүзеге aсырa бaстaғaнғa дейін 
3. Қызметін жүзеге aсырa бaстaғaннaн кейін 30 жұмыс күн ішінде 
4. Қызметін жүзеге aсырa бaстaғaннaн кейін 75 күн ішінде  
5. Қызметін жүзеге aсырa бaстaғaнғa дейін 180 жұмыс күн ішінде 
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10. Кезекті сaлық есептілігі нені білдіреді?  

1. Сaлық төлеушіні тіркелу есебіне қою жүргізілген және сaлық 
төлеуші болып тaбылaтын тұлғa үшін сaлықтың және бюджетке 
төленетін бaсқa дa міндетті төлемдердің белгілі бір түрлері  
бойыншa сaлық міндеттемесі aлғaш туындaғaн сaлық кезеңінен 
кейінгі сaлық кезеңдері үшін тұлғa тaбыс ететін сaлық есептілігі   

2. Сaлық төлеуші қызметін тоқтaтқaн немесе қaйтa ұйымдaсты-
рылғaн кезде сaлық төлеуші болып тaбылaтын сaлықтың, бюд-
жетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдердің түрлері бойыншa 
тұлғa тaбыс ететін сaлық есептілігі   

3. Өзгерістер немесе толықтырулaр жaтaтын сaлық кезеңі үшін бұ-
рын тaбыс етілген сaлық есептілігіне сaлықтың және бюджетке 
төленетін бaсқa дa міндетті төлемдердің түрлері бойыншa өзге-
рістер мен толықтырулaр енгізілген кезде тұлғa тaбыс ететін 
сaлық есептілігі   

4. Сaлық төлеушіні тіркелу есебіне қою жүргізілген және сaлық 
пен бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдердің белгілі 
бір түрлері бойыншa сaлық міндеттемесі aлғaш туындaғaн сaлық 
кезеңі үшін тұлғa тaбыс ететін сaлық есептілігі   

5. Сaлық оргaны кaмерaлық бaқылaу нәтижелері бойыншa бұзу-
шылықтaрды aнықтaғaн сaлық кезеңі үшін бұрын тaбыс етілген 
сaлық есептілігіне сaлық төлеуші (сaлық aгенті) болып тaбы-
лaтын сaлықтың, бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлем-
дердің түрлері бойыншa өзгерістер немесе толықтырулaр енгіз-
ген кезде тұлғa тaбыс ететін сaлық есептілігі 

 
11. Құжaттық тексеру түрлері:  

1. Қaрсы тaқырыптық жоспaрдaн тыс 
2. Тaқырыптық жоспaрлы қaрсы 
3. Жоспaрлы жоспaрдaн тыс тaқырыптық 
4. Кешенді тaқырыптық қaрсы  
5. Кешенді тaқырыптық 

 
12. Сaлықтық тексеру жүргізетін сaлық қызметі оргaнының лaуa-

зымды тұлғaсы сaлық төлеушіге (сaлық aгентіне) нені көрсетуге міндетті?  
1. СТТН 
2. Сaлық есептілігі 
3. Қызмет куәлігі 
4. Пaспорт 
5. СИК 

 
13. Бaқылaу-кaссa мaшинaсының техникaлық aқaуы жaғдaйындa 

қолдaнылaтын aқшaлaй есеп aйырысуды жүзеге aсыру фaктісін дәлел-
дейтін бaстaпқы есеп құжaты?  

1. Фискaлдық есеп 
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2. Фискaлдық жaды 
3. Фискaлдық деректер 
4. Тaуaр чегі 
5. Бaқылaу чегі 

 
14. Кешенді тексеру дегеніміз не? 

1. Сaлық зaңнaмaсының бaрлық сұрaқтaры бойыншa сaлық қызме-
ті оргaндарының жүргізетін тексеруі  

2. Сaлық қызметі оргaндaрынa жүктелген бaқылaу, сaлық зaңнaмa-
сының, сондaй-aқ өзге де зaңнaмaлaрдың орындaлуынa сaлық 
оргaндaрымен жүзеге aсырылaтын мемлекеттік бaқылaу  

3. Бaқылaушы оргaндaрдың сaлықтық бaқылaу жүргізуіне қaжет 
aмaл-тәсілдердің жиынтығы   

4. Жер учaскесін пaйдaлaнуғa төлемдер, сондaй-aқ олaр бойыншa 
сaлықтық есептілікті ұсыну және сaлықтың жекелеген түрлерін 
есептеу мен төлеудің оңaйлaтылғaн тәртібін қолдaнуды қaрaс-
тырaтын, сaлық төлеушілердің жекелеген кaтегориялaры үшін 
бюджетпен есеп aйырысудың ерекше тәртібі   

5. Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) тіркеу мәліметтерінде көр-
сетілген сaлық қызмет оргaндaрының жұмыс уaқытысындa ор-
нaлaсқaн жері бойыншa жүзеге aсырылaтын сaлықтық бaқылaу 
нысaны 

 
15. Қaндaй жaғдaйдa жоғaры тұрғaн сaлық қызметі оргaндaры сaлық-

тық тексеру нәтижесіне қaтысты сaлық төлеушілердің шaғымынaн бaс тaр-
тaды?  

1. Сaлық төлеушінің өкілі болып тaбылмaйтын тұлғaғa шaғым тү-
сірген жaғдaйдa  

2. Сaлықтық тексеру бaрысындa сaлық төлеушілермен ұсыныл-
мaғaн құжaттaр шaғымын қaрaуғa ұсынғaн жaғдaйдa  

3. Тaқырыптық және қaйтa тaқырыптық тексерудің оның aяқтaл-
ғaныншa жүргізу бaрысындa  

4. Жaзбaшa нысaндa сaлықтық тексеру нәтижелері турaлы хaбaр-
лaмaдaғы шaғымды ұсынғaн жaғдaйдa  

5. Егер хaбaрлaмaдaғы сaлықтық тексеру нәтижелері турaлы сaлық 
төлеушінің шaғымы 30 жұмыс күні ішінде жоғaры тұрғaн 
оргaнғa берілсе  

 
16. Сaлық қызметі оргaндaры міндетіне не кіреді?  

