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АЛҒЫ СӨЗ

Экономикада кəсіпкерлікті мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық 
дамуын жеделдетудің маңызды факторы ретінде қарастыруымыз қажет. 
Себебі кəсіпкердің бастамасы, тəуекелге бел бууы, білімі мен біліктілігі 
экономикалық өсуді ынталандыру мақсатында экономикалық ресур-
старды барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Əлеуметтік құбылыс ретінде кəсіпкерлік қызмет – əрбір іс-əрекетке 
қабілетті адамның өзінің жеке қабілетін барынша пайдалана отырып, 
заманынның талабына сай икемделігін көрсету мүмкіндіктері арқылы 
меншік иесі болуы; жеке шаруашылық-экономикалық қызметке тар-
тушы, өз ісін құруға, орта кедергісін еңсеруге жəне қойылған мақсаттарға 
шыдаммен қол жеткізуге қабілетті іскер адамдарды қалыптастыруды 
сипаттайды.

Сонымен бірге бұл экономикалық жəне əлеуметтік қызығушылығы 
мол жұмыскерлер санының өсуіне ықпал етеді. Кəсіпкерлік ұйым неғұр-
лым тиімді жұмыс істесе, аймақтың экономикасы соғұрлым тұрақты 
болады, бюджетке түсетін түсімдер жəне мемлекеттік бюджеттен тыс 
əлеуметтік қорлар артады, жұмыс орындары көбейеді, жұмыссыздық 
деңгейі төмендейді, жұмысшылардың қаржылық жағдайы жоғарылайды

Кəсіпкерлік ойлауды қалыптастыру білікті мамандар даярлаудың 
ажырамас шарттарының бірі болып табылады. Ұсынылған оқу құралында 
қазіргі таңдағы кəсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, есеп беру жəне салық 
салу сұрақтарын қарастырылған.

Сіздердің назарларыңызға еліміздегі кəсіпкерліктін ең жиі кездесетін 
ұйымдық-құқықтық нысандары мен түрлеріне, оның ішінде əлеуметтік 
жəне əйелдер кəсіпкерлігінің даму тəжірибесі мен ерекшеліктеріне назар 
аударылған. Бухгалтерлік қызметтің жұмысын ұйымдастыру; бастапқы 
есеп құжаттарын құру; бухгалтерлік есеп құжаттарын сақтау тəртіптері 
зерттелген. Сонымен қатар салық режимін таңдаудағы жиі қойылатын 
сұрақтар, арнайы салық режимін таңдаудағы шектеулер, табыс салығын 
төлеу көздері, сондай-ақ салық төлеуден босатылған жəне салық ставка-
сын төмендетуге құқығы бар кəсіпкерлік субъектілері қарастырылады. 
Бұл оқу құралы оқытушылар мен студенттерге, сондай-ақ кəсіпкерлерге 
арналған.
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ТАРАУ I. КƏСІПОРЫНДАРДЫҢ 
ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНДАРЫН ЖІКТЕУ

1.1 Кəсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара байланысының 
құқықтық негіздері

1.2 Кəсіпкерлік қызмет субъектілері
1.3 Қазақстан Республикасында шаруашылық қызмет жүргізетін 

субъектілердің негізгі ұйымдық-құқықтық нысандары
 1.3.1 Заңды тұлға негізінде құрылған кəсіпкерлік субъектілері, 
        коммерциялық жəне коммерциялық емес ұйымдардың 
        жіктелуі
 1.3.2 Коммерциялық емес ұйымдар азаматтық құқық
            субъектілерінің нысаны ретінде 
1.4 Қазақстанда бизнесті жүргізудің негізгі нысандары

1.1 Кəсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара 
байланысының құқықтық негіздері

Кəсіпкерлік – азаматтардың, оралмандардың жəне заңды тұлғалардың 
мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру, сату, жұмыстарды орындау, 
қызметтер көрсету арқылы таза кіріс алуға бағытталған, жеке меншік 
құқығына (жеке кəсіпкерлікке) не шаруашылық жүргізу немесе мемле-
кеттік кəсіпорынды жедел басқару құқығына (мемлекеттік кəсіпкерлікке) 
негізделген дербес, бастамашыл қызметі [1, 10-бап].

Кəсіпкерлік қызмет кəсіпкер атынан, оның тəуекел етуімен жəне 
мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасындағы кəсіпкерлік қызмет Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясымен, Кəсіпкерлік кодексімен жəне Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерімен реттелінеді.

Кəсіпкерліктің жекелеген түрлерін жүзеге асыру ерекшеліктері 
Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленеді.

Кəсіпкерлік субъектілерінің жəне мемлекеттің өзара іс-қимылы кəсіп-
керлік пен қоғамды дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауға, Қазақстан 
Республикасында кəсіпкерлік бастаманы ынталандыруға бағытталған.

Кəсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылының 
қағидалары:
 заңдылық;
 кəсіпкерлік еркіндігі;
 кəсіпкерлік субъектілерінің теңдігі;
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 меншікке қол сұғылмаушылық;
 адал бəсекелестік;
 тұтынушылар, кəсіпкерлік субъектілері жəне мемлекет мүдделерінің 

теңгерімі;
 мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы жəне ақпаратқа 

қолжетімділік;
 кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің тиімділігі;
 кəсіпкерлік субъектілерінің өз құқықтары мен заңды мүдделерін өз 

бетінше қорғау қабілеттілігін арттыру;
 құқық бұзушылықтың алдын алу басымдығы;
 кəсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара жауапкершілігі;
 сыбайлас жемқорлықтан азат болу;
 кəсіпкерлік қызметті ынталандыру жəне оны қорғау мен қолдауды 

қамтамасыз ету;
 отандық тауарлар өндірушілерді, жұмыс орындаушыларды, қызмет 

көрсетушілерді қолдау;
 мемлекеттің кəсіпкерлік субъектілерінің ісіне заңсыз араласуына 

жол бермеу;
 жеке кəсіпкерлік субъектілерінің норма шығарушылыққа қатысуы;
 кəсіпкерліктің əлеуметтік жауапкершілігін ынталандыру;
 мемлекеттің кəсіпкерлік қызметке шектеулі қатысуы;
Əр адамның кəсіпкерлік қызмет бостандығына, өз мүлкін кез кел-

ген заңды кəсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы бар. 
Кəсіпкерлік қызмет субъектілері Қазақстан Республикасының заңдарымен 
рұқсат етілген қызмет түрлерімен айналысуға құқылы.

Кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің тиімділігіне оны негіздеудің, 
келісудің жəне бақылаудың міндетті рəсімдерін енгізу арқылы қол жет-
кізіледі.

Кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеу процесінде субъектілердің заңды 
қызметін жүзеге асыруға кедергі туғызбауға тиіс.

Кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеу процесінде кəсіпкерлік субъектілері-
нің мемлекеттік органдармен байланысын шектеу мақсатында норма-
тивтік құқықтық актілерде «бір терезе» қағидатын қолдану көзделуге 
тиіс, бұл ретте мемлекеттік органдардан барлық қажетті келісулерді 
ведомствоаралық өзара іс-қимыл тəртібімен мемлекеттік органдардың 
өздері алуға тиіс.

Кəсіпкерлік субъектілерін дамытуды ынталандыру мақсатында мемле-
кет кəсіпкерлік бастаманы іске асыру үшін – қолайлы құқықтық, эконо-
микалық, əлеуметтік жағдайлар мен кепілдіктер жасауға бағытталған 
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шаралар кешенін жүргізу қажет. Мемлекет кəсіпкерлік субъектілерінің 
өз қызметінде əлеуметтік жауапкершілікті енгізуге кепілдік береді жəне 
көтермелейді.

Жеке кəсіпкерлікті жəне бəсекелестікті дамыту мақсатында мемлекет 
кəсіпкерлік саласында мемлекеттік заңды тұлғаларды, жарғылық капи-
талына мемлекет қатысатын заңды тұлғаларды құруды шектеу жолымен 
мемлекеттің кəсіпкерлік қызметке қатысу үлесін қысқартуға бағытталған 
шараларды қабылдайды.

1.2 Кəсіпкерлік қызмет субъектілері

Кəсіпкерлік субъектілері азаматтар, оралмандар жəне кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік емес коммерциялық заңды 
тұлғалар (жеке кəсіпкерлік субъектілері), мемлекеттік кəсіпорындар 
(мемлекеттік кəсіпкерлік субъектілері) болып табылады [2, 23-бап].

Кəсіпкерлік субъектісі болып табылатын жеке тұлға деп Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген тəртіппен жеке 
кəсіпкер ретінде тіркеледі.

Заңды тұлға деп ұйымдық-құқықтық нысанында көзделген Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексіне кəсіпкерлік субъектісі болып 
табылады.

Қызметкерлердің орташа жылдық санына жəне жылдық орташа табы-
сына қарай кəсіпкерлік субъектілері мынадай санаттарға жатады:
 шағын кəсіпкерлік субъектілері, оның ішінде микрокəсіпкерлік 

субъектілері;
 орта кəсіпкерлік субъектілері;
 ірі кəсіпкерлік субъектілері.
Кəсіпкерлік субъектілерін жоғарыда көрсетілген санаттарға жатқызу 

келесі мақсаттар үшін пайдаланылады:
 мемлекеттік статистика;
 мемлекеттік қолдау көрсету;
 Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де нормаларын 

қолдану мақсатында жүзеге асырылады.
Мемлекеттік статистика мақсаттары үшін қызметкерлердің жылдық 

орташа санының критерийі ғана пайдаланылады.
Мемлекеттік қолдау көрсету жəне Қазақстан Республикасы заңнама-

сының өзге де нормаларын қолдану мақсаттары үшін екі критерий: 
жұмыскерлердің орташа жылдық саны жəне жылдық орташа кіріс пайда-
ланылады.
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Кəсіпкерлік субъектілері жұмыскерлерінің жылдық орташа саны 
осы субъект филиалдарының, өкілдіктерінің жəне басқа да оқшауланған 
бөлімшелерінің жұмыскерлерін, сондай-ақ жеке кəсіпкердің өзін қоса 
алғанда, барлық жұмыскерлер ескеріле отырып айқындалады

Соңғы үш жылдағы жиынтық жылдық кірістердің немесе Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасына сəйкес патент немесе оңайлатылған 
декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын кəсіпкерлік 
субъектілері кірістерінің үшке бөлінген сомасы жылдық орташа кіріс деп 
есептеледі.

Жеке кəсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау бағдарламаларында 
өзге де критерийлер көзделуі мүмкін.

Заңды тұлға құрмаған жеке кəсіпкерлер жəне жұмыскерлерінің 
жылдық орташа саны бір жүз адамнан аспайтын жəне жылдық орташа 
кірісі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне тиісті қаржы 
жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 
үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын, кəсіпкерлікті жүзеге асы-
ратын заңды тұлғалар шағын кəсіпкерлік субъектілері болып табылады.

Жұмыскерлерінің жылдық орташа саны он бес адамнан аспайтын 
немесе жылдық орташа кірісі республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген жəне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста бола-
тын айлық есептік көрсеткіштің отыз мың еселенген мөлшерінен аспай-
тын, жеке кəсіпкерлікті жүзеге асыратын шағын кəсіпкерлік субъектілері 
микрокəсіпкерлік субъектілері болып табылады.

Мемлекеттік қолдау жəне Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге 
де нормаларын қолдану мақсаттары үшін:
 есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына 

байланысты əрекетті;
 акцизделетін өнімді өндіруді жəне (немесе) көтерме саудада 

өткізуді;
 астық қабылдау пункттерінде астық сақтау жөніндегі қызметті;
 лотереялар өткізуді;
 ойын бизнесі саласындағы қызметті;
 радиоактивті материалдардың айналымына байланысты қызметті;
 банк қызметін (не банк операцияларының жекелеген түрлерін) жəне 

сақтандыру нарығындағы қызметті (сақтандыру агенті қызметінен 
басқа);

 аудиторлық қызметті;
 бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби қызметті;
 кредиттік бюролар қызметін;
 күзет қызметін;
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 азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының айналы-
мына байланысты қызметті жүзеге асыратын жеке кəсіпкерлер мен 
заңды тұлғалар шағын кəсіпкерлік, оның ішінде микрокəсіпкерлік 
субъектілері деп танылмайды.

Осы тармақта көрсетілген қызметті жүзеге асыратын жеке кəсіпкерлер 
мен заңды тұлғалар – орта кəсіпкерлік субъектілеріне, ал осы баптың 
6-тармағында белгіленген өлшемшарттарға сай келген жағдайда ірі 
кəсіпкерлік субъектілеріне жатқызылады.

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес ойын бизнесі 
салығын, тіркелген салықты жəне бірыңғай жер салығын төлеушілер 
болып табылатын жеке кəсіпкерлік субъектілері үшін жұмыскерлердің 
саны бойынша өлшемшарт пайдаланылады.

Кəсіпкерлікті жүзеге асыратын, шағын жəне ірі кəсіпкерлік субъекті-
леріне жатпайтын жеке кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар орта кəсіпкерлік 
субъектілері болып табылады.

Кəсіпкерлікті жүзеге асыратын жəне мынадай критерийлердың 
біреуіне немесе екеуіне сай келетін: жұмыскерлерінің жылдық орташа 
саны екі жүз елу адамнан асатын жəне (немесе) жылдық орташа кірісі 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне тиісті қаржы 
жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 
үш миллион еселенген мөлшерінен асатын жеке кəсіпкерлер мен заңды 
тұлғалар ірі кəсіпкерлік субъектілері болып табылады [2. 24-бап].

Кəсіпкерлік субъектілерінің санаттары туралы мəліметтерді пайдалану 
үшін кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын уəкілетті орган кəсіпкерлік 
субъектілерінің тізімін жүргізеді.

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің тізімі – бұл шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің санаттары туралы мəліметтерді қамтитын 
электрондық деректер базасы.

 Кəсіпкерлік субъектілерінің категориялары туралы ақпарат мүдделі 
тұлғаларға, оның ішінде мемлекеттік органдарға олардың жұмысында 
пайдалану үшін электрондық анықтама түрінде ұсынылады.

Коммерциялық құпияны қорғау осы Кодекске жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес коммерциялық құпияны құрайтын 
ақпаратты заңсыз алуға, таратуға не пайдалануға тыйым салуды білдіреді.

Кəсіпкерлік субъектісі коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа 
еркін қол жеткізу құқығы бар адамдар тобын айқындайды жəне оның 
құпиялығын қорғауға шаралар қолданады.

Коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты қорғау
Коммерциялық құпияны қорғау осы Кодекске жəне Қазақстан Респуб-

ликасының заңнамасына сəйкес коммерциялық құпияны құрайтын 
ақпаратты заңсыз алуға, таратуға не пайдалануға тыйым салуды білдіреді.
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Кəсіпкерлік субъектісі коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа 
еркін қол жеткізу құқығы бар адамдар тобын айқындайды жəне оның 
құпиялығын қорғауға шаралар қолданады.

Ақпаратты қолжетімділік санаттарына жатқызу тəртібін, коммер-
циялық құпияны құрайтын ақпаратты сақтау жəне пайдалану шарттарын 
кəсіпкерлік субъектісі айқындайды.

Ақпараттарды қол жетімділік санаттары ретінде жіктеу, коммерци-
ялық құпияны құрайтын ақпаратты сақтау жəне пайдалану тəртібін 
кəсіпкерлік субъектісі анықтайды.

Коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты қорғау бойынша 
кəсіпкерлік субъектісі қолданатын шаралар:
 коммерциялық құпияны құрайтын ақпарат тізбесін айқындауды;
 осы ақпаратпен жұмыс істеу тəртібін жəне осы тəртіптің сақталуын 

бақылауды белгілеу арқылы коммерциялық құпияға қол жеткізуді 
шектеуді;

 коммерциялық құпияға қолжетімділік алған адамдарды жəне (неме-
се) осы ақпарат ұсынылған немесе берілген адамдарды есепке алу-
ды қамтуы мүмкін.

Коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты заңсыз əдістермен 
алған, ашқан жəне (немесе) пайдаланған адамдар келтірілген нұқсанды 
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес өтеуге 
міндетті.

Кəсіпкерлік субъектісі немесе ол уəкілеттік берген адам өз жұмыс-
керлерінен коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу 
туралы қолхат талап етуге, ал оны тексеруді жүзеге асыратын адамдарды 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес жауаптылық туралы 
ескертуге құқылы.

Міндетті түрде жариялануға не акционерлік қоғам акционерлерінің, 
шаруашылық серіктестігі қатысушыларының, өндірістік коопера-
тив мүшелерінің немесе өзге де белгілі бір адамдар тобының наза-
рына міндетті түрде жеткізілуге жататын ақпараттың тізбесі Қазақстан 
Республикасының заңдарында жəне кəсіпкерлік субъектілерінің құрылтай 
құжаттарында белгіленеді.

Кəсіпкерлік субъектісі мемлекеттік органдар мен лауазымды адам-
дарға, оларға жүктелген функцияларды іске асыру үшін қажетті 
ақпараттан басқа, тіркеу, бақылау жəне қадағалау функцияларын орын-
дау жəне басқа да əрекеттерді жасау кезінде коммерциялық құпияны 
құрайтын ақпаратқа қолжетімділікті бермеуге құқылы.

Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды 
объектісін меншік құқығында немесе басқа да заңды негізде иеленетін 
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кəсіпкерлік субъектісі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік 
туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында айқындалған тəртіппен электрондық ақпа-
раттық ресурстың резервтік көшірмесін электрондық ақпараттық 
ресурстарды резервтік сақтаудың бірыңғай платформасына береді.

Мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдары коммерция-
лық құпияны құрайтын ақпаратты заңсыз таратқаны жəне пайдаланғаны 
үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта 
болады, ал осындай тарату жəне пайдалану салдарынан кəсіпкерлік 
субъектісіне келтірілген нұқсан Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасына сəйкес өтелуге жатады.

Нақты кəсіпкерлік субъектісінің қызметі туралы мəліметтерді ашпай-
тын, жинақтап қорытылған ақпарат жалпыға қолжетімді болып табы-
лады.

Кəсіпкерлік субъектісінің жалпыға қолжетімді ақпаратына мыналар 
жатады:
 жеке кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты, егер ол жеке басын 

куəландыратын құжатта көрсетілсе немесе атауы;
 заңды тұлғаның атауы жəне тіркелген күні;
 сəйкестендіру нөмірі;
 заңды мекенжайы (орналасқан жері);
 қызмет түрі;
 басшының тегі, аты, əкесінің аты, егер ол жеке басын куəландыратын 

құжатта көрсетілсе.

1.3 Қазақстан Республикасында шаруашылық қызмет жүргізетін 
субъектілердің негізгі ұйымдық-құқықтық нысандары

Барлық кəсіпорындар өз қызметін таңдап алынған ұйымдық-құқықтық 
нысан шеңберінде жүзеге асырады.

Ұйымдық-құқықтық нысан тіркеу тəртібін, жарғылық капиталдың 
мөлшерін, құрылтай құжаттарының тізбесін жəне басшы органдардың 
құрылымын, бизнес пен жеке меншік иелерінің құқықтары мен жауап-
кершілігін анықтайды. 1 сүретте кəсіпкерлік қызметтің ұйымдық-
құқықтық нысандарының жіктелуі ұсынылған.

Кəсіпкерлік қызмет заңды тұлға құрумен не заңды тұлға құрмай 
жүзеге асырылуы мүмкін.

Жеке тұлға деп Қазақстан Республикасының азаматтаы, басқа 
мемлекеттердің азаматы, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар түсініледі. 
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Меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы 
оқшау мүлкi бар жəне сол мүлiкпен өз мiндеттемелерi бойынша жауап 
беретiн, өз атынан мүлiктiк жəне мүлiктiк емес жеке құқықтар мен 
мiндеттерге ие болып, оларды жүзеге асыра алатын, сотта талапкер жəне 
жауапкер бола алатын ұйым заңды тұлға деп танылады.

Азаматтық кодексте заңды тұлғаның азаматтық құқықтары болуы 
жəне осы Кодекске сəйкес оның қызметіне байланысты міндеттерді 
атқаруы мүмкін. Мемлекеттік кəсіпорындарды қоспағанда, коммерциялық 
ұйымдардың азаматтық құқықтары болуы жəне заң актілерінде немесе 
құрылтай құжаттарында тыйым салынбаған кез келген қызмет түрлерін 
жүзеге асыру үшін қажетті Азаматтық міндеттер атқаруы мүмкін.

Заң актілерінде көзделген жағдайларда қызметтің белгілі бір түрлерін 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар үшін басқа қызметпен айналысу 
мүмкіндігі алынып тасталуы немесе шектелуі мүмкін.

Тізбесі заң актілерінде айқындалатын жекелеген қызмет түрлерімен 
заңды тұлға лицензия негізінде ғана айналыса алады.

Заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі ол құрылған кезде пайда 
болады жəне оны тарату аяқталған кезде тоқтатылады. Айналысуға 
рұқсат алу қажет болатын қызмет саласындағы заңды тұлғаның құқық 
қабілеттілігі осындай рұқсат алынған кезден бастап туындайды жəне ол 
алынған, қолданылу мерзімі өткен немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде белгіленген тəртіппен жарамсыз деп танылған 
кезде тоқтатылады.

Коммерциялық емес ұйым болып табылатын жəне мемлекеттік бюд-
жет есебінен ғана ұсталатын заңды тұлғаның (мемлекеттік мекеме) құқық 
қабілеттілігі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде жəне 
өзге де заң актілерінде айқындалады.

1.3.1 Заңды тұлға негізінде құрылған кəсіпкерлік субъектілері, 
коммерциялық жəне коммерциялық емес ұйымдардың жіктелуі

Егер кəсіпкерлік қызмет заңды тұлға құрумен жүзеге асырылса, 
онда ұйымдарды қызмет мақсаттарына қарай коммерциялық жəне 
коммерциялық емес деп бөлуге болады. 

Егер кəсіпкерлік қызмет заңды тұлғаны құрумен жүзеге асырылатын 
болса, онда ұйымдарды қызметтің мақсаттарына қарай коммерциялық 
жəне коммерциялық емес деп бөлуге болады.

Коммерциялық емес ұйым – өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде 
пайда табуы жоқ жəне алынған пайданы қатысушылар арасында бөлмейтін 
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ұйым. Коммуналдық емес ұйымдар əлеуметтік, қайырымдылық, мəдени, 
білім беру, саяси, ғылыми жəне басқару мақсаттарына қол жеткізу үшін, 
азаматтардың денсаулығын сақтау, дене шынықтыру мен спортты дамыту, 
азаматтардың рухани жəне өзге де материалдық емес қажеттіліктерін 
қанағаттандыру, азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды 
мүдделерін қорғау, даулар мен жанжалдарды шешу, заң көмегін көрсету 
салаларында, сондай-ақ қоғамдық игіліктерге қол жеткізуге бағытталған 
өзге де мақсаттарда құрылуы мүмкін. Коммерциялық емес ұйымдар, егер 
бұл қызмет ұйымның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған болса ғана 
кəсіпкерлік қызметпен айналысуға құқылы.

Коммерциялық ұйым – пайда табуды көздемейтін жəне кірісті 
қатысушылар арасында үлестірмейтін коммерциялық емес ұйымнан 
айырмашылығы, негізгі қызметі ретінде «пайда табу» мақсатына 
ұмтылатын заңды тұлға.

Коммерциялық (корпоративтік) ұйымдарға: шаруашылық серіктес-
тіктер, шаруашылық қоғамдар, өндірістік кооперативтер жəне біртұтас 
кəсіпорындар жатады. 

Коммерциялық ұйымның негізгі белгілері:
 тəуекел мен рентабельділіктің қолайлы деңгейлерімен шектелген 

пайда алу жылдамдығын арттыру; 
 заңда нақты анықталған ұйымдық-құқықтық форма;
 заңды тұлғаның қатысушылары арасында пайданы бөлу; 
Сондай-ақ коммерциялық ұйымдар заңды тұлғаға тəн барлық 

белгілерге ие:
 меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару, өзге де заттық 

құқық құқығында оқшауланған мүлкі болады; 
 мүлік жалға алынуы мүмкін;
 өз міндеттемелері бойынша өздеріне тиесілі мүлікпен жауап береді;
 өз атынан мүліктік жəне мүліктік емес құқықтарды алады жəне 

жүзеге асырады; 
 сотта талапкер жəне жауапкер бола алады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 34-бабында коммер-

циялық заңды тұлғалардың нысандарының толық тізімі берілген. 
Жоғарыда аталған заңды нысандарда ғана жаңа кəсіпорындарды тіркеуге 
болады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында рұқсат етілген 
коммерциялық емес ұйымдардың нысандары Қазақстан Республикасы-
ның 1999 жылғы 1 шілдедегі Азаматтық кодексінде айқындалған                           
(2019 жылдың 1 шілдесіне өзгертулер мен толықтырулар енгізілген.



18                                                                                            



19

Шаруашылық серіктестік – бұл жарғылық капиталы құрылтай-
шылардың (қатысушылардың) салымдарына (үлестеріне) бөлінген, өз 
қызметінің негізгі мақсаты ретінде пайда табуы көзделген заңды тұлға 
болып табылатын коммерциялық ұйым [1, 58-бап].

Шаруашылық серіктестіктердің түрлері:
1. Толық серіктестік
2. Сенім серіктестігі
3. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
4. Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік
Шаруашылық серіктестігінде кемінде 2 қатысушы болуы тиіс.
1. Толық серіктестік. Барлық қатысушылар серіктестік атынан кəсіп-

керлік қызметпен айналысады жəне əрқайсысы оның міндеттемелері бой-
ынша тек қана жиналмалы капиталға салыммен ғана емес, сонымен бірге 
жеке мүлікпен де, оның мəмілелерге қатысқанына немесе қатыспағанына 
қарамастан жауапты болады. Мұндай жауапкершілік ортақ субсидиарлық 
деп аталады.

Толық серіктестікте əрбір қатысушы мəселелерді шешу кезінде бір 
дауысқа ие бола отырып, басқаруға құқылы. Сонымен бір мезгілде 
ол басқа серіктестердің басшысы, өкілі болып табылады, сондай-ақ 
серіктестіктің атынан əрекет етуге құқылы.

Толық серіктестіктің жарғылық капиталы 25 АЕК құрайды.
Толық серіктестіктің пайдасы мен шығындары, егер құрылтай 

құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қатысушылардың арасында олардың 
жиналмалы капиталдағы үлесіне пропорционалды бөлінеді.

2. Сенім серіктестігі.
Сенім серіктестігі – толық серіктестіктің бір түрі, бірақ оның келесі 

ерекшелігі бар. Оған қатысушылар 2 топқа бөлінеді: толық серік-
тес өз серіктестіктері атынан жұмыс жүргізеді жəне серіктестіктің 
міндеттемелері бойынша толық жəне шексіз жауапкершілік етеді. Ал 
екінші топ коммандитистер деп аталады. Олар өздерінің үлестерімен ғана 
жауап береді, ал серіктестіктің жұмысын басқаруға, қаржылық жұмысына 
қатысуына құқығы жоқ.

Серіктестікке қатысатын толық серіктестердің құқықтық мəртебесі 
жəне олардың серіктестік міндеттемелері бойынша жауапкершілігі толық 
серіктестікке қатысушылар туралы ережелермен анықталады.

Серіктестіктің толық серіктесі толық серіктестіктің қатысушысы бола 
алмайды.

Осы Кодекстің толық серіктестік туралы ережелері коммандиттік 
серіктестікке қолданылады, өйткені бұл осы Кодекстің шектеулі серіктес-
тіктер туралы ережелеріне қайшы келмейді.
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Толық серіктестерден басқа, яғни бір-бірімен ынтымақтаса оты-
рып, өзінің жеке мүлкімен қосымша шектеусіз жауапкершілігі бар 
қатысушылар, яғни серіктестіктің серіктестігін жүзеге асыруға 
қатыспайтын басқа қатысушылар тобы (инвесторлар) пайда болады. 
кəсіпкерлік қызмет жəне оның қызметіне байланысты шығындар қаупін 
тек серіктестіктің жарғылық капиталына енгізілген салымдардың 
мөлшері шегінде алады. Инвесторлар толық жауапкершілікті қатысу-
шылар сияқты тəуекелге бармайтындықтан, оларды серіктестіктің 
басқаруынан шығару заңды болып табылады. Бұл ретте, салымшылар 
серіктестіктің мүлкіне қатысты міндеттемелер құқығын сақтайды, яғни 
серіктестік қызметінен түскен пайданың бір бөлігін жəне серіктестік 
таратылған немесе шығарылған жағдайда жарғылық капиталға енгізілген 
салымға пропорционалды түрде мүліктің бір бөлігін алуға құқық беретін 
өз мүлкінде нақты көрсетілген үлестерге ие.

Шектелген серіктестікке қатысушылардың ең аз саны – бір толық 
серіктес жəне бір салымшы.

Коммандиттік серіктестік белгілі бір мағынада толық серіктестіктің 
бір түрі ретінде қарастырылуы мүмкін, бұл жағдайда инвесторлардың 
қосымша капиталын пайдалануға болады. Бұл толық серіктестікке 
қатысушыларға ережелерді толық серіктестерге таратуды түсіндіреді.

Жоғарыда айтылғанның барлығы Азаматтық кодекстің шектеулі 
серіктестік туралы ережелеріне қайшы келмейтін толық серіктестік 
туралы Азаматтық кодекс ережелерін қолдануды түсіндіреді.

Сенім серіктестігінің жарғылық капиталы – 50 АЕК.
Сенім серіктестігін басқару жəнежұмыстарын жүргізуді толық 

серіктестер жүзеге асырады. Инвесторлар серіктестікті басқаруға жəне 
жүргізуге қатысуға, толық серіктестердің əрекеттеріне наразылық 
білдіруге құқылы емес. Олар өз толық серіктестерге толықтай сенуге 
мəжбүр.

3. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік жəне қосымша жауапкер-
шілігі бар серіктестік. 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік – жарғылық капиталы құрыл-
тай құжаттарында белгіленген мөлшердегі үлестерге бөлінген бір 
немесе бірнеше тұлға құрған серіктестік; ЖШС қатысушылары оның 
міндеттемелері бойынша жауап бермейді жəне олар салған салымдардың 
құны шегінде серіктестік қызметіне байланысты шығындар тəуекелін 
көтереді.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік – заңды тұлға. Жарғылық капи-
талдың мөлшері-100 АЕК-тен кем емес. Əрбір қатысушы жарғылық капи-
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тал мөлшерінің кемінде 25%-ын енгізуі тиіс. ЖШС қатысушыларының 
саны 50 адамнан аспауы тиіс.

4. Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік – қатысушылары оның 
міндеттемелері бойынша жарғылық капиталға өзінің салымдарымен, ал 
бұл сома жеткіліксіз болған жағдайда оларға қосымша тиесілі мүлікпен 
олар енгізген салымдарға еселенген мөлшерде жауап береді. Қосымша 
жауапкершілігі бар серіктестік жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен 
оның қатысушылары серіктестіктің міндеттемелері бойынша тек 
жарғылық капиталға өз салымдары шегінде ғана емес, сондай-ақ 
салымдардың құнына барлық еселік мөлшерде бірдей жеке мүлікпен де 
жауапты болатынымен ерекшеленеді. Қатысушылардың бірі банкрот 
болған кезде оның қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілігі, 
егер құрылтай құжаттарында өзгеше тəртіп көзделмесе, қалған 
қатысушылардың арасында олардың салымдарына тепе-тең бөлінеді. 
Қызметтің барлық басқа мəселелері бойынша қосымша жауапкершілігі 
бар серіктестікке ЖШС ережелері қолданылады.

Өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар 
шығаратын заңды тұлға акционерлік қоғам деп танылады. Акционерлік 
қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді 
жəне заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оларға тиесілі 
акциялар құны шегінде қоғам қызметіне байланысты шығындар 
тəуекелін көтереді. Акционерлік қоғам өз қатысушыларының мүлкінен 
оқшауланған мүлікке ие болады, өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бой-
ынша жауап береді жəне өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша 
жауап бермейді. Егер заң актілерінде өзгеше көзделмесе, акционерлік 
қоғамды бір тұлға құруы немесе бір акционер қоғамның барлық акцияла-
рын сатып алған жағдайда бір тұлғадан тұруы мүмкін. 

Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие болады 
жəне олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді [1, 85-бап]. 

 Қоғам «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация-
сының міндеттемелерін қоспағанда, өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері 
бойынша жауапты болады.

 Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды 
қоспағанда, Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап 
бермейді жəне оған тиісті акциялар құны шегінде қоғамның қызметіне 
байланысты шығындар тəуекелін көтереді.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына 
қатысты оның міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының 
Үкіметі субсидиарлық жауаптылықта болады.
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Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда 
акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында коммерциялық 
емес ұйымдар құрылуы мүмкін.

Қоғам акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрыл-
ған коммерциялық емес ұйымнан басқа облигациялар жəне бағалы 
қағаздардың өзге де түрлерін шығаруға құқылы.

Қоғамың құрылтайшылары болып оны құру туралы шешім 
қабылдаған жеке жəне немесе заңды тұлғалар табылады. Қазақстан 
Республикасының Үкіметін, жергілікті атқарушы органдарды, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес уəкілетті органды 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен 
мемлекеттік мекемелер қоғамның құрылтайшылары немесе акционерлері 
ретінде əрекет ете алмайды. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік 
мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті орган акционерлік қоғамдардың 
құрылтайшысы болады.

Жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша жергілікті бюджет-
тен қаржыландырылатын, коммуналдық мүлікке билік етуге уəкілетті 
атқарушы орган акционерлік қоғамдардың құрылтайшысы болады.

Мемлекеттік кəсіпорын қоғамның құрылтайшысы болуға жəне оның 
акцияларын осы кəсіпорынға қатысты меншік иесі функциясын жүзеге 
асыратын мемлекеттік органның жəне мемлекеттік басқару органының 
келісімімен ғана сатып алуға құқылы.