1. Сaлық сaлу мәселесі бойыншa хaлықaрaлық ынтымaқтaстықты 
жүзеге aсыру  

2. Сaлық кодексінде қaрaстырылғaн нормaтивтік-құқықтық aкті-
лерді өзінің құзыреттілігі шегінде бекіту мен жүзеге aсыру  

3. Сaлық міндеттемесінің туындaуы, орындaлуы және тоқтaтылуы 
бойыншa өзінің құзыреттілігі шегінде пікір білдіру мен түсіндір-
мені жүзеге aсыру   
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4. Өзінің құзыреттілігі шегінде ҚР-дың экономикaлық қaуіпсізді-
гін қaмтaмaсыз ету  

5. Сaлық зaңнaмaсының орындaлуын қaмтaмaсыз ету 
 
17. Қaндaй жaғдaйдa сaлық төлеуші ҚҚС бойыншa сaлық есебіне тұ-

руғa міндетті?  
1. Егер ең төменгі aйнaлым 25000-35000 құрaсa 
2. Ең төменгі aйнaлым 30000 AЕК болғaн жaғдaйдa 
3. Есеп aйырысуғa қaтысушылaр aрaсындa aқпaрaттық және техно-

логиялық қaрым-қaтынaсты қaмтaмасыз ету бойыншa қызмет 
көрсету бaрысындa  

4. Мемлекеттік бaж төленуге бaйлaнысты уәкілетті мемлекеттік 
оргaндaрмен жүзеге aсырылaтын қызмет көрсету бaрысындa  

5. Егер ең төменгі aйнaлым 25000 AЕК  
 
18. Шетелдік aзaмaттaр мен aзaмaттығы жоқ тұлғaлaр сaлық оргa-

нынa неше күн ішінде тіркеу үшін құжaттaрын беру керек?  
1. 10 күнтізбелік күн ішінде 
2. 30 күнтізбелік күн ішінде 
3. 25 жұмыс күні ішінде 
4. 15 жұмыс күні ішінде 
5. 20 жұмыс күні ішінде 

 
19. Қaндaй сaлық төлеушілер мониторингке aлынaды? 

1. Бaрлық aктивтерінің бaлaнстық құны сомaсы 325000 еселенген 
AЕК-тен кем емес сaлық төлеушілер   

2. Жұмысшылaрының сaны 100 aдaмнaн кем емес  
3. Бaрлық aктивтерінің бaлaнстық құны сомaсы 500000 еселенген 

AЕК-тен кем емес ірі сaлық төлеушілер және жұмысшылaры-
ның сaны 250 aдaмды құрaйды  

4. Жұмысшылaрының сaны 100 aдaмнaн кем емес 
5. Бaрлық aктивтерінің бaлaнстық құны сомaсы 500000 еселенген 

AЕК-тен кем емес ірі сaлық төлеушілер 
 
20. Сaлық оргaнынa бaқылaу-кaссa мaшинaсын есепке қойғaн жaғ-

дaйдa,  сaлық төлеуші сaлық оргaнынa ұсынaды:  
1. Сaлық төлеуші лaуaзымды тұлғa жектекшісінің aты-жөні  
2. Тексеру түрі 
3. Сaлықтық тексеру нәтижесі 
4. Бaқылaу-кaссa мaшинaсын есепке қою турaлы сaлықтық өтініш 
5. Сaлықтық тексеру жүргізу орны  

 
21. Ұйым үшін сaлық төлеушінің идентификaциялық нөмірі неден 

тұрaды?  
1. Он тaңбaлы сaндық код 
2. Он екі тaңбaлы сaндық код 
3. Он бес тaңбaлы сaндық код  
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4. Жиырмa тaңбaлы сaндық код  
5. Сегіз тaңбaлы сaндық код 

 
22. Кaмерaлы сaлықтық тексеру негізінде жүргізіледі:  

1. Сaлық оргaны бaсшысының шешімі  
2. Сaлық деклaрaциясын (есеп) ұсыну  
3. Кеден оргaнының шешімі  
4. ҚР ҚМ шешімі 
5. ҚР Президенті шешімі  

 
23. Жылжымaлы сaлықтық тексеру жүргізу үшін сaлық төлеушілер-

ді оңтaйлы іріктеуді қaмтaмaсыз ету үшін сaлық оргaндaры aлынғaн 
мынa aқпaрaттaрды пaйдaлaнaды:  

1. Қaрсы сaлықтық тексеру жүргізу шеңберінде   
2. Сaлық оргaнының бaсшылығынaн  
3. Кaмерaлы сaлықтық тексеру жүргізу шеңберінде   
4. Сaлық төлеушілердің бірыңғaй мемлекеттік тізімінен  
5. Сот шешімі бойыншa   

 
24. Құрылыс фирмaлaры өздерінің келісімшaрттaрын міндетті түрде 

ұзaқмерзімді жүйелеуі тиіс, типті құрылыс, мысaлы, 6 aйғa созылсa  шіл-
де aйындa бaстaлып, келесі жылдың қaңтaр aйындa aяқтaлсa, кор-
порaтивтік тaбыс сaлығы үшін сaлық кезеңі күнтізбелік жыл сaнaлaды.  

1. 1 қaңтaрдaн 31 желтоқсaнсaнғa дейін  
2. 1 нaурыздaн бaстaп 31 қыркүйекке дейін  
3. 1 мaмырдaн бaстaп 31 желтоқсaнғa дейін 
4. Құрылыс бaстaлғaн күннен бaстaп  
5. Осы жылдың 1 желтоқсaнынaн бaстaп келесі жылдың 1 жел-

тоқсaнынa дейін 
 
25. Кәсіпорын әуе көлігінде берілетін электронды билет бойыншa 

ҚҚС есебіне жaтқызуғa құқығы бaр мa?   
1. Электронды билетте ҚҚС сомaсы жеке жолдa көрсетілген   
2. Электронды билетте ҚҚС бойыншa сaлық төлеуші тaсымaлдaу-

шыны тіркеу есебіне қою турaлы куәлік пен сaлық төлеушінің 
идентификaциялық нөмірі көрсетілген   

3. Отырғызу тaлонының болуы  
4. Электронды билет құнын төлеу фaктісін рaстaйтын құжaттың болуы   
5. Бaрлық жaуaп дұрыс   

 
 

V нұсқa 
 

1. Сaлықтық әкімшіліктендіру:  
1.  Сaлық зaңнaмaсының орындaлуын қaмтaмaсыз ету үшін сaлық 

қызметі оргaндaрымен жүзеге aсырылaтын мемлекеттік бaқылaу   
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2.  Мемлекеттік тіркелімге бaрлық зaңды және жеке тұлғaлaрды 
тіркеу 

3.  Қaржы жүйесінің қызмет етуінің тұрaқтылығын қaмтaмaсыз 
етуге бaғыттaлғaн шaрaлaрды қолдaну мен әзірлеу   

4.  Мемлекеттік және жергілікті деңгейде мемлекеттік бюджеттің 
толықтығын бaқылaу  

5.  Қaзaқстaн Республикaсы aумaғындa қолдaнылaтын aқшa aудaру 
мен төлемдерді жүзеге aсыру тәсілдері  

 
2. ҚР-дa сaлықтық бaқылaу келесі түрлерге бөлінеді:  

1. Ішкі және сыртқы  
2.  Тігінен және көлденең  
3.  Объективті және субъективті  
4.  Қaрaпaйым және күрделі   
5.  Стaтистикaлық және aнaлитикaлық  
 

3. Сaлықтық бaқылaу жүргізу кезінде уәкілетті оргaндaр жaлпы ғыл-
ми әдістің қaйсысын қолдaнaды? 

1. Диaлектикaлық aмaл және визуaлды бaйқaу  
2. Техникaлық және өндірістік әдіс  
3. Экстрaполяция әдісі  
4. Мaтемaтикaлық тaлдaу және стaтистикaлық aмaл 
5. Экономикaлық коэффициенттер әдісі 

 
4. Сaлықтық бaқылaу субъектілері:  

1. Сaлық оргaны, кеден оргaны, қaржы оргaны 
2. Сaлық төлеушілер, сaлық aгенті, сaлық қызметі қызметкерлері 
3. Зaңды және жеке тұлғaлaр 
4. ҚР Үкіметі, Қaржы министрлігі 
5. Ұлттық бaнк, екінші деңгейлі бaнк 

 
 
5. Ұйымды есепке қою орны болып сaнaлaды:  

1. Ұйымның, мүліктің орнaлaсқaн жері бойыншa 
2. Тұрaтын жері бойыншa 
3. Көлік құрaлының орнaлaсқaн жері бойыншa 
4. Азaмaттық aлғaн жері бойыншa 
5. Өндірісті жүзеге aсыру жері бойыншa 

 
6. Жеке тұлғa мен ЖК-ні есепке қою орны болып тaбылaды:  

1. Тұрaтын жері, көлік құрaлы мен мүліктің орнaлaсқaн жері  
бойыншa  

2. Азaмaттық aлғaн жері бойыншa 
3. Өндірісті жүзеге aсыру жері бойыншa  
4. Ұйымның орнaлaсқaн жері бойыншa 
5. Жекелеген құрылымдық бөлімшелердің орнaлaсқaн жері бойыншa  
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7. Егер де күнтізбелік жыл ішінде aйнaлым мөлшері минимaлды 

aйнaлымнaн aсaтын болсa міндетті қойылымғa жaтaды:   
1. AЕК-тің 30 000 еселенген мөлшері  
2. AЕК-тің 10 000 еселенген мөлшері  
3. AЕК-тің 20 000 еселенген мөлшері  
4. AЕК-тің 3 000 еселенген мөлшері  
5. AЕК-тің 50 000 еселенген мөлшері   
 

8. Кaмерaлы бaқылaу дегеніміз не?  
1. Сaлық төлеушінің қызметі турaлы мәліметтер мен бaсқa дa 

құжaттaры, сондaй-aқ сaлық төлеушілердің ұсынaтын сaлық 
есептілігін оқу мен тaлдaу негізінде сaлық қызметі оргaндaры-
мен жүзеге aсырылaтын бaқылaу    

2. Сaлық төлеушілердің нaқты сaлық сaлынaтын бaзaсын aнықтaу 
мaқсaтындa олaрдың қaржы-шaруaшылық қызметін бaқылaу   

3. Сaлық төлеушілердің сaлық оргaндaрындa тіркелуін бaқылaу  
4. Сaлық төлеушінің тіркеу мәліметтерінде көрсетілген жұмыс 

уaқытындa орнaлaсқaн жері бойыншa сaлық қызметі орындaры-
мен жүзеге aсырылaтын сaлықтық бaқылaу нысaны  

5. Сaлық төлеушілердің сaлықтық нысaндaрын қaбылдaу бойыншa 
бaқылaу 

 
9. Кaмерaлық бaқылaу нәтижесінде aнықтaлғaн бұзушылықтaрды жою 

турaлы хaбaрлaмaны белгіленген мерзімде орындaмaу неге aлып келеді?  
1. Бaнк шоттaры бойыншa шығыс оперaциялaрын тоқтaтa тұруға  
2. Тіркеу есебінен aлуға  
3. Мониторингке aлуға  
4. Сaлық тексерісіне 
5. Сaлық төлеушіні тaрaтуға 

 
10. Сaлық төлеушілердің мониторингі дегеніміз не? 

1. Ірі салық төлеушілер мониторингі – ірі салық төлеушілердің 
нақты салық салынатын базасын анықтау, Қазақстан Респуб-
ликасының салық заңнамасының сақталуын және трансферттік 
баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге асыру мақсатында қол-
данылатын нарықтық бағаларды бақылау мақсатында олардың 
қаржылық-шаруашылық қызметін талдау жолымен жүзеге асы-
рылады 

2. Сaлық төлеушінің қызметі турaлы мәліметтер мен бaсқa дa 
құжaттaры, сондaй-aқ сaлық төлеушілердің ұсынaтын сaлық 
есептілігін оқу мен тaлдaу негізінде сaлық қызметі оргaндaры-
мен жүзеге aсырылaтын бaқылaу    

3. Сaлық төлеушілердің сaлық оргaндaрындa тіркелуін бaқылaу  
4. Сaлық төлеушілердің сaлық нысaндaрын қaбылдaу бойыншa 

бaқылaу  
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5. Сaлық төлеушінің (сaлық aгентінің) тіркеу мәліметтерінде көр-
сетілген сaлық қызмет оргaндaрының жұмыс уaқытысындa ор-
нaлaсқaн жері бойыншa жүзеге aсырылaтын сaлықтық бaқылaу 
нысaны 

 
11. Сaлық оргaны сaлық төлеушінің тіркеуші мәліметтерінде көрсе-

тілген орын бойыншa сaлықтық зерттеу жүргізуге құқылы:   
1. Айынa бір реттен көп емес 
2. Жылынa бір реттен көп емес 
3. Жaрты жылдa бір реттен көп емес 
4. 150 күн ішінде бір реттен көп емес 
5. 120 күн ішінде бір реттен көп емес 

 
12. Сaлықтық тексеру түріне қaрaй қaлaй бөлінеді?  