Бір тұлға қоғамның құрылтайшысы бола алады. Қоғамның құрыл-
тайшылары қоғамды құруға байланысты жəне оны мемлекеттік тіркеуге 
дейін туындаған шығыстарды төлеу бойынша ортақ жауапкерші-лікте 
болады. Қоғам осындай шығыстарды Қоғам акционерлерінің жалпы 
жиналысы мақұлдаған жағдайданкейін ғана аталған шығыстарды өзінің 
құрылтайшыларына өтейді.

Акционерлік қоғамның артықшылықтары:
 АҚ-ға қатысуға байланысты құқықтар кешенін берудің қарапайым-

дылығы – рəсім іс жүзінде акцияларды сатып алу-сату үдерісінен 
трады;

 акционерлердің жауапкершілігі шектеулі, себебі сəтсіз болған 
жағдайда да олар салған қаражатын жоғалтады.

 қарыз қаражатын тартпай акцияларды орналастыру есебінен капи-
талды ұлғайту мүмкіндігі.

Акционерлік қоғам жай жəне артықшылықтары бар акциялар шығара 
алады. Қарапайым жай акциялардың үлесі – 75%. Жай акция акционерге 
акционерлердің жиналысында мəселелерді шешу кезінде 1 дауысты, диви-
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дендтер түрінде пайданың бір бөлігін алу құқығын, оны тарату кезінде 
мүліктің бір бөлігін алу құқығын береді. Артықшылықтары бар акция-
лар оның иесіне дауыс беру құқығын бермейді, олар белгіленген диви-
денд əкеледі жəне пайданы бөлу жəне қоғамды тарату кезінде қарапайым 
акция алдында артықшылығы бар

Акционерлік қоғамдар ашық жəне жабық түрде болуы мүмкін. 
Олардың айырмашылықтары акцияларды орналастыру тəсілдерінде 
(ашық жəне жабық жазылу), оларды қайталама нарықта қайта беру 
рəсіміне (бұл туралы басқа акционерлерге хабарлай отырып, иеліктен 
шығару), акционерлердің санына (ЖАҚ-да – 50-ден артық емес, ААҚ-
да-шектелмеген) жəне істерді жүргізу тəртібіне (көпшілік алдында, 
құжаттарға қол жеткізуді шектеу) негізделеді.

Жарғылық капиталға қатысудың басым үлесінің не олардың арасында 
жасалған шарттың болуы негізінде не өзгеше түрде басқа заңды тұлғаны 
айқындауы мүмкін заңды тұлға еншілес ұйым болып табылады.

Еншілес ұйым негізгі ұйымның міндеттемері бойынша жауап 
бермейді. Дауыс беретін акцияларының он пайызынан аспайтын 
мөлшерде негізгі ұйымның акцияларын иеленуге құқығы бар қаржы 
ұйымдарын қоспағанда, негізгі ұйымның акцияларын сатып ала алмайды. 
Еншілес ұйымға қатысушылар, егер заң актілерінде өзгеше белгіленбесе, 
негізгі ұйымның өзінің еншілес ұйымының кінəсінен келтірілген залал-
дарды өтеуін талап етуге құқылы.

Еншілес ұйым өзінің негізгі ұйымының қарыздары үшін жауап бер-
мейді. Еншілес ұйыммен келісім бойынша оның соңғысына міндетті 
нұсқаулар беруге құқығы бар негізгі ұйым осындай нұсқаулыққа сəйкес 
еншілес ұйыммен жасалған мəмілелер үшін еншілес ұйымға жауапты 
болады. Егер еншілес ұйым негізгі ұйымның кінəсінен банкроттыққа 
ұшыраған болса, соңғысы оның қарыздары үшін субсидиарлық 
жауаптылықта болады.

Азаматтардың жеке еңбекке қатысуына жəне оның мүшелерінің 
мүліктік жарналарды біріктіруіне негізделген бірлескен кəсіпкерлік 
қызмет үшін мүшелік негізінде ерікті бірлестігі өндірістік коопера-
тив деп танылады. Кооператив мүшелерінің саны екеуден кем болмауға 
тиіс. Өндірістік кооперативтің мүшелері кооперативтің міндеттемелері 
бойынша өндірістік кооператив туралы заңда көзделген мөлшерде жəне 
тəртіппен қосымша (субсидиарлық) жауапты болады. ҚР АК 96-бабына 
сəйкес 2015.10.29. № 373-V ҚР Заңымен 5-тармақ толықтырылды жəне 
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді [1, 96-бап].

Өндірістік кооператив нысанында құрылатын ауыл шаруашылығы 
кооперативінің құқықтық жағдайы, сондай-ақ оның мүшелерінің 
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құқықтық жағдайы, құқықтары мен міндеттері, «Ауыл шаруашылығы 
кооперативтері туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, осы Кодексте жəне Қазақстан Республикасының 
өзге де заңдарында айқындалады.

Мемлекеттік кəсіпорындарға мына типтегі кəсіпорындар жатады:
1) шаруашылық жүргізу құқығына негізделген;
2) жедел басқару құқығына негізделген (қазыналық кəсіпорын).
Мемлекеттік кəсіпорынның мүлкі бөлінбейтін жəне салымдар бой-

ынша, оның ішінде кəсіпорын қызметкерлерінің арасында бөлуге бол-
майтын кəсіпорын болып табылады. Мемлекеттік кəсіпорындардың 
фирмалық атауында оның мүлкінің меншік иесіне нұсқау болуға тиіс. 
ҚР заңдарына сəйкес мемлекеттік кəсіпорын құрылады, таратылады 
жəне қайта ұйымдастырылады. Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тəртіппен тағайындалатын басшы мемлекеттік кəсіпорынның 
органы болып табылады.

Шаруашылық жүргізу құқығына негізделген кəсіпорын. Шаруашылық 
жүргізу құқығына негізделген кəсіпорынның құрылтай құжаты болып 
оның құрылтайшы бекітетін Жарғысы табылады.

Шаруашылық жүргізу құқығына негізделген кəсіпорын өзінің 
міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді.

Шаруашылық жүргізу құқығына негізделген кəсіпорын мемлекеттің 
міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

Жедел басқару құқығындағы мемлекеттік мүлікке ие кəсіпорын 
қазыналық болып табылады.

Қазыналық кəсіпорын Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе 
жергілікті атқарушы органның не аудандық маңызы бар қала, ауыл, 
кент, ауылдық округ əкімі аппаратының шешімі бойынша Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес құрылады. Қазыналық кəсіпорынның 
құрылтай құжаты оның құрылтайшы бекітетін Жарғысы болып табы-
лады. Жедел басқару құқығына негізделген кəсіпорынның фирмалық 
атауында кəсіпорынның қазыналық болып табылатыны көрсетілуге тиіс. 
Қазыналық кəсіпорынның шаруашылық қызметі жарғыда белгіленген 
оның мақсаттары мен міндеттерімен айқындалады.

1.3.2. Коммерциялық емес ұйымдар азаматтық құқық 
субъектілерінің бір нысаны ретінде

Коммерциялық емес ұйымдарға: мекемелер, қоғамдық жəне діни 
бірлестіктер, қорлар, тұтыну кооперативтері, жеке кəсіпкерлермен заңды 
тұлғалардың қауымдастық (одақтар) нысанындағы бірлестіктері жатады. 
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Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше 
көзделмесе, басқару, əлеуметтік-мəдени немесе коммерциялық емес 
сипаттағы өзге де функцияларды жүзеге асыру үшін өзінің құрылтайшысы 
құрған жəне қаржыландыратын ұйым мекеме деп танылады. 

Қазақстан Республикасындағы қоғамдық бірлестіктер деп Саяси пар-
тиялар, кəсіптік одақтар жəне азаматтардың заңдарға қайшы келмейтін 
ортақ мақсаттарға қол жеткізу үшін ерікті негізде құрылған басқа да 
бірлестіктері танылады. Қаржы нарығында қызметін жүзеге асыратын 
жеке тұлғалардың қоғамдық бірлестіктерін құру жəне оларға қатысу 
ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
белгіленеді. Қоғамдық бірлестіктер қатысушыларының (мүшелерінің) 
өздері осы бірлестіктерге берген мүлікке, оның ішінде мүшелік 
жарналарға құқығы жоқ. Олар өз мүшелері ретінде қатысатын қоғамдық 
бірлестіктердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал көрсетілген 
бірлестіктер өз мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Азаматтар жəне (немесе) заңды тұлғалар ерікті мүліктік жарна-
лар негізінде құрған, əлеуметтік, қайырымдылық, мəдени, білім беру 
жəне өзге де қоғамдық пайдалы мақсаттарды көздейтін мүшелігі жоқ 
коммерциялық емес ұйым қор деп танылады. Қор заңды тұлға болып 
табылады, азаматтық айналымда қор органдары өкілдік етеді, дербес 
балансы мен банктік шоты болады. Қорға оның құрылтайшылары берген 
мүлік қордың меншігі болып табылады. Қор құрылтайшыларының қор 
мүлкіне мүліктік құқығы жоқ.

Қордың қаржы көзі құрылтайшылардың ақшасы, сондай-ақ басқа да 
мүлкі, ерікті қайырмалдықтар жəне өзге де заңды түсімдер болып табы-
лады. Қорды басқару тəртібі жəне оның органдарын қалыптастыру тəртібі 
құрылтайшылар бекітетін оның жарғысымен айқындалады. Қор өз мүлкін 
пайдалану туралы есептерді ресми баспасөз басылымдарында жыл сайын 
жариялауға міндетті. 

Сот шешімі бойынша қор мынадай жағдайларда таратылуы мүмкін:
 егер қордың мүлкі оның мақсаттарын жүзеге асыру үшін жеткіліксіз 

болса жəне қажетті мүлікті алу ықтималдығы нақты болмаса;
 егер Қордың мақсаттарына қол жеткізу мүмкін болмаса, ал Қордың 

мақсаттарына қажетті өзгерістер енгізу мүмкін болмаса;
 Қор өз қызметінде Жарғыда көзделген мақсаттардан жалтарған 

жағдайда;
 заң актілерінде немесе құрылтай құжаттарында көзделген басқа да 

жағдайларда.
Қатысушылардың материалдық жəне өзге де қажеттіліктерін қанағат-

тандыру үшін оның мүшелері мүліктік жарналарды біріктіру жолымен 
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жүзеге асырылатын мүшелік негізінде азаматтардың ерікті бірлестігі 
тұтыну кооперативі деп танылады. ҚР заң актілерінде көзделген 
жағдайларда, тұтыну кооперативіне заңды тұлғалар кіре алады. Тұтыну 
кооперативінің мүшелері жыл сайынғы баланс бекітілгеннен кейін 
үш ай ішінде пайда болған шығындарды қосымша жарналар арқылы 
жабуға міндетті. Бұл міндетті орындамаған жағдайда кооператив 
кредиторлардың талап етуі бойынша сот тəртібімен таратылуы мүмкін. 
Тұтыну кооперативінің мүшелері кооператив мүшелерінің қосымша 
жарнасының енгізілмеген бөлігі шегінде оның міндеттемелері бойынша 
ортақ субсидиарлық жауаптылықта болады.

Тұтыну кооперативі алған табыстарды оның мүшелері арасында бөле 
алмайды жəне жарғылық мақсаттарға жіберіледі. Тұтыну кооперативі 
таратылған немесе кооператив мүшесі одан шыққан жағдайда оның 
тұтыну кооперативінің мүлкіндегі өз үлесін оның пайына пропорцио-
налды бөліп алуға құқығы бар. Тұтыну кооперативының мүшесі қайтыс 
болған жағдайда, егер кооператив жарғысында өзгеше көзделмесе, 
оның мұрагерлерінің кооператив мүшелігіне қабылдауға бірінші 
кезекте құқығы бар. Соңғы жағдайда кооператив мұрагерлерге тұтыну 
кооперативінің мүлкіндегі оның пайына барабар үлес төлейді.

Тұтыну кооперативі алған табыстарды оның мүшелері арасында 
бөлінбейді жəне жарғылық мақсаттарға жіберіледі. Тұтыну кооперативі 
таратылған немесе кооператив мүшесі одан шыққан жағдайда оның 
тұтыну кооперативінің мүлкіндегі өз үлесін оның пайына пропорцио-
налды бөліп алуға құқығы бар. Тұтыну кооперативінің мүшесі қайтыс 
болған жағдайда, егер кооператив жарғысында өзгеше көзделмесе, 
оның мұрагерлерінің кооператив мүшелігіне қабылдауға бірінші 
кезекте құқығы бар. Соңғы жағдайда кооператив мұрагерлерге тұтыну 
кооперативінің мүлкіндегі оның пайына пропорционалды үлес төлейді.

Діни бірлестік деп азаматтардың рухани қажеттіліктерді қанағат-
тандыру үшін олардың мүдделерінің ортақтығы негізінде заң актілерінде 
белгіленген тəртіппен біріккен ерікті бірлестігі танылады. Республикадан 
тыс жерлерде басшылық орталықтары бар Қазақстан Республикасындағы 
діни бірлестіктер əділет органдарында тіркелуге жатады. Басшы 
орталықтардың жарғылары, егер олар Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмесе, мұндай діни бірлестіктер жарғыларының 
негізіне алынуы мүмкін. Діни бірлестіктің өз қаражаты есебінен сатып 
алған немесе құрған, азаматтар, ұйымдар қайырмдыққа берген немесе 
мемлекет берген жəне заң актілеріне қайшы келмейтін басқа да негіздер 
бойынша сатып алынған мүлікке меншік құқығы бар. Қатысушылар, 
діни бірлестік мүшелері осы ұйымға өздері берген мүлікке, оның ішінде 
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мүшелік жарналарға құқықтарын сақтамайды. Олар діни бірлестіктің 
міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал діни бірлестік өз 
мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Жеке кəсіпкерлердің немесе заңды тұлғалардың қауымдастық (одақ) 
нысанындағы бірлестігі. Жеке кəсіпкерлер немесе заңды тұлғалар 
өздерінің кəсіпкерлік қызметін үйлестіру, сондай-ақ ортақ мүдделерді 
білдіру жəне қорғау мақсатында қауымдастықтар (одақтар) құра алады.

Қаржы нарығында қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың 
қауымдастықтарын немесе одақтарын құру жəне оларға қатысу 
ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленеді. 
Қоғамдық бірлестіктер мен өзге де коммерциялық емес ұйымдар, оның 
ішінде мекемелер осы ұйымдардың қауымдастықтарына ерікті түрде 
бірігуі мүмкін. Қауымдастық немесе одақ коммерциялық емес ұйым 
болып табылады. Қауымдастық немесе одақ мүшелері өз дербестігін 
сақтайды. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында жəне құрылтай 
құжаттарында өзгеше көзделмесе, қауымдастық немесе одақ өз 
мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қауымдастықтың 
немесе одақтың мүшелері, егер Қазақстан Республикасының заңдарында 
өзгеше белгіленбесе, қауымдастықтың немесе одақтың құрылтай 
құжаттарында көзделген мөлшерде жəне тəртіппен оның міндеттемелері 
бойынша субсидиарлық жауаптылықта болады [1, 105-109 баптар].

1.4 Қазақстанда бизнесті жүргізудің негізгі нысандары

Қазақстан Республикасының заңнамасында шаруашылық серіктес-
тіктер, акционерлік қоғамдар, қоғамдық бірлестіктер, өзге де коммер-
циялық емес жəне коммерциялық ұйымдар, сондай-ақ заңды тұлғалардың 
оқшауланған бөлімшелері – филиалдар мен өкілдіктер сияқты қызметті 
жүзеге асырудың əртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандары көзделген.

Заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысанын дұрыс таңдау, оның 
əрбір қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін нақты айқындау, 
заңды мемлекеттік тіркеу компанияның одан əрі табысты қызметі үшін 
негіз болып табылады.

Қазақстанда бизнесті жүргізудің ұйымдық-құқықтық нысанын 
таңдаған кезде шетелдік инвесторлар Қазақстан Республикасының 
валюталық жəне өзге де заңнамасының нормаларын ескеруі қажет. 
Қазақстандағы шетелдік компаниялардың филиалдары мен өкілдіктерінің 
артықшылығы ҚР аумағында да, одан тыс жерлерде де банктік шот-
тарды еркін ашу мүмкіндігі, сондай-ақ шетел валютасымен есеп айырысу 



28                                                                                            

мүмкіндігі болып табылады. Шетел қатысуымен құрылған қазақстандық 
заңды тұлғалар Республикадан тыс жерлерде банк шоттарын оңай аша 
алмайды, өйткені ол үшін уəкілетті органдардың рұқсатын алу қажет. 
Сондай-ақ шетел валютасын аударуға жəне шетел валютасында есеп айы-
рысуларды жүргізуге қатысты.

Екінші жағынан, шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары мен 
өкілдіктеріне қарағанда, қазақстандық заңды тұлғалардың артықшылығы 
əр түрлі тендерлерге қатысу мүмкіндігі жəне аталған заңды тұлғаларды 
тауарлар мен қызметтерді қазақстандық жеткізушілердің тануы болып 
табылады. Шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері тен-
дерлерге қатыса алмайды жəне тауарлар мен қызметтердің қазақстандық 
жеткізушілері болып танылмайды.