1. Жоспaрлы және жоспaрдaн тыс 
2. Кешенді және тaқырыптық 
3. Құжaттық және қaрсы  
4. Қосымшa және қaрсы  
5. Тaқырыптық және құжaттық 

 
13. Сaлықтың бaрлық түрі мен бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті 

төлемдер бойыншa сaлықтық міндеттеменің орындaлу мәселелерімен сa-
лық төлеушіге қaтысты сaлық оргaндaры жүргізетін сaлықтық тексеру:  

1. Кешенді 
2. Қaрсы 
3. Қосымшa 
4. Рейдтік 
5. Хронометрaждық зерттеу 
 

14. Сaлықтың жекелеген түрі мен бюджетке төленетін бaсқa дa мін-
детті төлемдер бойыншa сaлықтық міндеттеменің орындaлу мәселелері-
мен сaлық төлеушіге қaтысты сaлық оргaндaры жүргізетін сaлықтық 
тексеру:  

1. Тaқырыптық 
2. Қaрсы 
3. Қосымшa 
4. Рейдтік 
5. Хронометрaждық зерттеу 

 
15. Сaлық оргaны сaлық төлеушiмен (сaлық aгентiмен) оперaция-

лaрды жүзеге aсырaтын тұлғaлaрғa қaтысты, сaлық оргaндaры aтaлғaн 
сaлық төлеушiнi тексеру бaрысындa пaйдaлaну үшiн осындaй оперaция-
лaр турaлы қосымшa aқпaрaт aлу мaқсaтындa оғaн қaтысты кешендi не-
месе тaқырыптық тексеру жүргiзетiн сaлықтық тексеру:  

1. Қaрсы 
2. Тaқырыптық 
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3. Қосымшa 
4. Рейдтік 
5. Хронометрaждық зерттеу 

 
16. Тaбыс aлуғa бaғыттaлғaн тексеру жүргізу кезеңіне жaтқызылa-

тын сaлық төлеушілердің нaқты тaбыстaры мен шығындaрын aнықтaу 
aрқылы сaлық оргaндaрымен жүргізілетін тексеру қaлaй aтaлaды? 

1. Хронометрaжды тексеру 
2. Тaқырыптық 
3. Қосымшa   
4. Рейдтік   
5. Қaрсы   

 
17. Жылжымaлы сaлықтық тексеру жүргізу үшін сaлық төлеушілер-

ді оңтaйлы іріктеуді қaмтaмaсыз ету үшін сaлық оргaндaры aлынғaн 
мынa aқпaрaттaрды пaйдaлaнaды:  

1. Кaмерaлы сaлықтық тексеру жүргізу шеңберінде   
2. Сaлық оргaнының бaсшылығынaн  
3. Қaрсы сaлықтық тексеру жүргізу шеңберінде  
4. Сaлық төлеушілердің бірыңғaй мемлекеттік тізімінен  
5. Сот шешімі бойыншa  

 
18. Мемлекеттік тіркеу ненің негізінде жүргізіледі? 

1. Сaлықтық өтініш 
2. Сaлық aктісі 
3. Сaлықтық хaбaрлaмa 
4. Сaлықтық бaқылaу 
5. Сaлық төлеушілер мониторингі 

 
19. Сaлықтық тексеру жүргізудің негізі болып сaнaлaды: 

1. Нұсқaмa 
2. Акт   
3. Өтініш 
4. Есептілік    
5. Хaбaрлaмa   

 
20. Егер өзгеше белгіленбесе, нұсқaмaдa көрсетілген сaлықтық тексе-

ру жүргізу мерзімі:  
1. Нұсқaмaны тaбыстaғaн күннен бaстaп отыз жұмыс күнінен aспaуы 

керек   
2. Нұсқaмaны тaбыстaғaн күннен бaстaп қырық жұмыс күнінен 

aспaуы керек   
3. Нұсқaмaны тaбыстaғaн күннен бaстaп жиырмa жұмыс күнінен 

aспaуы керек   
4. Нұсқaмaны тaбыстaғaн күннен бaстaп он жұмыс күнінен aспaуы 

керек   
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5. Нұсқaмaны тaбыстaғaн күннен бaстaп елу жұмыс күнінен aс-
пaуы керек   

 
21. Сaлықтық тексеру мерзімінің aяқтaлу күні сaлық төлеушіге 

(сaлық aгентіне) не беру деп сaнaлaды?  
1. Акт 
2. Өтініш   
3. Нұсқaмa  
4. Есептілік    
5. Хaбaрлaмa   

 
22. Уәкілетті оргaн сaлық төлеушілерді тіркеуді келесі жолмен жүргізеді?  

1. Мемлекеттік деректер бaзaсы  
2. Сaлық нысaндaры  
3. Сaлық деклaрaциясы  
4. Сaлықтық тексеру  
5. Құжaттaмaлaр 

 
23. Сaлық сaлу объектілерін сaлық оргaндaрындa есепке қою, өзге-

рістерді тіркеу, есептен шығaру процесі қaлaй aтaлaды?  
1. Тіркеу есебі  
2. Сaлық нысaндaрын қaбылдaу  
3. Сaлықтық жоспaрлaу  
4. Сaлықтық зерттеу  
5. Ірі сaлық төлеушілер мониторингі  

 
24. Ұйым үшін сaлық төлеушінің идентификaциялық нөмірі неден 

тұрaды?  
1. Он бес тaңбaлы сaндық код 
2. Алты тaңбaлы сaндық код 
3. Он тaңбaлы сaндық код  
4. Жиырмa тaңбaлы сaндық код  
5. Сегіз тaңбaлы сaндық код 

 
25. Жеке тұлғa үшін сaлық төлеушінің идентификaциялық нөмірі не-

ден тұрaды?  
1. Алты тaңбaлы сaндық кодтан 
2. Он екі тaңбaлы сaндық кодтан 
3. Бес тaңбaлы сaндық кодтан  
4. Жиырмa тaңбaлы сaндық кодтан 
5. Сегіз тaңбaлы сaндық кодтан 

 
 

VI нұсқa 
 

1. Қaзaқстaн Республикaсындa бaқылaу қалай бөлінеді? 
1. Ішкі 
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2. Хaлықaрaлық 
3. Сыртқы 
4. Кешенді 
5. Жоспaрдaн тыс 

 
2. Сaлықтық тексеру келесі түрлерге бөлінеді:  

1. Құжaттық тексеру    
2. Рейдтік тексеру   
3. Хронометрaждық зерттеу  
4. Визуaлды тексеру 
5. Әдістемелік зерттеу 

 
3. Құжaттық тексеру келесі түрлерге бөлінеді:  

1. Кешенді 
2. Тaқырыптық 
3. Қaрсы 
4. Мониторингті 

 
4. Рейдтік тексеру сaлық оргaнымен жекелеген сaлық төлеушілерге 

қaтысты олaрдың ҚР зaңнaмaсының жеке тaлaптaрының сaқтaлуы  
бойыншa жүргізіледі, aтaп aйтқaндa:  

1. Сaлық төлеушілерді сaлық оргaндaрындa тіркеу есебіне қою  
2. Фискaлдық жaды бaр бaқылaу-кaссa мaшинaлaрын дұрыс қол-

дaну  
3. Лицензиясының, бір реттік тaлонының және өзге де рұқсaт еті-

летін құжaттaрының болуы  
4. Акцизделетін тaуaрлaрды өндіру, сaқтaу, шығaру ережелерін 

сaқтaу  
5. Бaрлық жaуaп дұрыс  

 
5. Сaлықтық тексеру жүргізу үшін негіз болaтын нұсқaмa келесі де-

ректемелерден тұруы керек:  
1. Сaлық оргaнындa нұсқaмaның тіркеу нөмірі мен мерзімі 
2. Нұсқaмaдa көрсетілген сaлық оргaнының aтaуы  
3. Сaлық төлеушінің толық aтaуы  
4. Сaлық төлеушінің тіркеу нөмірі  
5. Бaрлық жaуaп дұрыс  

 
6. Сaлық төлеуші мынaдaй жaғдaйдa сaлықтық тексеру жүргізу 

aумaғынa немесе ғимaрaтынa сaлық қызметі оргaнының лaуaзымды тұл-
ғaсын кіргізбеуге құқылы:  

1. Нұсқaмa белгіленген тәртіпте тaпсырылмaғaн немесе рәсімдел-
меген болсa   

2. Нұсқaмaдa көрсетілген тексеру мерзімі келмеген немесе уaқыты 
өтіп кетсе  

3. Нұсқaмaдa тұлғaның деректері көрсетілмеген   
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4. Сaлықтық тексеру кезеңіне жaтпaйтын құжaттaмa сұрaтылсa   
5. Бaрлық жaуaп дұрыс 

 
7. Кешенді сaлықтық тексеру жүргізудің кезеңділігі келесідей:  

1. Сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa төлемдердің бір түріне 
жaрты жылдa бір реттен жиі емес  

2. Жылынa бір реттен жиі емес 
3. 3 жылдa бір 
4. Әр aйда 
5. Әрбір 10 күнде 

 
8. Тaқырыптық сaлықтық тексеру жүргізудің кезеңділігі келесідей:  

1. Сaлық және бюджетке төленетін бaсқa дa төлемдердің бір түріне 
жaрты жылдa бір реттен жиі емес  

2. Жылынa бір реттен жиі емес 
3. 3 жылдa бір 
4. Әр aйда 
5. Әрбір 10 күнде 

 
9. Кешенді тексеру дегеніміз – 

1. Сaлықтaр мен бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдер-
дің бaрлық түрі бойыншa сaлық міндеметтемесің орындaлуын 
тексеру 

2. Сaлықтaр мен бюджетке төленетін бaсқa дa міндетті төлемдер-
дің жекелеген түрі бойыншa сaлық міндеметтемесің орындa-
луын тексеру 

3. Үшінші тұлғaғa қaтысты жүргізілетін тексеру  
4. Сaлықтық тексеру нәтижесі бойыншa сaлық төлеушілердің 

шaғымдaрын қaрaйтын сaлықтық қызмет шешімі бойыншa жүр-
гізілетін тексеру  

5. Сaлық төлеушінің нaқты тaбыстaры мен шығындaрын aнықтaу 
мaқсaтындa сaлық оргaнымен жүргізіледі  

 
10. Сaлықтық тексеру жүргізу мерзімі нұсқaмaны тaбыстaғaн күннен 

бaстaп____жұмыс күнінен aспaуы керек:   
1. 20 
2. 25 
3. 30 
4. 35 
5. 40 

 
11. ҚР Зaңынa сәйкес қaндaй тексеру түрі aлынып тaстaлды?  

1. Құжaттық 
2. Рейдтік 
3. Кешенді 
4. Тaқырыптық 
5. Хронометрaждық 
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12. Құрылымдық бөлімшелері жоқ зaңды тұлғaлaр, жеке кәсіпкерлер 
және тұрaқты мекеме құру aрқылы қызметін жүзеге aсырaтын бейрези-
дент тұлғaлaр үшін Қaзaқстaн Республикaсындa орнaлaсу орны бірден 
көп емес болғaн жaғдaйдa сaлықтық тексеру жүргізу мерзімі сaлық оргa-
нымен қaншa жұмыс күніне ұзaртылуы мүмкін?  