Бұл бөлімде біз акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серік-
тестік, филиал жəне өкілдік сияқты заңды тұлғалар мен олардың 
бөлімшелерінің бизнесті жүргізу үшін ең танымал жəне қолайлы ұйым-
дық – құқықтық нысандарын қарастырғымыз келеді.

Өкілдік – Қазақстанда өзінің қатысуын белгілеуге мүмкіндік беретін 
ең қарапайым нысан болып табылады. Өкілдік дербес заңды тұлға емес, 
тек оның оқшауланған бөлімшесі болып табылады. Өкілдіктің негізгі 
міндеті-оны құрған заңды тұлғаның мүдделерін қорғауды жəне өкілдік 
етуді жүзеге асыру. Бұл ретте өкілдіктің коммерциялық қызметті жүзеге 
асыруға құқығы жоқ екенін жəне осыған байланысты заңды тұлғаны 
Қазақстан аумағындағы қызметінде шектей алатынын ескеру қажет. 
Өкілдіктің қызметі үшін жауапкершілік бас компанияға жүктеледі.

Заңды тұлға Қазақстанда коммерциялық қызметті жүзеге асыру ниеті 
болған жағдайда, бірақ дербес заңды тұлға құруға ниет білдірмеген 
жағдайда ыңғайлы ұйымдық-құқықтық нысан филиал бола алады. 
Өзінің негізгі сипаттамалары бойынша филиал өкілдікке ұқсас жəне 
іс жүзінде өкілдіктің барлық функцияларына ие, бірақ коммерциялық 
қызметті жүзеге асыруға құқығы бар. Бұл ретте Филиалдың қызметі 
оны құрған компанияның қызмет түрлерімен шектеледі, яғни бас 
компанияның құрылтай құжаттарында жазылған қызмет түрлері немесе 
құрылтайшының қалауы бойынша осы қызмет түрлерінің бөлігі ғана 
жүзеге асырылуы мүмкін. Филиал да, өкілдік да жеке жарғылық капи-
талды қалыптастыруды талап етпейді.

Қазақстанда бизнесті жүргізудің кең тараған жəне ыңғайлы түрі 
(шағын, орта жəне ірі) сөзсіз жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып 
табылады. Филиалдар мен өкілдіктерге қарағанда жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік дербес заңды тұлға болып табылады жəне соның 
арқасында тендерлерге қатыса алады жəне басқа да артықшылықтарға ие.
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Жауапкершілігі шектеулі серіктестік шаруашылық серіктестіктердің 
бір түрі болып табылады жəне оның құрылтайшыларының (қатысушы-
ларының) жауапкершілігі жарғылық капиталға өздері салған салым-
дардың мөлшерлерімен шектелетіндігімен ерекшеленеді. ЖШС 
қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді жəне 
серіктестік қызметіне байланысты шығындар тəуекелін өздері салған 
салымдардың құны шегінде көтереді.

Жеке заңды тұлға бола отырып, филиал мен өкілдікке қарағанда 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік жарғылық капиталды қалыптас-
тыруды талап етеді. Серіктестіктің жарғылық капиталы ұлттық валюта –
теңгемен көрсетілуі тиіс екенін ескеру қажет. Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктің жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері 100 теңгеден 
(шағын кəсіпкерлік субъектілері үшін), 100 айлық есептік көрсеткішке 
дейін (орта жəне ірі кəсіпкерлік субъектілері үшін) өзгереді, бұл, 
мысалы, 2019 жылға 252 500 теңгені құрайды. Мөлшерлемесі айлық 
есептік көрсеткіш жыл сайын өзгеріп отырады, жəне, осыған байланы-
сты, өзгереді жəне баламасы жарғылық капитал. Жарғылық капиталды 
төлеу мерзімі серіктестіктің көзделеді оның қатысушылары құрылтай 
құжаттарында серіктестіктің, бірақ аспауы тиіс күннен бастап 1 жылдың 
серіктестік тіркелген.

Серіктестіктің жарғылық капиталы құрылтай құжаттарында бел-
гіленген мөлшердегі үлестерге бөлінеді. Жарғылық капиталдағы 
қатысушылардың үлестері жəне тиісінше шаруашылық серіктестігі 
мүлкінің құнындағы олардың үлестері серіктестіктің жарғылық капита-
лына олардың салымдарына пропорционалды жəне əрбір қатысушының 
салымының серіктестіктің жарғылық капиталының жалпы сома-
сына қатынасы ретінде айқындалады. Бірақ құрылтай құжаттарында 
қатысушылар үлестерді бөлудің өзге тəртібін көздеуі мүмкін.

Серіктестікке қатысушылардың жарғылық капиталдағы өз үлестерін 
өз қалауы бойынша, бірақ серіктестіктің өзге де қатысушыларын сатып 
алудың басым құқығын міндетті түрде сақтай отырып, билік етуге 
құқығы бар [1, 77-бап].

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік сондай-ақ басқару органдарының 
қарапайым құрылымын көздейді, оған: оның қатысушыларының жалпы 
жиналысы (жалғыз қатысушы) жəне атқарушы орган (жеке немесе 
алқалы) кіреді. Серіктестік сондай-ақ Бақылау кеңесі мен тексеру комис-
сиясы ретінде байқау жəне бақылау органдарын құра алады. Серіктестік 
жоғарыда аталған органдардан өзге де органдары құруы мүмкін емес.

Қатысушылардың жалпы жиналысы жоғары басқару органы болып 
табылады. Жалпы жиналыс жыл сайын кезекті ретінде шақырылуы тиіс 
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жəне қажеттілігіне қарай қатысушылардың кезектен тыс жалпы жина-
лысы ретінде шақырылуы мүмкін. Серіктестіктің барлық қатысушылары 
жеке өзі не уəкілетті өкілдер арқылы жалпы жиналысқа қатысуға, күн 
тəртібіндегі мəселелерді талқылауға қатысуға жəне шешімдер қабылдау 
кезінде дауыс беруге құқылы. Жалпы жиналыста дауыс беру кезінде 
əрбір қатысушының серіктестіктің жарғылық капиталындағы оның 
үлесіне сəйкес келетін дауыс саны болады.

Жалпы жиналыстың құзыретін Жарғыда қатысушылар айқындайды 
жəне серіктестік қызметінің неғұрлым маңызды мəселелерін қамтиды, 
мысалы: құрылтай құжаттарын өзгерту, серіктестіктің атауы мен заңды 
мекенжайын өзгерту мəселелері; серіктестіктің өзге органдарының 
құрылуы жəне өкілеттіктерін айқындау; серіктестікті қайта ұйымдастыру 
жəне тарату туралы, серіктестіктің барлық мүлкінің кепілі туралы 
шешім қабылдау, олар қатысушылардың жалпы жиналысына қатысып 
отырған жəне ұсынылған (немесе бірауыздан) 3/4 дауысының білікті 
көпшілігімен қабылданады жəне жай көпшілік дауыспен қабылданатын 
өзге де мəселелер. Бірақ жалпы жиналыс серіктестіктің жарғысында 
оның құзыреті қалай анықталғанына қарамастан, серіктестік қызметіне 
байланысты кез келген мəселені қарауға қабылдауға құқылы, сондай-ақ 
серіктестіктің өзге де органдарының өзінің ішкі қызметіне қатысты 
мəселелер бойынша кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

Серіктестіктің қызметіне ағымдағы басшылықты жəне оның қызметін 
жүргізуді серіктестіктің тұрақты жұмыс істейтін атқарушы органы 
жүзеге асырады, ол қатысушы айқындайтын саясатқа сəйкес жауапты 
жəне өкілеттіктері мен құқықтары бар.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысында серіктестіктің 
алқалы атқарушы органын (Дирекция, басқарма жəне т.б.) немесе жеке-
жеке атқарушы органды (директор, басқарушы жəне т.б.) құру көзделуі 
мүмкін. Атқарушы органның мүшелерін жалпы жиналыс 5 жылдан 
аспайтын мерзімге сайлайды.

Серіктестіктің қатысушысы болуға міндетті емес жеке тұлға ғана 
атқарушы органның мүшесі бола алады.

Атқарушы органның өкілеттігі қатысушы бекіткен серіктестік 
Жарғысымен реттеледі жəне серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің 
жалпы жиналыстың немесе байқаушы органдардың құзыретіне жат-
пайтын барлық мəселелерін, сондай-ақ белгіленген тəртіппен атқарушы 
органға берілген, оның айрықша құзыретіне жатпайтын жалпы 
жиналыстың өкілеттіктерін қамтиды.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің атқарушы органының 
қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін серіктестіктің жарғысында 
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байқау кеңесін құру көзделуі мүмкін. Бақылау кеңесінің мүшелерін 
жалпы жиналыс 5 жылдан аспайтын мерзімге сайлайды. Бір мезгілде 
серіктестіктің атқарушы органының мүшесі бола алмайтын жеке тұлға 
ғана Байқау кеңесінің мүшесі бола алады.

Серіктестіктің атқарушы органының Қаржы-шаруашылық қызметін 
бақылауды жүзеге асыру үшін серіктестікке қатысушылар немесе олардың 
өкілдері арасынан Бақылау Кеңесі құрылуы мүмкін. Бақылау кеңесі 5 
жылдан аспайтын мерзімге құрылады, бірақ серіктестіктің жарғысында 
оның мүшелерінің көп саны көзделуі мүмкін. Бір мезгілде серіктестіктің 
атқарушы органының мүшелері тексеру комиссиясының мүшелері реви-
зор бола алмайды. Бақылау кеңесі ревизор атқарушы органның Қаржы-
шаруашылық қызметіне кез келген уақытта тексеру жүргізуге құқылы 
жəне осы мақсат үшін серіктестіктің барлық құжаттамасына сөзсіз қол 
жеткізу құқығына ие болады. Бақылау кеңесінің Ревизордың талап етуі 
бойынша атқарушы органның мүшелері ауызша немесе жазбаша нысанда 
қажетті түсініктемелер беруге міндетті.

Атқарушы органмен салыстырғанда Серіктестіктің айырмашылығы – 
Бақылау кеңесін жəне тексеру комиссиясын (Ревизорды) құру міндетті 
болып табылмайды.

Қазақстанда бизнесті жүргізудің келесі танымал нысаны акционерлік 
қоғам болып табылады, ол филиал мен өкілдікке қарағанда заңды тұлға 
болып табылады. Акционерлік қоғам-көпшілік капиталды тартқысы 
келетін ірі компаниялар үшін танымал нысаны.

Қоғамның акционерлері жауапкершілігі шектеулі серіктестікке 
қатысушылар сияқты оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді 
жəне оларға тиесілі акциялар құны шегінде қоғам қызметіне байланысты 
шығындар тəуекелін көтереді. Сондай-ақ ЖШС, қоғам ие мүліктерінен 
оқшауланған мүлікті өз акционерлерінің жəне олардың міндеттемелері 
бойынша жауап бермейді, жауапты өз міндеттемелері бойынша өз 
иелігіндегі мүлік шегінде.

Акционерлік қоғам нысанында коммерциялық жəне коммерциялық 
емес ұйымдар құрылуы мүмкін.

Қоғам (коммерциялық емес ұйым – акционерлік қоғамнан басқа) акци-
ялар, облигациялар жəне бағалы қағаздардың өзге де түрлерін шығаруға 
құқылы.

Қоғамның, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 
құрылтайшылары оны құру туралы шешім қабылдаған жеке жəне 
заңды тұлғалар болып табылуы мүмкін жəне олардың саны заңнамамен 
шектелмейді. Яғни қоғамның құрылтайшысы бір немесе одан да көп 
тұлға бола алады.
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Жауапкершілігі шектеулі серіктестік сияқты, заңды тұлға бола оты-
рып, акционерлік қоғам, міндетті жарғылық капиталын қалыптастыруды 
талап етеді. 

Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды 
олардың атаулы құны бойынша жəне инвесторлардың орналастыру бағасы 
бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады. АҚ жарғылық капиталы 
теңгемен көрсетілуі тиіс. Қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі 
мөлшері айлық есептік көрсеткіштің 50 000 еселенген мөлшерін құрайды. 
2019 жылға Қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері 
126 250 000 теңгені құрайды. Бұл елеулі дəрежеде жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік үшін көзделген жарғылық капиталдан асып түседі 
жəне осыған байланысты ірі инвесторлар мен ірі кəсіпорындар үшін 
неғұрлым қолайлы. Жарғылық капиталды төлеу шарттары серіктестікке 
қарағанда əлдеқайда қатаң. Құрылтайшылар енгізетін акцияларды 
алдын ала төлеу мөлшері қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі 
мөлшерінен кем болмауға тиіс жəне оны құрылтайшылар қоғамның 
заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап 30 күн ішінде 
толық төлеуге тиіс.

Акция акционерлік қоғам шығаратын жəне Акционерлік қоғамды 
басқаруға қатысу, ол бойынша дивидендтер жəне қоғам таратылған кезде 
оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, сондай-ақ өзге де құқықтарды 
куəландыратын бағалы қағаз болып табылады.

Акция бөлінбейтін бағалы қағаз болып табылады. Мысалы, бір акция 
бірнеше адамға ортақ меншік құқығымен тиесілі, олардың барлығы бір 
акционер болып танылады жəне өзінің ортақ өкілі арқылы акциямен 
куəландырылған құқықтарды пайдаланады. 

Акционерлік қоғам қарапайым акциялар мен артықшылықты акциялар 
шығара алады. Акциялар да құжатсыз нысанда шығарылуы мүмкін. Бұл 
ретте қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған 
акцияларының жалпы санының 25%-ынан аспауы тиіс.

Бір түрдегі Акция оны иеленетін əрбір акционерге осы түрдегі 
акциялардың басқа иелерімен бірдей құқықтар көлемін береді.

Қарапайым акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық 
мəселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы 
жиналысына қатысу құқығын, Қоғамның таза табысы болған жағдайда 
дивидендтерді, сондай-ақ қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір 
бөлігін алу құқығын береді.

Артықшылықты акция акционерге қоғамның жарғысында белгіленген 
алдын ала белгіленген кепілді мөлшерде дивидендтер алуға жəне қоғам 
таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне жай акциялардың меншік иелері – 
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акционерлер алдында артықшылықты құқық береді. Бірақ артықшылықты 
акция заңнамада көзделген бірнеше жағдайларды қоспағанда, акционерге 
қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді

Қоғам сондай-ақ бір «Алтын акция» шығара алады. «Алтын акция» 
Қоғам акционерлерінің Құрылтай жиналысы (жалғыз құрылтайшының 
шешімі) немесе жалпы жиналысы енгізеді. Мұндай акция жарғылық 
капиталды қалыптастыруға жəне дивидендтер алуға қатыспайды. «Алтын 
акцияның» иесі акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар 
кеңесінің жəне тізбесі қоғамның жарғысында айқындалатын мəселелер 
бойынша атқарушы органның шешімдеріне вето құқығы бар. «Алтын 
акциямен» куəландырылған вето салу құқығы өзге адамдарға берілуге 
жатпайды [10].

Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен 
кейін акциялардың жарияланған саны шегінде бір немесе бірнеше орнала-
стыру арқылы орналастыруға құқылы. Акцияларды орналастыру жазылу 
немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында не бағалы 
қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін аукцион арқылы 
жүзеге асырылады.

Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүліктік 
құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) жəне 
өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Акционерлік қоғамның басқару органдарының құрылымы да 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін көзделгеннен əлдеқайда 
күрделі. Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі жəне 
алқалы немесе жеке-жеке атқарушы орган қоғамның органдары болып 
табылады. Сондай-ақ акционерлік қоғам Қазақстанның заңнамасында 
жəне қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген өзге де органдарды 
қалыптастыра алады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл сайын өткізілетін жəне 
қоғамды жəне оның акцияларын басқару, қоғамның өзге басқару 
органдарының өкілеттіктерін қалыптастыру жəне айқындау, қаржылық 
есептілікті жəне таза табысты бөлу жəне дивидендтерді төлеу тəртібін 
бекіту сияқты аса маңызды мəселелер бойынша жəне оның құзыретіне 
жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешімдер қабылдайтын жоғары 
басқару органы болып табылады. 

Акционерлердің жыл сайынғы бірінші жалпы жиналысы жарияланған 
акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен жəне акция-
ларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін қалыптастырғаннан кейін 
шақырылуы жəне өткізілуі мүмкін. Барлық дауыс беретін акциялары 
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бір акционерге тиесілі қоғамда осы акционер басқарудың жоғары органы 
болып табылады.

Акционерлердің жалпы жиналысының көптеген шешімдерін қабылдау 
үшін дауыс беруге қатысатын қоғамның дауыс беретін акцияларының 
жалпы санының жай көпшілік даусы жеткілікті. Жиналыста ұсынылған 
қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан дауыстардың 
білікті көпшілігі (3/4) қоғамның құрылтай құжаттарын өзгерту жəне 
корпоративтік басқару кодексін бекіту, қоғамды ерікті түрде қайта 
ұйымдастыру жəне тарату туралы, Қоғамның жарияланған акцияларының 
санын ұлғайту немесе орналастырылмаған жарияланған акциялардың 
түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдау жəне бағалы қағаздарды 
айырбастау шарттары мен тəртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту 
туралы талап етіледі. Айрықша құзырет мəселелері қоғамның өзге 
басқару органдарының қарауына берілмейді.

Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы 
жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мəселелерді шешуді 
қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған негізгі 
мəселелер қоғам қызметінің бағыттарын айқындау, акцияларды орнала-
стыру жəне сатып алу, сондай-ақ қоғамның өзге де бағалы қағаздарын 
шығару, қоғамның атқарушы органының, оның корпоративтік хатшы-
сының өкілеттіктерін қалыптастыру жəне айқындау, қоғамның ішкі 
қызметін реттейтін құжаттарды бекіту жəне қоғам қызметінің өзге де 
мəселелерін шешу болып табылады.

Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сəйкес оның атқарушы 
органының құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша шешімдер 
қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешім-
деріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

Директорлар кеңесіне акционерлердің немесе басқа тұлғалардың 
мүдделерінің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған тұлғалар ғана Дирек-
торлар кеңесінің мүшесі бола алады (мұндай тұлғалардың саны дирек-
торлар кеңесі құрамының елу 50%-ынан аспауы тиіс).

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 адамнан кем болмауы тиіс. 
Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде 1/3 саны тəуелсіз 
директорлар болуы тиіс. Атқарушы органның мүшелері, оның басшысы-
нан басқа, сайлана алмайды директорлар кеңесі. Атқарушы органның бас-
шысы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Акционерлік қоғамның атқарушы органы оның ағымдағы қызметіне 
басшылықты жүзеге асырады жəне акционерлердің жалпы жина-
лысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау үшін 
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қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне 
жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мəселелері бойынша шешім 
қабылдауға уəкілетті. Атқарушы орган алқалы (мысалы, Дирекция) 
немесе жеке жеке (мысалы, Директор) болуы мүмкін.

Қоғамның акционерлері жəне оның акционерлері болып табылмайтын 
қызметкерлері алқалы атқарушы органның мүшелері бола алады.

Атқарушы орган мүшелерінің функциялары, құқықтары мен 
міндеттері заңнамамен, Қоғамның Жарғысымен жəне аталған тұлғаның 
қоғаммен жасасатын еңбек шартымен айқындалады.

Қорытындылай келе, соңғы уақытта Қазақстан Республикасындағы 
заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілдіктерді тіркеуге қатысты 
заңнаманы жеңілдету үрдісі белгіленді, бұл компанияны қарапайым жəне 
қысқа мерзімде тіркеуге мүмкіндік береді [10].
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ТРЕНИНГ

Команда құру

1 тапсырма. «Көшбасшы жəне оның командасы»
Мақсаты: қатысушыларды «көшбасшылық» түсінігімен таны-

стыру
Уақыты: 5 минут
Реквизит: қажеті жоқ

Өткізу тəртібі:
 Көшбасшы кім? Жауап нұсқалары: өмір жолы сəтті адам; жарыс 

жеңімпазы; өз командасын тиімді басқара ала алатын адам; адамдарды 
белгілі істі орындауға ұйымдастыруды білетін адам жəне т.б.
 Бүгін біз командадағы көшбасшының ролі туралы айтамыз, адам-

дарды ұйымдастыруды білетін тұлғаның мағынасын қарастырамыз. 
Командадағы лидердің рөлі қандай? Команда не үшін керек? Қатысу-
шылар жауаптарын ұсынады. Бұл жағдайды елестетіп көрейік: бір күн 
аралығында сіздің командаңыз 10 ағаш отырғызу тапсырылды. Біреу 
жұмыс істейді, біреу жұмысты кейінірек жасағысы келеді, ал кейбіреулері 
ағаш отырғызуды білмейді.
 Бұл жағдайда тапсырма уақытында аяқталмауы мүмкін. Енді 

сіздің командаңызда əркімнің мүмкіндіктерін ескере отырып, жауапкер-
шіліктерді бөлетін көшбасшы бар деп ойлаңыз: біреуі жерді қазады, біреу 
суарады, біреу ағаш отырғызады.
 Нəтижесі қандай болады деп ойлайсыз? (Жауап нұсқалары: жұмыс 

уақытылы жəне сапалы орындалады).
 Ұжымда көшбасшының рөлі қандай? (Жауап нұсқалары: көшбасшы 

тапсырманы ойдағыдай орындау үшін топтағы жұмысты ұйымдастыра 
жəне үлестіре білуі керек. Бұл жағдайда көшбасшының өзі өз жұмысының 
үлгісін көрсетеді.
 Көшбасшыны қалай таңдауға болады жəне нені ескеру керек?
 Жауап беру нұсқалары: адалдық, сенімділік, ішкі күш, шешім 

қабылдау қабілеті, сыпайылық, позитивті ойлау, ашықтық, харизма, эмпа-
тия сияқты көшбасшылық қасиеттер.

Қорытынды: топтағы көшбасшы жəне оның негізгі міндеттері.
Көшбасшы – жалпы мақсатқа тез жəне сəтті жету үшін өз тобының 

жұмысын ұйымдастыра алатын топ мүшесі [3].
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2 тапсырма. «Менің командам» 
Максаты: команданы басқару дағдыларын дамыту
Уақыты: 20 минут
Реквизит: қажеті жоқ

Өткізу тəртібі:
Көшбасшының міндеті – кез-келген қимылдарды 1-2 минут ішінде 

орындау (мысалы, бұл би қимылдары болуы мүмкін жəне команда оларды 
қайталауға мəжбүр болады.

Содан кейін лидер «көшбасшылықты» басқа бір мүшеге береді. Сіз 
жақын жерде тұрған адамдарға «көшбасшылықты» бере алмайсыз. 
Команданың əр мүшесі көшбасшы болуы керек. Команданың тиімді 
жұмыс жасауы көшбасшыға байланысты, сондықтан сіз қимылдарды 
көрсеткен кезде олар қызықты жəне түсінікті болуы керек. Команда 
мүшелеріне қимылдарды қайталауға уақыт болатындай көрсету керек. 
Көшбасшылар командамен байланысты сезінуі керек. Командаңыздың 
келісімділігі сізге байланысты.

Талқылауға арналған сұрақтар:
1. Сіз өзіңізді көшбасшы ретінде қалай сезіндіңіз?
2. Сіз топты басқара алдыңыз ба?
3. Қай көшбасшының қимылы қызықты болды жəне қозғалысты 

қайталау оңай болды? Неге?
4. Көшбасшылар топпен байланысты қалай сезінді?

Қорытынды:
Көшбасшының міндеті – адамдарды белгілі бір мақсатқа жетелеу. 

Мұны істеу үшін ол өз командасын қызықтыра білу керек, барлығына 
түсінікті болатын нақты нұсқаулар беру керек.

3-тапсырма. «Команда құру принциптері»
Мақсаты: қатысушыларды «команда» түсінігімен жəне оны құру 

принциптеріментаныстыру.
Уақыты: 10 минут
Реквизит:тақта, маркерлер

Өткізу тəртібі:
 Нағыз көшбасшы болу үшін топта көшбасшылық қасиеттерді 

қолдануды, адамдардың құрметі мен сеніміне ие болуды үйрену қажет. 
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Көшбасшы командадан бөлек бола алмайды, өйткені команда көшбасшы 
болатын адамды таңдап, оның сонына ұмтылады.
 «Команда»терминіне анықтама беру қажет. Команда – бұл 

қарым-қатынас жасай алатын, бір-біріне көмек көрсете алатын адам-
дар тобы. Тапсырмаларды бөлу кезінде əрбір командалық жұмыста 
əрбір қатысушының мүмкіндіктері мен қабілеті ескеріледі,сондай-ақ əр 
команда мүшесінің пікірін ескеру жəне бірыңғай шешімге келу қажет.

Команданы қалыптастыру қағидалары (ережелері):
Бір үшін барлық жəне барлық үшін бір – жауапкершілік 

қағидаты. Барлығы бір-біріне көмектесіп қана қоймай, ортақ іс үшін де 
жауапкершілік алады. 

Біз біргеміз – күш-бірлік қағидаты. Əдеттегі 5 адамнан тұратын 
командаорындайтын жұмыскөлемін 3 адамнантұратын қалыптасқан 
команда орындай алады.

Біз бəріміз бір толқында – бір мақсатқа ұмтылу қағидаты. 
Команданың барлық мүшелері ортақ мақсатқа жету үшін бір бағытта 

қозғалады.

Талқылауға арналған сұрақтар:
Сіздің өміріңізде осы қағидаттар қайда қолданылады? (Жауап 

нұсқалары: сыныпта, топта жəне т.б.)

4 тапсырма. «Адам аяғы баспаған арал» 
Мақсаты: командада жұмыс істеу дағдыларын дамыту, 

көшбасшының рөлін анықтау
Уақыты: 60 минут
Реквизит: 4 ватман, маркерлер

Өткізу тəртібі:
1 кезең. Əр команда өз шеңберін құрып отырады.
 Кеме апаты нəтижесінде сіздердің командаларыңыз жануарлар 

мен өсімдіктер əлемі бай адам аяғы баспаған аралда тұрғанын елестетіп 
көріңіз. Бірақ өмір қауіпті: улы өсімдіктер мен жануарлар, нөсер жаңбыр, 
қысқа мерзімді, бірақ қатал суық. Жақын бірнеше жылда сіз қалыпты 
өмірге, туған өлкеге орала алмайсыз. Сіздің міндетіңіз – сіз аман қалуы 
мүмкін қалыпты жағдайлар жасау. Оқиғаның қауіпті жəне қауіпсіз 
жақтарың түсіндіріңіз. Сізге азық-түлік, жаңбырлы кезенде нөсерден, 
қыста суықтан сақтану үшін тұрғын үй қажет.
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 Аралды игеру, шаруашылықты ұйымдастыру, өмірді ретке 
келтіру, тұрғындар арасында негізгі қызметтер мен міндеттерді бөлу 
қажет. Аралда өмір сүру ережесін əзірлеңіз, кемінде 10 пункт. Ереже-
лер нақты болу қажет. Олар туындаған проблемаларды шешуге, тиімді 
ынтымақтастыққа, жанжалдарды болдырмауға көмектесуі тиіс.

Барлық талқылауға жəне ережені қабылдауға 20 минут беріледі жəне 
тапсырма шеңберінде іс-əрекеттің толық еркіндігі беріледі.

Сізге шешім қабылдау қажет: 
 Билік туралы. Ол сіздің аралда қандай болады? Соңғы шешімді кім 

қабылдайды: аралдың барлық тұрғындары дауыс беру арқылы, ең беделді 
тұрғындар немесе жеке көшбасшы?
 Тапсырмалардың орындалуын кім бақылайтын болады: аралдың 

арнайы тағайындалған тұрғындары немесе əркім өзіне жауапкершілік 
алады? Жұмысты орындамағаны үшін жаза қарастырыла ма? Қандай?
 Рөлдер мен міндеттер қалай бөлінеді? Халықтың тілегі мен 

қабілеттерін ескере отырып, немесе көшбасшы міндеттерді өзі бөлетін 
болады ма?
 Азық-түлік қалай бөлінеді? – Тең бе? Еңбек салымына байланы-

сты болады ма? Мүмкін, көп бөлігі жақсы жұмыс істегендерге беріледі? 
Немесе əлсіздерге – өмір сүру үшін?
 Адамдың сіздің аралда ешкімді тыңдамай жəне ешкімге бағынбай 

өмір сүруге құқығы бар ма?
  Қандай мерекелер болады? Қанша? Оларды қалай ұйымдастырасыз?
  Сіздің қалауыңыз бойынша басқа да сұрақтар.

Аралда өмір сүру ережелерінің презентациясын дайындаңыз. 
Командалар өздері əзірлеген ережелерді ұсынады. 

2 кезең. «Аралдағы өміріміздің бір күні» тақырыбына шағын сахна-
лау дайындаңыз (əр топқа 5 минут).

Əр топ кезек бойынша өз сахналарын көрсетеді.

Талқылауға арналған сұрақтар:
1. Көшбасшы қалай таңдалды? (Жауаптардың нұсқалары: дауыс 

беру принципі бойынша, көшбасшылық қасиеттер, белсенділік, 
жауапкершілік жəне т.б. ескерілді).

2. Рөлдер қандай принцип бойынша бөлінді? Команданың əрбір 
мүшесінің жеке ерекшеліктері мен пікірі ескерілді ме?

3. Сіздің команда жұмыс істеді ма?
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4. Жалпы шешім қабылдауға не көмектесті жəне не кедергі бол-
ды? Жауаптардың нұсқалары: команданың барлық мүшелерінің 
ұсыныстары тыңдалды. Бір пікірге келе алмады ма) [3].

Өзіндік жұмыс:
Реквизит: ватман, маркерлер. 
Уақыты: 5 минут

Өткізу тəртібі:
Командамен бірге «Біздің команданың кірпіштері» тақырыбына 

кроссворд құрастыру қажет. «Команда» сөзі өзекті сөз ретінде 
қолданылады.

5 тапсырма. «Менің командамдағы рөлім» тобында жұмыс істеу» 
Мақсаты: командада рөлдерді бөлу
Реквизит: команда мүшелерінің рөлдері көрсетілген 4карточка           

(А қосымшасы)
Уақыты: 15 минут

Өткізу тəртібі:
Əр команда «жақсылық апталығы» кезінде өз акциясын дайындап, 

өткізулері керек. Командалардағы рөлдерді бөлу қажет. 
Командалардағы рөлдер:
Ұйымдастырушы немесе көшбасшы
 Идеялар генераторы
 Шебер
 Шешен
 Тайм-скипер
 Хатшы

Бұл жаттығуды өткізу деңгейінен командалардың кейінгі жұмыс бай-
ланысты. Рөлдерді бөлу кезінде команданың əрбір мүшесінің əлеуеті 
ескерілуі маңызды.
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ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға қандай 
ұйымдық-құқықтық нысанда құрылуы мүмкін?

a) мемлекеттік кəсіпорын, шаруашылық серіктестік, акционерлік 
қоғам, өндірістік кооператив нысанында құрылуы мүмкін 

b)  жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС) нысанында
c)  акционерлік қоғам нысанында
d)  өндірістік кооператив нысанында
e)  заң шығарушы орган нысанында

2. Азаматтардың жəне мемлекеттік емес заңды тұлғалардың 
табыс алуға бағытталған, азаматтардың өздерінің меншігіне (жеке 
кəсіпкерлік) немесе мемлекеттік емес заңды тұлғалардың меншігіне 
(жеке кəсіпкерлік) негізделген жəне азаматтардың немесе мемлекеттік 
емес заңды тұлғалардың атынан олардың тəуекелі үшін жəне мүліктік 
жауапкершілігімен жүзеге асырылатын бастамашылық қызметі – 

a)  инновациялық қызмет
b)  инвестициялық қызмет
c)  маркетингтік қызмет
d)  кəсіпкерлік қызмет 
e)  барлық жауаптар дұрыс

3.  Заңды тұлғаны қайта тіркеу қандай жағдайларда қажет?
a)  заңды тұлғаның таралуына байланысты
b)  қайта ұйымдастырылуы жəне таратылуына байланысты
c) шаруашылық серіктестіктердегі жарғылық капиталды азайту, 

қатысушылардың атауын жəне құрамын өзгерту 
d)  заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуна байланысты
e)  заңды тұлғаның жарғылық капиталының ұлғаюына байланысты

4. Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің өздерінің меншігіне негізделген 
жəне жеке кəсіпкерлік субъектілерінің атынан олардың тəуекелі мен 
мүліктік жауапкершілігі негізінде жүзеге асырылатын табыс алуға 
бағытталған жеке кəсіпкерлік субъектілерінің бастамашылық қызметі 
дегеніміз не? [4]

a)  мемлекеттік мекемелер
b)  жеке кəсіпкерлік 
c)  мемлекеттік кəсіпорындар
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d)  оқу орны
e) ғылыми ұйымдар

5. «Жеке кəсіпкерлік» ұғымы нені білдіреді?
a)  табыс алуға бағытталған қызмет
b) жеке тұлғалардың табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың 

өздерінің меншігіне негізделген жəне жеке тұлғалардың атынан, 
олардың тəуекелі жəне олардың мүліктік жауапкершілігі негізінде 
жүзеге асырылатын бастамашылық қызметі 

c)  жеке жəне заңды тұлғалардың қызметі
d) мемлекеттік кəсіпорындардың кірісті ұлғайтуға бағытталған 

қызметі
e) жеке кəсіпкерлік субъектілерінің атынан, олардың тəуекелі мен 

мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылатын қызмет

6. Меншік құқығы негізінде тиесілі жеке тұлға мүлкі негізінде жүзеге 
асыралатын кəсіпкерлік (немесе мүлікті пайдалану жəне билік етуі 
құқығы негізінде)?

a)  бірлескен
b)  жеке
c)  жеке 
d)  мемлекеттік
e)  азаматтық

7.  Ірі кəсіпкерлік субъектісі болып нетабылады?
a)  ірі бизнеспен айналысатын тұлғалар
b)  қызметкерлерінің орташа жылдық саны 250 адамнан асатын неме-