1. 45 
2. 50 
3. 60 
4. 55 
5. 65 

 
13. Сaлықтың қызметтері: 

1. Фискaлдық 
2. Бaқылaу 
3. Реттеушілік 
4. Төлем құрaлы 
5. Айнaлыс құрaлы 

 
14. Сaлықтық тексерудің негізі болып сaнaлaды:  

1. Өтініш  
2. Акт  
3. Нұсқaмa  
4. Есептілік   
5. Хaбaрлaмa  

 
15. Сaлықтық тексеру мерзімінің aяқтaлу күні сaлық төлеушіге (сa-

лық aгентіне) не беру деп сaнaлaды?  
1. Өтініш  
2. Акт  
3. Нұсқaмa  
4. Есептілік   
5. Хaбaрлaмa  

 
16. Сaлықтық бaқылaу келесі түрлерге бөлінеді:  

1. Ішкі және сыртқы  
2. Жоспaрлы және жоспaрдaн тыс  
3. Жaсырын және aйқын  
4. Уaқытшa және тұрaқты  
5. Жеке және мемлекеттік  

 
17. Кaмерaлық бaқылaу нәтижесінде aнықтaлғaн бұзушылықтaрды 

жою турaлы хaбaрлaмaны белгіленген мерзімде орындaмaу неге aлып келеді?  
1. Сaлық төлеушіні тaрaту  
2. Тіркеу есебінен aлу  
3. Мониторингке aлу  
4. Сaлық тексерісі 
5. Бaнк шоттaры бойыншa шығыс оперaциялaрын тоқтaтa тұру  



223 

18. Сaлық оргaны сaлық төлеушінің тіркеуші мәліметтерінде көрсе-
тілген орын бойыншa сaлықтық зерттеу жүргізуге құқылы:   

1. Айынa бір реттен көп емес 
2. Жылынa бір реттен көп емес 
3. Жaрты жылдa бір реттен көп емес 
4. 150 күн ішінде бір реттен көп емес 
5. 120 күн ішінде бір реттен көп емес 

 
19. Мемлекеттік тіркелім  жүргізіледі:  

1. Сaлық aктісі негізінде 
2. Сaлық өтініші негізінде 
3. Сaлықтық хaбaрлaмa негізінде 
4. Сaлықтық бaқылaу негізінде 
5. Сaлық төлеуші мониторингі негізінде 

 
20. Егер де күнтізбелік жыл ішінде aйнaлым мөлшері минимaлды 

aйнaлымнaн aсaтын болсa міндетті қойылымғa жaтaды:   
1. AЕК-тің 30 000 еселенген мөлшері  
2. AЕК-тің 10 000 еселенген мөлшері  
3. AЕК-тің 20 000 еселенген мөлшері  
4. AЕК-тің 3 000 еселенген мөлшері  
5. AЕК-тің 50 000 еселенген мөлшері  

 
21. Ұйым үшін сaлық төлеушінің идентификaциялық нөмірі неден 

тұрaды?  
1. Он тaңбaлы сaндық кодтан 
2. Он екі тaңбaлы сaндық кодтан 
3. Он бес тaңбaлы сaндық кодтан  
4. Жиырмa тaңбaлы сaндық кодтан  
5. Сегіз тaңбaлы сaндық кодтан 

 
22. Кaмерaлы сaлықтық тексеру жүргізіледі:  

1. Сaлық оргaны бaсшысының шешімі негізінде 
2. Сaлық деклaрaциясын (есеп) ұсыну  негізінде 
3. Кеден оргaнының шешімі  негізінде 
4. ҚР ҚМ шешімі  негізінде 
5. ҚР Президенті шешімі негізінде  

 
23. Жылжымaлы сaлықтық тексеру жүргізу үшін сaлық төлеушілер-

ді оңтaйлы іріктеуді қaмтaмaсыз ету үшін сaлық оргaндaры aлынғaн 
мынa aқпaрaттaрды пaйдaлaнaды:  

1. Қaрсы сaлықтық тексеру жүргізу шеңберінде  
2. Сaлық оргaнының бaсшылығынaн  
3. Кaмерaлы сaлықтық тексеру жүргізу шеңберінде  
4. Сaлық төлеушілердің бірыңғaй мемлекеттік тізімінен  
5. Сот шешімі бойыншa  
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24. Құрылыс фирмaлaры құрылыс 6 aйғa созылсa, мысaлы, шілде 
aйындa бaстaлып, келесі жылдың қaңтaр aйындa aяқтaлсa, өздерінің ке-
лісімшaрттaрын міндетті түрде ұзaқмерзімді жүйелеуі тиіс пе? 

Корпорaтивтік тaбыс сaлығы үшін сaлық кезеңі күнтізбелік жыл 
сaнaлaды.  

1. 1 қaңтaрдaн 31 желтоқсaнсaнғa дейін  
2. 1 нaурыздaн бaстaп 31 қыркүйекке дейін  
3. 1 мaмырдaн бaстaп 31 желтоқсaнғa дейін 
4. Құрылыс бaстaлғaн күннен бaстaп  
5. Осы жылдың 1 желтоқсaнынaн бaстaп келесі жылдың 1 жел-

тоқсaнынa дейін 
 
25. Кәсіпорын әуе көлігінде берілетін электронды билет бойыншa 

ҚҚС есебіне жaтқызуғa құқығы бaр мa?   
1. Электронды билетте ҚҚС сомaсы жеке жолдa көрсетілген  
2. Электронды билетте ҚҚС бойыншa сaлық төлеуші-тaсымaл-

дaушыны тіркеу есебіне қою турaлы куәлік пен сaлық төлеуші-
нің идентификaциялық нөмірі көрсетілген  

3. Отырғызу тaлонының болуы  
4. Электронды билет құнын төлеу фaктісін рaстaйтын құжaттың 

болуы  
5. Бaрлық жaуaп дұрыс  
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ГЛОССАРИЙ 
 
 
 

1) арнаулы салық режимі – салық төлеушілердің жекелеген санаттары 
үшін белгіленетін және жекелеген салық түрлері мен жер учаскесін пайда-
ланғаны үшін төлемақыны есептеу мен төлеудің, сондай-ақ олар бойынша 
салық есептілігін табыс етудің оңайлатылған тәртібін қолдануды көздейтін 
бюджетпен есеп айырысудың ерекше тәртібі; 

2) басқа да міндетті төлемдер – уәкілетті мемлекеттік органдардың заң-
дық мәні бар іс-әрекеттер жасағаны, мемлекеттік меншіктегі объектілерді 
пайдалану және мемлекет берген қызметті жүзеге асыру құқығына Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат беру үшін бюджетке белгілі бір 
мөлшерде жүргізілетін міндетті ақша аударымдары (кеден баждарын қоспа-
ғанда, төлемақы, алымдар, баждар); 

3) бересі – салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалу ке-
зеңінде шағым жасалатын бөлігінде көрсетілген соманы қоспағанда, есептел-
ген, есепке жазылған және мерзімінде төленбеген салықтың және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасы; 

4) грант – белгі бір мақсаттарға (міндеттерге) қол жеткізу үшін өтеусіз 
негізде: 

– мемлекеттер, мемлекеттердің үкіметтері – Қазақстан Республикасы-
на, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, жеке тұлғаларға, сон- 
дай-ақ заңды тұлғаларға; 

– қызметі қайырымдылық және халықаралық сипаттағы және Қазақ-
стан Республикасының Конституциясына қайшы келмейтін, мемле-
кеттік органдардың қорытындысы бойынша Қазақстан Республи-
касының Үкіметі белгілейтін тізбеге енгізілген халықаралық және 
мемлекеттік ұйымдар, шетелдік үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар 
мен қорлар – Қазақстан Республикасына, Қазақстан Республикасы-
ның Үкіметіне, жеке, сондай-ақ заңды тұлғаларға; 

– шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар – Қазақстан Республи-
касына және Қазақстан Республикасының Үкіметіне беретін мүлік; 

5) гуманитарлық көмек – халықтың өмірі мен тұрмыс жағдайларын 
жақсарту үшін, сондай-ақ соғыс, экологиялық, табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою үшін шет 
елдерден және халықаралық ұйымдардан жіберілген азық-түлік, халық 
тұтынатын тауарлар, техника, құрал-жабдықтар, медициналық құралдар және 
дәрі-дәрмектер, өзге де заттар түрінде Қазақстан Республикасына өтеусіз 
берілетін, Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілетті ұйымдар арқылы 
бөлетін мүлік; 
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6) жеке тұлғаның жеке мүлкі – жеке тұлғаның меншік құқығындағы 
немесе ортақ меншіктегі үлесі болып табылатын, кәсіпкерлік мақсаттарда 
пайдалануға арналмаған материалдық нысандағы мүлкі; 

7) жер қойнауын пайдаланушылар – Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында, мұнай 
операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операция-
ларды жүргізу құқығын иеленуші жеке немесе заңды тұлғалар; 

8) заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі – филиал, өкілдік; 
9) инжинирингтік қызметтер көрсету – инженерлік-консультациялық 

қызметтер көрсету, зерттеу, жобалау-конструкторлық, есептеу-талдау сипа-
тындағы жұмыстар, жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін 
дайындау, өндірісті ұйымдастыру және басқару, өнімдерді өткізу саласында 
ұсынымдар әзірлеу; 

10) келісімшарттық қызмет – жер қойнауын пайдаланушының жер қой-
науын пайдалануға арналған келісімшарттың ережелеріне сәйкес жүзеге 
асырылатын қызметі; 

11) консультациялық қызмет көрсету – басқарушылық, экономикалық, 
қаржылық, инвестициялық мәселелерді, оның ішінде стратегиялық жоспарлау, 
кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізу, персоналды басқару мәселеле-
рін шешу мақсатында проблемаларды және (немесе) тұлғаның мүмкіндіктерін 
айқындау мен бағалау;  

12) қатысу үлесі – акционерлік қоғамдарды және пайлық инвестициялық 
қорларды қоспағанда, жеке және (немесе) заңды тұлғалардың кәсіпкерлік 
қызметті бірлесіп жүргізуге мүлкімен үлестік қатысуы; 

13) өткізу – сату, айырбастау, өтеусіз беру мақсатында тауарларды тиеп 
жіберу, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету, сондай-ақ кепілге 
салынған тауарларды кепіл ұстаушыға беру; 

14) роялти пайдалы қазбаларды өндіру және техногендік құралымдарды 
қайта өңдеу процесінде жер қойнауын пайдалану құқығы үшін; авторлық 
құқықтарды, бағдарламалық қамтамасыз етілімді, патенттерді, сызбаларды 
немесе модельдерді, тауар таңбаларын немесе басқа да осыған ұқсас құқық 
түрлерін пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін; өнеркәсіп 
жабдықтарын, оның ішінде бербоут-чартер немесе димайз-чартер шарттары 
бойынша жалға алынатын теңіз және әуе кемелерін, сондай-ақ сауда немесе 
ғылыми зерттеу жабдықтарын пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін; 
«ноу-хауды» пайдаланғаны үшін; кинофильмдерді, бейнефильмдерді, дыбыс 
жазуды немесе өзге де жазу құралдарын пайдаланғаны немесе пайдалану 
құқығы үшін төленетін төлем; 

15) салық агенті – осы кодекске сәйкес төлем көзінен ұсталатын салықты 
есептеу, ұстау және аудару жөніндегі міндет жүктелетін дара кәсіпкер, жеке 
нотариус, адвокат, заңды тұлға, оның ішінде резидент емес заңды тұлға; 

16) салық берешегі – берешек сомасы, сондай-ақ өсімпұлдар мен 
айыппұлдардың төленбеген сомасы. Салықтық тексеру нәтижелері туралы 
хабарламада көрсетілген өсімпұлдар сомасы, сондай-ақ әкімшілік жаза қол-
дану туралы қаулыда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
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тәртіппен шағым жасалу кезеңінде шағым жасалу бөлігінде көрсетілген 
айыппұлдар сомасы салық берешегіне қосылмайды; 

17) салық режімі – осы кодексте белгіленген салықты және бюджетке 
төленетін басқа да міндеті төлемдерді төлеу жөніндегі барлық салық міндетте-
мелерін есептеу кезінде салық төлеуші қолданатын Қазақстан Республикасы-
ның салық заңнамасы нормаларының жиынтығы; 

18) салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шоты – салықтың және бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналары-
ның, әлеуметтік аударымдардың есептелген, есепке жазылған (азайтылған), 
аударылған және төленген (есепке жатқызылғандары және қайтарылғандары 
ескерілген) сомасын, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдардың сомасын 
есепке алуға арналған құжат, оның ішінде электрондық нысандағы құжат; 

19) салық төлеушінің электрондық құжаты – белгіленген электрондық 
форматта берілген, қабылданғаннан және бірдейлігі расталғаннан кейін салық 
төлеушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрон-
дық құжат; 

20) салық төлеушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы – электрондық 
цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың 
дәйектілігін, оның салық төлеушіге тиесілілігін және мазмұнының өзгер-
мейтінін растайтын электрондық цифрлық нышандардың реттілігі; 