се бір жыл ішіндегі активтердің жалпы құны тиісті қаржы жылына 
арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 325 000 
еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын жеке кəсіпкерлікті 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар 

c)  өз басшылығымен 1000 адамы бар жеке тұлға
d)  қызметкерлерінің орташа жылдық саны 50 адамнан асатын неме-

се активтердің жалпы құны бір жыл ішінде тиісті қаржы жылына 
арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 300000 
еселенген АЕК-тен асатын жеке кəсіпкерлікті жүзеге асыратын 
заңды тұлғалар

e)  барлық жауаптар дұрыс
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8. Шағын кəсіпкерлік субъектісі болып не табылады?
a)  шағын бизнеспен айналысатын адамдар
b)  қызметкерлерінің орташа жылдық саны 50 адамнан аспайтын жəне 

бір жыл ішіндегі активтердің орташа жылдық құны тиісті қаржы 
жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 
60 000 еселенген АЕК-тен аспайтын заңды тұлға құрмаған жеке 
кəсіпкерлер 

c)  орташа жылдық қызметкерлер саны 150 адамнан аспайтын жеке 
кəсіпкерлер

d)  жауапкершілігі шектеулі серіктестік
e)  жеке кəсіпкерлер

9. Мемлекет жеке жəне заңды тұлғалардан өндіріп алатын міндетті 
төлем:

a)  несие
b)  айыппұл
c)  аванс
d)  салық 

10. Сот шешімімен танылған борышкерді таратуға негіз болып табыла-
тын дəрменсіздігі – бұл:

a) банкроттық 
b) қайта ұйымдастыру
c) үйлестіру
d) оңалту
e) біліктілігі

11. Серіктестіктің мүлкі жеткіліксіз болған кезде қатысушылар 
оның міндеттемелері бойынша өздеріне тиесілі барлық мүлікпен ортақ 
жауапкершілікке тартылытын серіктестік:

a) сенім серіктестігі
b) қосымша жауапкершілігі бар серіктестік
c) шаруашылық
d) толық серіктестік
e) жауапкершілігі шектеулі серіктестік

12. Екі немесе бірнеше адамның азаматтық құқықтар мен міндеттерді 
белгілеу, өзгерту немесе тоқтату туралы келісімі

a) мəміле
b) келісім-шарт 
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c) міндеттеме
d) кепілдік
e) цессия

13. Қызметті жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар 
шығаратын заңды тұлға – 

a) акционерлік қоғам 
b) өндірістік кооператив
c) холдинг
d) консорциум 
e) қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

14. Кəсіпкерлер, олардың бірлестіктері мен қауымдастықтары; 
тауардың жеке жəне ұжымдық тұтынушылары, сондай-ақ тұтынушылар 
қауымдастықтары мен одақтары; келісім-шарт немесе өзге де негізде 
жұмыс істейтін жалдамалы қызметкерлер, олардың кəсіптік одақтары мен 
федерациялары; мəмілелердің тікелей қатысушылары болып табылатын 
мемлекеттік жəне муниципалдық органдар -

a) кəсіпкерлік объектілері
b) медиаорта
c) макроорта
d) микроорта
e) кəсіпкерлік субъектілері

15. Ортақ меншік құқығында тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті 
бірлесіп пайдалану жəне билік етуге жол беретін өзге де құқық негізінде 
азаматтар тобы (жеке кəсіпкерлер) жүзеге асыратын кəсіпкерлік –

a) жеке кəсіпкерлік 
b) бірлескен кəсіпкерлік 
c) ерлі-зайыптылардың кəсіпкерлігі
d) отбасылық кəсіпкерлік
e) барлық жауаптар дұрыс

16. Заңдылық дəрежесі бойынша тəуекелдер келесі топтарға бөлінеді: 
a) болашақ белгісіздігі, серіктестердің мінез-құлқының болжамсыз-

дығы, ақпараттың жетіспеушілігі
b) адам тұлғасымен байланысты шаруашылық; табиғи факторлармен 

байланысты 
c) сыртқы жəне ішкі 
d) ақталған (заңды) жəне ақталмаған (заңсыз) 



45

e) таза (статистикалық, үнемі шығынға əкеп соғатын, стихиялық апат-
тар, қылмыстар) жəне алыпсатарлық (динамикалық, пайда немесе 
ұтылыстар, мысалы, биржалық операциялар)

17. Тəуекел факторының іс-əрекетінің бірмəнді болуы бойынша барлық 
тəуекелдер бөлінеді: 

a) адам тұлғасымен байланысты шаруашылық; табиғи факторлармен 
байланысты 

b) сыртқы жəне ішкі 
c) ақталған (заңды) жəне ақталмаған (заңсыз)
d) таза (статистикалық, үнемі шығынға əкеп соғатын, стихиялық апат-

тар, қылмыстар) жəне алыпсатарлық (динамикалық, пайда немесе 
ұтылыстар, мысалы, биржалық операциялар)

e) болашақ белгісіздігі, серіктестердің мінез-құлқының болжамсыз-
дығы, ақпараттың жетіспеушілігі

18. Адамдардың денсаулығы мен өміріне, қоршаған ортаға, кəсіпкердің 
беделіне зиян келтірілген жағдайда пайда болатын шығындар, басқа да 
қолайсыз əлеуметтік жəне моральдық-психологиялық факторлар.

a) материалдық
b) еңбек шығындары 
c) қаржылық шығындар
d) уақыт жоғалту 
e) шығынның арнайы түрлері

19. Тəуекел менеджментінің негізгі əдістері:
a) қауіпті болдырмау
b) ұстап қалу, яғни өзіне қабылдау, кəсіпкерліктің ажырамас бөлігі 

ретінде өз жауапкершілігіне қалдыру
c) алдын алу сипатындағы əр түрлі шараларды пайдалана отырып 

төмендету, яғни шығынның ықтималдығы мен көлемін азай-
ту мақсатында күтпеген қиратушы оқиғалардың алдын алуға 
бағытталған. 

d) тауар өндірушінің күтпеген қолайсыз факторлардан тəуелділігін 
азайтуға мүмкіндік беретін сақтандыру жолымен бөлісу

e) барлық жауаптар дұрыс

20. Заттай немесе құндық мəнде өлшенетін материалдық объектілердің 
(ғимараттардың, құрылыстардың, жабдықтардың, басқа да мүліктің, 
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өнімнің, материалдардың, шикізаттың, энергияның) жобада көзделмеген 
қосымша шығындарында көрініс табатын шығындар - 

a) материалдық 
b) еңбек шығындары 
c) қаржылық шығындар
d) уақыт жоғалту
e) шығынның арнайы түрлері

21. Сақтандыру мүмкіндігі бойынша тəуекелдердің мынадай түрлерін 
бөледі: 

a) сыртқы жəне ішкі 
b) таза (статистикалық, үнемі шығынға əкеп соғатын, стихиялық апат-

тар, қылмыстар) жəне алыпсатарлық (динамикалық, пайда немесе 
ұтылыстар, мысалы, биржалық операциялар)

c) адам тұлғасымен байланысты шаруашылық; табиғи факторлармен 
байланысты 

d) сақтандырылатын жəне сақтандырылмайтын
e) болашақ белгісіздігі, серіктестердің мінез-құлқының болжамсыз-

дығы, ақпараттың жетіспеушілігі

22. Қызмет түріне байланысты тəуекелдердің мынадай түрлерін бөледі: 
a) ақталған (заңды) жəне ақталмаған (заңсыз)
b) сыртқы жəне ішкі 
c) таза (статистикалық, үнемі шығынға əкеп соғатын, стихиялық апат-

тар, қылмыстар) жəне алыпсатарлық (динамикалық, пайда немесе 
ұтылыстар, мысалы, биржалық операциялар)

d) болашақ белгісіздігі, серіктестердің мінез-құлқының болжамсыз-
дығы, ақпараттың жетіспеушілігі

e) өндірістік, коммерциялық, мүліктік, операциялық (көліктік, сауда, 
ұйымдық, ақпараттық), қаржылық

23. Ойын теориясының элементтеріне негізделген кəсіпкерлік 
тəуекелді бағалау əдісі. Кəсіпкерлік шешімдерді қабылдау кезінде бұл 
жағдайда математикалық əдістер пайдаланылады –

a) статистикалық əдіс
b) сараптамалық əдіс
c) шығын ықтималдығын тарату қисығын құрудың есептеу-

аналитикалық əдісі 
d) ми шабуылы əдісі
e) барлық жауаптар дұрыс
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24. Өзінің шамасы бойынша сыни деңгейден асып түсетін жəне мак-
симумда кəсіпкердің мүліктік жай-күйіне тең жəне одан асатын шамаға 
жетуі мүмкін шығын саласы –

a) тəуекелсіз аймақ
b) рұқсат етілген тəуекел аймағы
c) қауіпті тəуекел аймағы
d) барлық жауаптар дұрыс
e) апатты тəуекел аймағы
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ТАРАУ ІІ. ҚР КƏСІПОРЫНДАРЫНДА БУХГАЛТЕРЛІК 
ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

2.1. Бухгалтерлік қызметтің жұмысын ұйымдастыру тəртібі
2.2. Бастапқы есепке алу құжаттарын жасау тəртібі
2.3. Бухгалтерлік есеп құжаттарын сақтау тəртібі
2.4. Бухгалтерлік есеп құжаттарын сақтау тəртібі

2.1 Бухгалтерлік қызметтің жұмысын ұйымдастыру тəртібі

Осы тараудың мақсаты – бухгалтерлік есепке түсінік беру, бухгал-
терлік есепті жүргізу əдістерін қарастыру, бухгалтерлік есептің негізгі 
міндеттерін анықтау, талаптарды анықтау, бухгалтерлік есептің нысанын, 
объектілерін анықтау болып табылады.

Тақырыптың өзектілігі – кез келген ұйымның тиімді қызметінің негізі 
есепке алу мен бақылаудың нақты белгіленген жүйесі болып табылады. 
Меншік нысанына қарамастан, ұйымға ұйымның іс-əрекетінің заңдық 
жəне қаржылық негізділігін, оның мемлекеттік басқару жəне құқықтық 
тəртіп органдарымен өзара іс-қимылын жəне белгіленген нормалар мен 
ережелердің сақталуын растайтын база ретінде бухгалтерлік есептің 
қажеттілігі айқын анықталған.

Бухгалтерлік ақпараттың жеделдігі мен сапасы көбінесе бухгалтерлік 
есептің қаншалықты тиімді ұйымдастырылғанына жəне бухгалтерлік 
қызметтің жұмысы қаншалықты тиімді жүзеге асырылатынына байла-
нысты.

Соңғы жылдары Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есептің 
əдіснамасы мен ұйымдастырылуында елеулі өзгерістер болды. Бухгал-
терлік есеп шоттарының қолданыстағы Типтік жоспары экономика 
объектілерінің көптеген санаттарын есепке алуды жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. Бухгалтерлік есептің құрамы, құрылымы, мазмұны 
жəне нысандары айтарлықтай өзгерді. 

Бухгалтерлік есепте – «Бастапқы есепке алу құжаттарының нысан-
дарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 562 бұйрығына сəйкес ұйымның мүлкі 
мен міндеттемелерінің жай-күйі мен қозғалысы туралы ақпаратты ақша 
түрінде екі рет жазу əдісімен үздіксіз жəне жаппай құжаттық көрсету 
жүйесі» құрылған. 

Бухгалтерлік есеп экономика буындарын басқаруда пайдалану 
мақсатында есептік ақпаратты алу, өңдеу жəне беру жүйесі туралы 
ғылым ретінде зерттелінеді [5, 6-бап]. 
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Бухгалтерлік есеп – бұл «Бастапқы есепке алу құжаттарының нысан-
дарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 
жылғы 20 желтоқсандағы № 562 бұйрығына сəйкес ұйымның мүлкі 
мен міндеттемелерінің жай-күйі мен қозғалысы туралы ақпаратты ақша 
түрінде екі рет жазу əдісімен үздіксіз жəне жаппай құжаттық бейнелеу 
жүйесі [6].

Бухгалтерлік есеп экономика буындарын басқаруда пайдалану мақса-
тында есептік ақпаратты алу, өңдеу жəне беру жүйесі туралы ғылым 
ретінде зерттелінеді. 

Бухгалтерлік есеп пен есептіліктің негізгі міндеттері:
 ұйымның қызметі жəне оның мүліктік жағдайы, алынған кірістері 

мен шыққан шығындары туралы толық жəне шынайы ақпаратты 
қалыптастыру;

 ұйым ішкі жəне сыртқы пайдаланушыларды шаруашылық опера-
цияларын жасаған кезде мүлік пен міндеттемелердің болуы жəне 
қозғалысы туралы, сондай-ақ материалдық, еңбек жəне қаржы ре-
сурстарын бекітілген нормаларға, нормативтер мен сметаларға 
сəйкес пайдалану туралы уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету;

 ұйымның шаруашылық қызметінің теріс нəтижелерін болдырмау 
жəне оның қаржылық тұрақтылығының резервтерін анықтау.

Бухгалтерлік есеп экономиканы басқаруда жəне қоғамдық өндірістің 
барлық процестерінде, егер ол осындай талаптарға сай келсе ғана табы-
сты пайдаланылуы мүмкін, егер:
 есептік ақпараттың объективтілігі
 ақпаратты уақытында алу
 есептік көрсеткіштердің біркелкілігі
 ақпараттың толықтығы
 есептің анықтығы мен қолжетімділігі
 ұтымды жəне үнемділік
Бухгалтерлік есептің негізгі міндеттері:
 жедел басқару жəне басқару үшін, сондай-ақ Қазақстан Респуб-

ликасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 
заңнамасына сəйкес инвесторлардың, құрылтайшылардың, жеткізу-
шілердің, сатып алушылардың, қарыз берушілердің, мемлекеттік 
органдардың, банктердің жəне өзге де мүдделі тұлғалардың пайда-
лануы үшін қажетті субъектілердің қаржылық жағдайы, қызметінің 
нəтижелері жəне қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы толық 
жəне дұрыс ақпаратты қалыптастыру;

 шешім қабылдау үшін, сондай-ақ шаруашылық операциялар-
ды жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының 
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сақталуын жəне олардың орындылығын бақылау үшін қаржылық 
есептілікті ішкі жəне сыртқы пайдаланушыларға қажетті ақпа-
ратпен қамтамасыз ету.

Субъектінің бухгалтерлік есебін жүргізу жəне қаржылық есептілігін 
жасау есептеу жəне үздіксіздік қағидаттарына негізделеді.

Операцияны есептеу əдісі бойынша ақша қаражатының түсу жəне 
төлеу кезеңіне қарамастан нақты болған кезеңде көрсетіледі.

 Үздіксіз болу принципін қолдану кезінде қаржылық есептілік субъект 
үздіксіз жұмыс істейтін жəне таяу болашақта операциялар жүргізетін жол 
беру негізінде жасалады [5, 5 бап].

 Осы Бухгалтерлік есеп ережелерінің мақсаттары үшін шаруашылық 
операция деп ұйымның мүлкі мен міндеттемелерінің көлемі мен 
құрамындағы өзгерістерге əкеп соғатын іс-əрекетті немесе оқиғаны 
түсіну керек.

Қаржылық есептілік Қаржылық жағдай, оның өзгерістері, сондай-ақ 
субъект қызметінің қаржылық нəтижелері туралы ақпаратты шынайы 
жəне толық көлемде ұсынады.

Шағын, орта жəне ірі кəсіпкерлікcубъектілері қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілігінің 
заңнамасына сəйкес бухгалтерлік есеп жүргізеді, қаржылық есептілікті 
жасайды жəне ұсынады, олардың тиістілігіне қарай.

Қазақстан Республикасының заңнамасында жекелеген қызмет түрлері 
бойынша субъектілер кірістерді, шығыстарды, активтер мен міндет-
темелерді есепке алуда бөлектеп есепке алуды жүргізеді.

Бюджеттен мақсаттылы түсімдерді алушылар мақсаттылы түсімдер 
шеңберінде алынған (шеккен) кірістердің, шығыстардың, активтер мен 
міндеттемелердің бөлек есебін жүргізеді.

Сенімгерлікпен басқарушы сенімгерлікпен басқару қызметі бойынша 
кірістердің, шығыстардың, активтер мен міндеттемелердің бөлек есебін 
жүргізеді жəне ол бойынша жеке қаржылық есептілікті жасайды.

Бастапқы есепке алу құжаттарын жасау тəртібі
Халықаралық немесе ұлттық стандарттар, Қазақстан Республикасының 

бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының 
талаптарына сəйкес есеп саясатын қалыптастыруды қамтамасыз ету, 
бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық есептілікті жасайтын бас 
бухгалтер немесе басқа лауазымды тұлға бухгалтерлік қызметтің бас-
шысы болып табылады.

Бас бухгалтерді субъектінің басшысы қызметке тағайындайды жəне 
қызметтен босатады жəне субъектінің басшысына тікелей бағынады.
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Бас бухгалтердің лауазымына Қазақстан Республикасы Еңбек жəне 
халықты əлеуметтік қорғау министрінің бұйрығымен бекітілген Басшы-
лардың, мамандардың жəне басқа да қызметшілер лауазымдарының 
біліктілік анықтамалығына сəйкес қойылатын біліктілік талаптарына 
сəйкес келетін адам тағайындалады. 

Лауазымға тағайындау жазбаша нысанда ресімделеді.
Субъектінің барлық бөлімшелері үшін бас бухгалтердің құжаттар мен 

мəліметтерді тиісінше ресімдеу жəне бухгалтерлік қызметке уақтылы 
ұсыну талаптары міндетті болып табылады.

Осы Ереженің мақсаттары үшін субъектінің басшысы деп жеке 
кəсіпкерді немесе субъект басшысы немесе олар уəкілеттік берген 
тұлғаны түсіну керек.

Бас бухгалтер қызметінен босатылған кезде істі жаңадан тағайын-
далған бас бухгалтерге, ал ол болмаған кезде – субъектінің басшылығы 
тағайындаған қызметкерге немесе жеке кəсіпкердің өзіне немесе ұйым 
басшысына беру жүргізіледі.

Істерді қабылдау жəне беру субъектінің басшысы бұйрығының 
негізінде жүргізіледі, онда:
 бухгалтерлік қызмет істерін қабылдау-тапсыру мерзімдері, бірақ 

бұйрыққа қол қойылған сəттен бастап екі аптадан аспайды;
 еңбекақы төлеу тəртібін, тапсырушы жəне қабылдаушы;
 істерді қабылдау-тапсыру кезеңінде құжаттарға қол қою құқығы 

кімге берілді, бұл ретте істі қабылдаушы адамның қол қою 
құқығы ресімделгенге дейін құжаттарға істі қабылдаушы адамның 
бақылауымен тапсырушы қол қояды.

Істерді беру процесінде бухгалтерлік есептің жай-күйі, есепті 
деректердің дұрыстығытексеріледі, қабылдау-беру актісі жасалып, 
қабылдаушы жəне өткізуші тараптар қол қояды, субъектінің басшысы 
бекітеді. Акт екі данада жасалады. Бір дана бухгалтерлік қызметте, 
екіншісі – істі беруші тараптақалады.

Актінің жекелеген ережелерімен келіспеген жағдайда оған қол қою 
кезінде қабылдаушы тиісті дəлелді ескертпелерді көрсетеді.

Бухгалтерлік есептің қанағаттанғысыз жай-күйі жағдайында 
бухгалтерлік есепті қалпына келтіру процесін ұйымдастыру субъектінің 
басшылығына жүктеледі.

 Есеп беру кезеңі жабылғаннан кейін өзгерістер енгізу жəне операци-
яларды жою бас бухгалтердің жазбаша рұқсатымен ғана мүмкін болады.

Түзеу жазбаларын жүргізу кезінде операцияның мазмұны жəне түзету 
себептері ашылады.
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Түзеу жəне өзге де есепке алу жазбалары субъектінің басшысы жəне 
бас бухгалтер (немесе банктік жəне қаржылық құжаттарға бірінші жəне 
екінші қол қою құқығына ие ұйымның лауазымды адамдары) қол қойған 
бухгалтерлік анықтамамен растаушы құжаттарды қоса бере отырып 
ресімделеді жəне осы ұйымның мөрімен (ол болған кезде) бекітіледі.

Жылдық қаржылық есептемеге субъектісінің басшылығы қол қойған-
нан кейін электрондық деректер базасы жеке электрондық тасығыштарда 
сақталуы тиіс.

Субъект Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 
23 мамырдағы № 185 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4771 болып тіркелген) 
Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарына қайшы келмейтін субъ-
ект қабылдаған бухгалтерлік есеп шоттарының жоспарына сəйкес 
активтердің, міндеттемелердің, капиталдың, кірістер мен шығыстардың 
болуы мен қозғалысына байланысты операциялардың бухгалтерлік есебін 
жүргізеді.

Есепті кезеңнің соңында бухгалтерлік есеп шоттарында теріс 
қалдықтардың болуына жол берілмейді.

Шаруашылық операцияларын құжаттау тəртібі
Бухгалтерлік құжаттаманы жүргізуге мынадай талаптар қойылады: 

жазбалардың құжаттығы, қысқаша жəне айқындығы, жазбаларды өзара 
бақылау.

Операциялар бухгалтерлік құжаттамада бастапқы құжаттардың 
түпнұсқаларымен бекітіле отырып көрсетіледі.

Бухгалтерлік есеп тіркелімдерін жүргізу тəртібі
Есепке қабылданған бастапқы құжаттардағы ақпарат бухгалтерлік 

есеп тіркелімдерінде жинақталады жəне жүйеленеді. 
Шаруашылық операциялар бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде хроно-

логиялық ретпен көрсетіледі жəне бухгалтерлік есептің тиісті шоттары 
бойынша топтастырылады.

Ай аяқталғаннан кейін қорытынды шығарылады. Синтетикалық жəне 
талдамалық тіркелімдердің қорытынды жазбалары айналым ведомоста-
рын салыстыру жолымен салыстырылады жəне сəйкестікке келтіріледі.

Бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде шаруашылық операциялардың 
дұрыс көрсетілуін оларды құрайтын жəне оған қол қоятын тұлғалар 
қамтамасыз етеді.

Бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің деректері топтастырылған түрде 
қаржылық есептілікке көшіріледі.
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2.2 Бастапқы есепке алу құжаттарын жасау тəртібі

Бухгалтерлік есепте бастапқы есепке алу құжаттарының 
қозғалысы (бұдан əрі – бастапқы құжаттар) (құру немесе басқа субъек-
тілерден алу, есепке алу, өңдеу, мұрағатқа тапсыру – құжат айна-
лымы) субъектінің басшылығы бекіткен кестемен регламенттеледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды іске асыру кезінде Қазақ-
стан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында 
бекітілген бастапқы құжаттардың нысандары қолданылады.

Бастапқы құжаттарды уақтылы жəне сапалы ресімдеуді, оларды 
бухгалтерлік есепте көрсету үшін белгіленген мерзімде беруді, сондай-ақ 
оларда қамтылған деректердің дұрыстығын осы құжаттарды жасаған 
жəне қол қойған адамдар қамтамасыз етеді.

Бастапқы құжаттар мемлекеттік жəне (немесе) орыс тілдерінде жаса-
лады.

Кассалық жəне банктік бастапқы құжаттарға түзетулер енгізуге 
жол берілмейді. Қалған бастапқы құжаттарға түзетулер операцияларға 
қатысушылардың келісімі бойынша ғана енгізіледі, бұл түзетулер 
енгізілген күні көрсетіле отырып, құжаттарға қол қойған адамдардың 
қолдарымен расталады.

Ақша мен активтерді алғанда құқығын ресімдеу үшін субъектінің 
атынан əрекет ететін адамғаматериалдық жауапкершілік туралы норма-
тивтік құқықтық актілерді Мемлекеттік тіркеу Реестірінде № 8265 
тіркелген «Бастапқы есеп құжаттарының нысандарын, нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу» «Қазақстан Республикасы 
қаржы Министрінің 20 желтоқсандағы 2012 жылғы № 562 бұйрығымен 
бекітілген сенімхат беріледі.

Сенімхаттар ақша мен активтерді сақтау үшін толық материалдық 
жауапкершілік туралы жазбаша шарт жасасқан тұлғаларға беріледі.
Ұйымнан сенімхат қажет болған жағдайда субъекті басшылығы қол 
қояды жəне мөрмен бекітіледі [6].

Формасы № 562 бұйрықпен бекітілген берілген сенімхаттарды есепке 
алу журналы берілген сенімхаттарды тіркеу, оларды алу жəне тапсыр-
маны орындау белгілері үшін қолданылады жəне сенімхаттарды беруге 
жəне тіркеуге жауапты тұлғада сақталады. Барлық беттер нөмірленеді, 
тігіледі жəне осы ұйымның мөрімен (ол болған жағдайда) бекітіледі.

Құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарын 
қабылдау-тапсыру үшін көрсетілген қызметтердің актісі қолданылады, 
оның нысаны № 562 бұйрықпен бекітілген. Шаруашылық операцияларды 
орындау фактісін растау үшін орындаушы жасалатын акт.
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Түскен активтерді ресімдеу үшін жеткізіп берушінің ілеспе құжат-
тарының деректерімен сандық жəне сапалық айырмашылығы орын алған 
жағдайда активтерді қабылдау туралы акт қолданылады, оның нысаны № 
562 бұйрықпен бекітілген.Активтерді қабылдау туралы акт материалдық 
жауапты тұлғаның жəне жеткізуші өкілінің немесе мүдделі емес тарап 
өкілінің қатысуымен екі данада жасалады.

Субъектінің бөлімшелері арасындағы активтердің қозғалысын есепке 
алу үшін ішкі ауыстыруға арналған жүкқұжаттары қолданылады, 
олардың нысандары № 562 бұйрықпен бекітілген.

Есептен шығаруға жататын активтерді есепке алу үшін есептен 
шығаруға арналған актілер қолданылады, олардың нысандары № 562 
бұйрықпен бекітілген. Есептен шығару актісі екі данада жасалады, актінің 
бірінші данасы бухгалтерлік қызметке жіберіледі, екіншісі субъектінің 
бөлімшесінде қалады.

Активтерді жөндеуден, қайта жаңартудан (жаңғыртудан) қабылдап 
алу-беруді ресімдеу үшін жөнделген, қайта жаңартылған активтерді 
қабылдап алу – беру актісі қолданылады, оның нысаны № 562 бұйрықпен 
бекітілген. Активтерді қабылдауға тапсырыс берушінің материалдық жау-
апты қызметкері жəне жөндеуді, жаңғыртуды жүргізген орындаушының 
өкілі қол қойған акт екі данада жасалады. Актіге бас бухгалтер қол қояды 
жəне тапсырыс берушінің басшылығы бекітеді.

Жұмыстарды жүргізу кезінде пайдалануға жарамды активтерді 
бөлшектеу жəне бөлшектеу кезінде алынған қорларды кіріске алуды 
ресімдеу үшін негізгі құралдарды бөлшектеу жəне бөлшектеу кезінде 
алынған қорларды кіріске алу туралы акт қолданылады, оның нысаны 
№562 бұйрықпен бекітілген. Акт үш данада жасалады, актінің бірінші 
жəне екінші даналары тапсырыс берушіде, үшіншісі мердігерде қалады. 
Тапсырыс беруші өз кезегінде актінің бірінші данасын мердігерге ақы 
төлеу үшін ұсынылған шотқа қоса береді.

Активтерді беруді, сатуды ресімдеу үшін қабылдау – беру актілері 
қолданылады, олардың нысандары № 562 бұйрықпен бекітілген. Акт 
екі данада жасалады жəне əрбір жеке объектіге немесе объектінің 
компонентіне екі тарап қол қояды. Қоса берілген құжаттамасы бар 
ресімделген акті бухгалтерлік қызметке беріледі, оған бас бухгалтер қол 
қояды жəне субъектінің басшысы бекітеді.

Запастарды іске асыруды есепке алу үшін № 562 бұйрықпен бекітілген 
нысан бойынша запастардышығаруға арналған жүкқұжат қолданылады.

Активтерді есепке алу үшін № 562 бұйрықпен бекітілген түгендеу кар-
точкалары қолданылады. Түгендеу карточкалары бір данада активтердің 
кіруіне, оларды ауыстыруға, толық жабдықтауға, қайта жаңартуға, 
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жаңғыртуға, күрделі жөндеуге жəне есептен шығаруға арналған құжаттар 
негізінде толтырылады жəне активтердің негізгі сапалық жəне сандық 
көрсеткіштеріқамтиды.

Түгендеу нөмірлері активтерге олардың түсу шамасына қарай реттік-
сериялық жүйе бойынша беріледі.

Жалға алынған активтерді есепке алу үшін жалға алынған ұзақ 
мерзімді-жалға алынған активтерді есепке алу карточкасы қолданылады, 
оның нысаны № 562 бұйрықпен бекітілген.

Активтерді түгендеу, монтаждау немесе сынау процесінде ақаулар 
анықталған кезде анықталған ақаулар туралы акт қолданылады, оның 
нысаны 562 бұйрықпен бекітілген.

Қолма-қол ақшаны қабылдау жəне беру жəне кассалық құжат-
тарды ресімдеу тəртібі

Субъектінің кассасынақолма-қол ақшаны қабылдау кассалық ордер 
бойынша жүргізіледі, оның нысаны № 562 бұйрығымен бекітілген, бас 
бухгалтер немесеуəкілеттік берген тұлға қол қойған кіріс ордері.

Қолма-қол ақшаны қабылдау кезінде бас бухгалтердің немесе оған 
субъектінің басшылығы уəкілеттік берген тұлғаның жəне кассирдің қолы 
қойылған түбіртек беріледі жəне осы ұйымның мөрімен бекітіледі.

Кассадан қолма-қол ақша беру нысаны № 562 бұйрықпен бекітілген 
кассалық шығыс ордері бойынша жүргізіледі. Шығыс ордеріне субъек-
тінің басшысы, бас бухгалтер немесе субъект басшылығы тағайындаған 
уəкілетті тұлға жəне кассирқол қояды.

Кассаға берілгенге дейін барлық кіріс жəне шығыс ордерлерін 
бухгалтерлік қызмет кіріс жəне шығыс кассалық құжаттарды тіркеу жур-
налына тіркейді, оның нысаны№ 562 бұйрықпен бекітілген.

Жеке тұлғаға шығыс ордері немесе төлем ведомостары (нысаны            
№ 562 бұйрықпен бекітілген) бойынша ақша берген кезде кассир 
алушының жеке басын куəландыратын құжатты (азаматтың паспорты 
немесе жеке куəлігі) ұсынуды талап етеді, құжаттың атауы мен нөмірін, 
оны кім жəне қашан бергені жазылады.

Ақша алушы шығыс ордерінде немесе ведомостта сиямен(шарикті 
қаламмен) өз қолын қояды.

Субъектінің тізімдік құрамына кірмеген тұлғаларға қолма-қол 
ақша беру əрбір тұлғаға жеке жазып берілетін шығыс ордерлері бой-
ынша немесе жасалған шарттардың негізінде жеке ведомость бойынша 
жүргізіледі.

Еңбекке ақы төлеуді, еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша жəрде-
мақыларды, стипендияларды, төлем ведомостары бойынша сыйлықтарды 
төлеуді кассир əрбір алушыға шығыс ордерін жасамай жүргізеді.
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Берілген қолма-қол ақшаның жалпы сомасына бір шығыс ордері жаса-
лады, оның күні мен нөмірі əрбір төлем ведомосына қойылады.

Қолма-қол ақшаны кассир шығыс ордері немесе ведомостте 
көрсетілген тұлғага береді.

Егер ақша белгіленген тəртіппен ресімделген сенімхат бойынша 
берілсе, ордерде қаражат алуға тағайындаған уəкілетті тұлғажəне ақшалай 
қаражатты нақты алушының жеке басын куəландыратын құжат алу сеніп 
тапсырылған адамныңтегі, аты, əкесінің аты, атауы, нөмірі, берілген күні 
мен жері көрсетіледі. Сенімхат кассирде қалады жəне шығыс ордеріне 
немесе ведомоске бекітіледі

Еңбекке ақы төлеуді, еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша 
жəрдемақыларды, стипендияларды, төлем ведомостары бойынша 
сыйлықтарды төлеуді кассир əрбір алушыға шығыс ордерін жасамай 
жүргізеді.

Берілген қолма-қол ақшаның жалпы сомасына бір шығыс ордері жаса-
лады, оның күні мен нөмірі əрбір төлем ведомосына қойылады.

Төлем ведомосының титулдық бас парағында субъект басшылығы мен 
бас бухгалтердің қолдарымен, қолма-қол ақшаны беру мерзімі мен сомасы 
жазбаша көрсетіле отырып, қолма-қол ақшаны беру туралы рұқсат беру 
жазбасы жасалады.

Жалақы төлеу жəне қолма-қол ақша қалдығы мен төленген құжаттарды 
қайтару бойынша сенім білдірілген тұлғаға кассадан берілген ақша 
қаражаты мен олардың баламаларын есепке алу үшін кассир қабылдаған 
жəне берген ақша қаражаты мен олардың баламаларын есепке алу кітабы 
қолданылады (нысаны №562 бұйрықпен бекітілген).

Шығыс ордерлерінде оларды жасау үшін негіздеме көрсетіледі жəне 
оларға қоса берілген құжаттардың тізімі жасалынады. Шығыс ордерлері 
немесе төлем ведомостары қолма-қол ақша алатын тұлғаларға берілмейді.