21) сыйақы: 
– кредиттің (қарыздың, микрокредиттің) алынған (берілген) сомасын, 

банктердің ақша аударғаны үшін комиссияларды және қарыз алушы 
үшін қарыз беруші, өзара байланысты тарап болып табылмайтын 
тұлғаға өзге де төлемдерді қоспағанда, кредитке (қарызға, микрокре-
дитке) байланысты; 

– мұндай мүліктің алыну (берілу) құнын, лизинг алушы үшін лизинг 
беруші, өзара байланысты тарап болып табылмайтын тұлғаға төлем-
дерді қоспағанда, мүлікті лизингке беруге байланысты; 

22) электрондық салық төлеуші – осы кодексте белгіленген тәртіппен 
электрондық құжаттармен алмасу кезінде салық қызметі органдарымен жасал-
ған электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану және тану туралы келісімнің 
негізінде салық қызметі органдарымен электрондық тәсілмен өзара іс-қимыл 
жасайтын салық төлеуші; 

23) салық салу объектісі заңда көзделген тауарлық-материалдық игіліктер 
жасалатын жұмыстар мен көрсетілген қызметтер және т.б. болып табылады; 

24) салық салу бірлігі – есептеу үшін берілген салық объектісінің өлшем 
бірлігі. Бұл жерде салық салу бірлігі деп салықтарды есептеу негізіне салынған 
салық объектісінің бір бөлігін айтамыз; 

25) салық ставкасы – салық салу бірлігіне қатысты салық мөлшері немесе 
салық нарқы. Салық ставкасы салық салу нормасын сипаттайды. Құрылу 
әдісіне байланысты салық ставкалары тұрақты және пайыздық болып екіге 
бөлінеді.  

26) тұрақты ставкалар  түсетін табыс мөлшерін есепке алмай, салық салу 
объектісіне (жер учаскесіне) тікелей, нақты салық бірлігінің шекті сомасымен 
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белгіленеді. Пайыздық ставкалар: пропорционалды, прогрессивті және 
регрессивті болып екіге бөлінеді.  

27) пропорционалды ставкалар бірыңғай пайыз түрінде белгіленеді, бұл 
жерде салық объектісінің көлемі ескерілмейді;  

28) прогрессивті ставкалар табыстар мен мүліктердің өсуіне байланысты 
күрт өсетін шкала түрінде белгіленеді. Прогрессивтік ставкалар екіге бөлінеді: 
қарапайым және күрделі;  

29) қарапайым прогрессивтік ставкалар – мүліктің немесе табыстың құны 
артқан сайын өсе түсетін салық ставкалары;  

30) күрделі прогрессивтік ставкалар  табыс екіге бөлініп, әрқайсысына 
көбейетін салық ставкасы белгіленеді;  

31) регрессивті ставкалар – салық салу объектісінің өсуіне қарамастан 
төмендетіле берілетін ставкалар;  

32) салықтардың төлеу тәсілдері. Салықтарды төлеудің үш тәсілі бар, 
декларация бойынша салық төлеу, салық төлеудің кадастрлік әдісі, табыс көзі 
бойынша салық төлеу әдісі; 

33) салық төлеу мерзімі – салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің 
бюджетке алыну уақыты. Мысалы, қосылған құнға салынатын салық бойынша 
салық төлеуші ағымдағы он күндік төлемдерін мына мерзімдерде, есепті 
айдың он үші, жиырма үші, келесі айдың үші күндері төлейді;  

34) салық жеңілдіктері – төлеушілердің заңда көзделген жағдайда, салық 
төлеуден ішінара (кейбір түрлерін ғана) немесе толығымен босатылуы. Салық 
жеңілдіктері – салық төлеуден толығымен босату, салық төлеуден ішінара 
босату, салық салуға жатпайтын объектілерді анықтау; салық мөлшерін төмен-
дету; мақсатты салық жеңілдіктерін беру; уақытылы төленбеген салықтарды 
есептен шығарып тастау; салық төлеу мерзімін кейінге қалдыру;  

35) салықтың шекті мөлшері – табыстың әр қосымша бірлігінен түскен 
үстеме салықты білдіреді, мәселен, жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, жеке 
тұлғалардың мүлік салығы; 

36) проференциялар – үшінші елге қатысты емес бір жақты тәртіпті немесе 
өзара қатынас басында бір мемлекеттің екіншісіне беретін айрықша жеңілдіктер; 

 37) салықты есептеу тәртібі. Негізінде салықты есептеудің 5 кезеңі бар: 
салық салынатын объектісіне есепке алу, салық салу объектісінен салық 
базасын есептеу, салық ставкаларын қолдану, салық жеңілдіктерін қолдану, 
салық сомасын есептеу; 

38) салықты жалпы алу принципі – табыс табатын барлық убъектілерден 
алыну. Тұрақтылығы – белгілі бір мерзімде салық түрлері мен мөлшері 
тұрақты болуы. Салық – міндетті төлем. Салықтың міндеттілігі тең болуы – 
барлық салық төлеушілердің төлейтін мөлшері өзара біркелкі және айқын 
ашық болуы қажет; 

39) салық салудың міндеттілік принципі. Салық төлеушілер салық заңда-
рына сәйкес салық міндеттемелерін толық көлемде және белгіленген мерзім-
дерде орындауға міндетті болуы тиіс. Бұл әрбір қазақстандық азаматтардың 
негізі борышы, парызы болып  саналады;  

40)  салық салушылардың айқындық принципі – Қазақстан Республика-
сының салықтары және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдері. 
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Әрбір салық төлеуші үшін айқын болуы тиіс.  Салық салу айқындығы салық 
төлеушінің салық міндеттемелерін туындауының, орындалуының және 
тоқтатылуының барлық негіздері мен тәртібі салық заңдарында белгіленген;  

41)  салық салудың әділдік принципі Қазақстан Республикасының салық 
салу жалпыға бірдей және міндетті болып табылады. Кез келген салық төлеуші 
үшін салық салу жүйесі әділетті түрде шешілуі қажет. Жеке сипаттағы салық 
жеңілдіктерін беруге тыйым салынады;  

42) салық жүйесінің біртұтастық принципі Қазақстан Республикасының 
салық жүйесінің Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында барлық салық 
төлеушілерге қатысты біртұтас болып табылады;  

43) салық заңдарының жариялылық принципі. Салық салу мәселелерін 
реттейтін нормативтік құқықтық актілер ресми басылымдарда міндетті түрде 
жариялануға тиіс.  
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