Кіріс жəне шығыс ордерлерін немесе төлем ведомостарын алған кезде 
кассир мына құжаттарды тексереді:
 құжаттарда бас бухгалтердің қолының, ал шығыс ордерінде немесе 

төлем ведомостінде – субъект басшысының рұқсат беру қолының 
болуы жəне түпнұсқалығы;

 құжаттардың дұрыс ресімделуі;
 құжаттарда аталған қосымшалардың болуы.
Осы талаптардың ең болмағанда біреуі сақталмаған жағдайда кассир 

құжаттарды тиісінше ресімдеу үшін бухгалтерлік қызметке қайтарады.
Жалақы төлеуге арналған төлем ведомостарына ресімделген шығыс 

ордерлері оны бергеннен кейін тіркеледі.
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Кассалық кітапты жүргізу жəне ақшаны сақтау тəртібі. Қолма-қол 
ақшамен есеп айырысуды жүзеге асыру үшін субъектілер кассалық 
кітапты жүргізеді, оның нысаны № 562 бұйрықпен бекітілген. 
Кассалық кітап нөмірленеді, тігіледі жəне осы ұйымның мөрімен (ол 
болған жағдайда) бекітіледі. Касса кітабындағы парақтар саны субъект 
басшысының, бас бухгалтердің қолдарымен расталады. Касса кітабындағы 
жазбалар екі данада жүргізіледі. Парақтардың екінші даналары кассирдің 
есебі болып табылады. Парақтардың бірінші даналары касса кітабында 
қалады. Парақтардың бірінші жəне екінші даналары бірдей нөмірлермен 
нөмірленеді. Кассалық операцияларды жүргізудің автоматтандырылған 
тəсілі кезінде осы параграфта белгіленген тəртіптің сақталуы қамтамасыз 
етіледі. Қағаз тасығыштарда басылған кассалық кітап хронологиялық 
тəртіппен брошюраланады. Кассир əрбір ордер немесе төлем ведомостары 
бойынша қолма-қол ақшаны алғаннан немесе бергеннен кейін касса 
кітабына жазба жүргізеді. Күн сайын, жұмыс күнінің соңында кассир бір 
күнгі операциялардың қорытындыларын есептейді, кассадағы қолма-қол 
ақшаның қалдығын шығарады жəне кассалық кітапқа қол қойғызып, кіріс 
жəне шығыс кассалық құжаттарын қоса бере отырып, кассирдің есебін 
(бір күнгі касса кітабындағы жазбалардың екінші жыртылмалы парағын) 
бухгалтерлік қызметке береді. 

Сонымен бірге кассир кассадағы қолма-қол ақшаның қалдығын нақты 
ақша болуымен салыстырады. Қолма-қол ақша шығыс ордеріде немесе 
төлем ведомосінде алушының қолынсыз берілсе кассадағы қолма-қол 
ақша қабылданбайды.Бұл сома жетіспеді деп есептеледі жəне кассир-
ден өндіріп алынады. Кіріс ордерлерімен ақталмаған қолма-қол ақша 
кассаның артығы болып саналады жəне субъектінің кірісіне есептеледі. 
Кассалық кітаптың дұрыс жəне уақтылы жүргізілуін ұйымдастыру бас 
бухгалтерге жүктеледі.

Қызметкерлер саны он адамнан аспайтын, штатында кассирі жоқ 
шағын кəсіпкерлік субъектілерінде оның міндеттерін субъектінің 
басшылығы не бас бухгалтер жазбаша өкім (бұйрық) бойынша орын-
дайды. Субъектіге тиесілі барлық қолма-қол ақша, қатаң есептілік 
бланкілері, бағалы қағаздар жəне басқа да құндылықтар сейфтерде 
немесе жанбайтын металл шкафтарда сақталады. Сейфтер мен металл 
шкафтардың кілттері кассирде сақталады. Сейфтер мен металл шкаф-
тарды ашар алдында кассир олардың бүтіндігін тексереді. Зақымданулар 
анықталған жағдайда кассир бұл туралы субъектінің басшылығына баян-
дайды, ол оқиға туралы ішкі істер органдарына хабарлайды жəне полиция 
қызметкерлері келгенге дейін кассаны күзету шараларын қабылдайды.
Бұл жағдайда субъектінің басшылығы, бас бухгалтер, сондай-ақ кассир 



58                                                                                            

ішкі істер органдарының рұқсатын алғаннан кейін касса операциялары 
басталғанға дейін кассада сақталатын ақша мен басқа да құндылықтардың 
бар-жоғын тексеруді жүргізеді. Тексеру нəтижелері туралы екі данада акт 
жасалады, оған тексеруге қатысушы барлық адамдар қол қояды.

Актінің бірінші данасы ішкі істер органдарына беріледі, екіншісі –
 субъектіде қалады. Субъектінің басшылығы белгілеген жəне жария 
етуге жатпайтын мерзімде барлық қолма-қол ақшаны толық парақтап 
қайта санай отырып жəне кассадағы бағалы қағаздар мен басқа да 
құндылықтарды тексере отырып, кассаға түгендеу жүргізіледі. Кассаны 
түгендеу жүргізу үшін субъект басшысының бұйрығымен құрамында 
кемінде үш адам болатын комиссия тағайындалады, ол түгендеу 
нəтижелері бойынша екі данада түгендеу актісін жасайды, оның нысаны 
№562 бұйрықпен бекітілген. Кассада кем шығу немесе артық шығу 
анықталған кезде түгендеу актісінде кем шығу немесе артық шығу 
сомасы жəне олардың пайда болу жағдайлары көрсетіледі.

Есеп беретін сомаларды есепке алу тəртібі 
Есеп беретін сомалар субъектінің қызметкерлеріне ғана беріледі. 

Есеп берілетін соманың есебі əрбір қызметкерге байланысты жүргізіледі. 
Есептілікке берілген қолма-қол ақша қаражатыныңесебісубъектінің 
ішкі есеп саясатымен регламенттеледі. Мақсатына қарай есеп беретін 
тұлғалардың аванстық есеп ұсыну, қолма-қол ақша қаражатын қайтару 
мерзімі белгіленеді. Аванстық есепке, оның нысаны № 562 бұйрығымен 
бекітілген, субъекті басшылығы қол қояды жəне бухгалтерлік қызметке 
тапсырылады. Бухгалтерлік қызмет аванстық есепті жəне есепте қалған 
қолма-қол ақша қаражатуақтылы тапсырылғаның қамтамасз етеді.

Түгендеу жүргізу тəртібі 
Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік деректерінің дұрыстығын 

қамтамасыз ету мақсатында жылына кемінде бір рет активтер мен 
міндеттемелерге түгендеу жүргізіледі. Қызметкерлер саны он адам-
нан аспайтын шағын кəсіпкерлік субъектілері түгендеу жүргізу кезеңін 
дербес айқындайды. Оның орналасқан жеріне қарамастан, сондай-ақ 
субъектіге тиесілі емес, бірақ бухгалтерлік есепте тұрған (жауапты 
сақтаудағы, шартқа сəйкес жалға алынған, қайта өңдеу үшін алынған, 
комиссияға қабылданған) барлық мүлік, сондай-ақ қандай да бір себеп-
термен ескерілмеген мүлік жəне міндеттемелердің барлық түрлері 
түгендеуге жатады. 

Əр түрлі кəсіпкерлік субъектілеріне тиесілігіне қарамастан түгендеу 
жүргізіледі:

1) материалдық жауапты тұлғалар ауысқан кезде (істерді қабылдау-
тапсыру күніне);
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2)  мүлікті ұрлау немесе теріс пайдалану, сондай-ақ бүлдіру фактілері 
анықталған кезде;

3)  төтенше жағдайлардан туындаған дүлей зілзалалар, өрт, авариялар 
немесе басқа да төтенше жағдайлар болған жағдайда;

 4)  субъектіні қайта ұйымдастыру кезінде бөлу бухгалтерлік балансын 
жасау алдында.

Есепті кезеңде жоспарлы түгендеулердің санын, оларды өткізу 
күнін, əр кезінде тексерілетін активтер мен міндеттемелердің тізбесін 
субъектінің басшысы есеп саясатында белгілейді. Активтер мен 
міндеттемелерге түгендеу жүргізу үшін құрамы субъект басшысының 
бұйрығымен бекітілетін түгендеу комиссиясы құрылады [6].

Түгендеу жүргізу комиссиясының мүшелері түгендеуге дейін:
 осы объектілер бойынша жүргізілген соңғы түгендеу материалда-

рымен, соңғы түгендеу нəтижелері бойынша қабылданған шаралар-
мен танысады;

 жеке кіретін жəне шығатын есіктері бар қосалқы үй-жайларды, 
жертөлелерді жəне басқа да мүлікті сақтау орындарын пломбалай-
ды;

 түгендеу жүргізу процесінде комиссияның жұмысы үшін пай-
даланылатын өлшеу аспаптарының ақаусыздығын жəне оларды 
таңбалаудың белгіленген мерзімдерінің сақталуын тексереді;

 түгендеу сəтінде кіріс жəне шығыс құжаттарының тізілімдерін не-
месе түгендеуге жататын мүліктің қозғалысы туралы есептерді  
алады.

Субъектінің материалдық жауапты тұлғалары түгендеу басталғанға 
дейін жауапты сақтауға түскен барлық мүліктің кіріске алынғаны, ал істен 
шыққандар есептен шығарылғандығы жəне есепте тұрған мүлікке барлық 
шығыс жəне кіріс құжаттары бухгалтерлік қызметке тапсырылғандығы 
туралы қолхат береді. Мүлікті түгендеу мүліктің орналасқан жері 
бойынша жүргізіледі. Іс жүзіндегі қалдықтарды тексеру субъектінің 
материалдық жауапты тұлғасының қатысуымен жүргізіледі, бұл ретте 
материалдық жауапты тұлға өз учаскесіндегі комиссия мүшесі болып 
табылмайды. Есептеу, өлшеу жəне өлшеу нəтижелері № 562 бұйрықпен 
бекітілген түгендеу тізімдемесіне енгізіледі. 

Түгендеу тізімдемелері – түгендеу жүргізу сəтінде жасалатын жəне 
комиссияның барлық мүшелері мен субъектінің материалдық жау-
апты адамы қол қоятын кемінде екі данада белгілі бір күнге мүліктің 
нақты болуын растайтын құжаттар. Тізімдеменің соңында субъектінің 
материалдық жауапты адамы комиссияның қатысуымен мүлікті 
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тексергенін растайтын, комиссия мүшелеріне қандай да бір наразылықтың 
жоқтығы туралы қолхат береді.

Материалдық жауапты адам ауысқан жағдайда мүліктің нақты болуын 
тексеру кезінде түгендеу тізімдемелерінде осы мүлікті қабылдаған тұлға 
оларды алғаны туралы, ал тапсырған адам оларды тапсырғаны туралы 
қол қояды. Егер мүлікке түгендеу жүргізу кезеңі бір күннен астамды 
құраса, онда түгенделетін мүлік сақталатын үй-жай күн сайын комиссия 
мүшелерінің жəне материалдық жауапты адамның қатысуымен мөрленеді. 
Егер түгендеу жүргізу кезеңінде комиссия осы үй-жайда мүлікті санауды 
жүргізуге жəне оларды тізімдемеге бірден жазуға мүмкіндігі болмаған 
жағдайда, түгенделген мүліктің тобына нақты болуы үшін түгендеу жап-
сырмалары тіркеледі, олардың нысаны № 562 бұйрықпен бекітілген.

Субъектіге меншік құқығында тиесілі емес, бірақ олардағы мүлікке, 
сондай-ақ жарамсыз болған мүлікке жеке түгендеу тізімдемелері жаса-
лады. Түгендеу аяқталғаннан кейін № 562 бұйрықпен бекітілген түгендеу 
актілері мен тізімдемелер, салыстыру ведомостары бухгалтерлік қызметке 
тапсырылады. Түгендеу кезінде анықталған артық шығулар (мүліктің 
нақты болуының бухгалтерлік есеп деректерімен алшақтығы) табыс деп 
танылады жəне кіріске алынуға жатады. 

Табиғи кему нормалары нақты кем шығу анықталған жағдайларда 
ғана қолданылады. Кінəлі тұлғалар болған кезде қорлардың табиғи 
кему нормаларынан тыс жетіспеуі мен бүлінуін кінəлі тұлғалар өтейді. 
Комиссия түгендеу кезінде анықталған кем шығу немесе артық шығу 
себептерін анықтайды. Комиссияның қорытындылары, ұсыныстары мен 
шешімдері субъектінің басшылығы бекіткен хаттамамен ресімделеді. 
Түгендеу нəтижелері түгендеу аяқталған айдың бухгалтерлік есебі 
мен қаржылық есептілігінде, ал жылдық түгендеу бойынша – жылдық 
қаржылық есептілікте көрсетіледі. Дебиторлық жəне кредиторлық 
берешекті түгендеу дебиторлармен жəне кредиторлармен өзара есеп айы-
рысуды салыстыру актісін қоса бере отырып, № 562 бұйрықпен бекітілген 
дебиторлық жəне кредиторлық берешекті түгендеу актісімен ресімделеді.

Комиссияның қорытындылары, ұсыныстары мен шешімдері субъек-
тінің басшылығы бекіткен хаттамамен ресімделеді. Түгендеу нəтижелері 
түгендеу аяқталған айдың бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігінде, 
ал жылдық түгендеу бойынша – жылдық қаржылық есептілікте 
көрсетіледі. Дебиторлық жəне кредиторлық берешекті түгендеу деби-
торлармен жəне кредиторлармен өзара есеп айырысуды салыстыру 
актісін қоса бере отырып, № 562 бұйрықпен бекітілген дебиторлық жəне 
кредиторлық берешекті түгендеу актісіменресімделеді.
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2.3. Бухгалтерлік есеп құжаттарын сақтау тəртібі

Субъектілер қажет немесе өзге де материалдарды пайдалану қажет 
болған жағдайларда жедел, құжаттарды уақытша ұзақ жəне тұрақты 
сақтауды қамтамасыз етеді. Құжаттарды жедел сақтауды ұйымдастыру 
жөніндегі шараларды субъектінің басшылығы айқындайды жəне арнайы 
есепке алуға жəне сақтауға жататын құжаттардың қалыптастырылуы 
мен толықтығына жауапты тұлғаны белгілеуді қамтиды. Бастапқы 
құжаттардың, бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің, есептер мен 
баланстардың сақталуын, оларды ресімдеуді жəне мұрағатқа беруді бас 
бухгалтер қамтамасыз етеді. Құжаттарды мұрағатқа тапсырар алдында 
оларды тиісті түрде дайындау қажет. Біртекті бастапқы құжаттар 
іске қалыптастырады. Істер номенклатурасы Қазақстан Республика-
сында қолданылып жүрген ұлттық мұрағат қоры жəне мұрағаттар 
туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ресімделетін 
субъектінің іс жүргізуінде жүргізілетін істер тақырыптарының, сақталу 
мерзімі көрсетілген жүйеленген номенклатурасын білдіреді. 

Істерді қалыптастыру деп орындалған құжаттарды істер номенклату-
расына сəйкес іске топтастыру деп аталады. 

Істерді қалыптастыру кезінде мынадай шарттар сақталады:
1) тұрақты жəне уақытша сақтау мерзіміміндегі құжаттары істерге 

бөлек топтастыралады;
2)  түпнұсқалар көшірмелерден, ал жылдық жоспарлар мен есептер- 

ден – тоқсандық жəне айлық есептерден бөледі;
3)  іске əрбір құжаттың бір данасынан енгізіледі.
Іске ауыспалы істерден басқа (мысалы, күнтізбелік жыл аяқталғаннан 

кейін жабылмайтын жеке істер) бір кезеңнің – айдың, тоқсанның, 
күнтізбелік жылдың құжаттары топтастырылады. Істе бір айдан астам 
кезеңдегі құжаттар болған кезде құжаттар ай сайын көрсетіле отырып, 
қағаз парақтарымен бөлінеді. Құжаттарға қосымшалар олар бекітілген 
немесе жасалған күнге қарамастан, олар жататын құжаттарға қосылады. 
Субъектінің құжаттарын тұрақты, уақытша сақтау жеке арнайы 
жабдықталған үй-жайы болған кезде дербес немесе субъектінің қаражаты 
есебінен тиісті мұрағат мекемелеріне құжаттарды сақтауға беру жолымен 
қамтамасыз етіледі.

Іс жүргізу аяқталған істер жүргізілген күнтізбелік жыл аяқталғаннан 
кейін оларды тұрақты сақтау үшін беруге дайындау үшін Қазақстан 
Республикасының Ұлттық мұрағат қоры жəне мұрағаттар туралы 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес ресімделуге жəне сипаттауға жатады. 
Қайта ұйымдастырылатын субъектілердің істері мен құжаттарын 
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қабылдау-субъектіні қайта ұйымдастырудың аяқталғаны туралы беру 
туралы мəліметтер материалдарда көрсетіледі.

Құжаттар ұрланған, бүлінген, əдейі жойылған немесе жойылған (өрт, 
су басу, дүлей зілзала) жағдайда субъектінің басшылығы олардың жоғалу 
немесе жойылу себептерін тексеру жəне кінəлі адамдарды анықтау 
жөніндегі комиссия тағайындайды. Актіде: болған орны мен себептері, 
сыртқы зақымданулардың сипаты егжей-тегжейлі сипатталады, жоғалған 
(бүлінген) құжаттардың тізбесі келтіріледі, бастапқы құжаттардың 
сақталуына жауапты адамдар көрсетіледі. Комиссия осы тұлғалардан 
болған оқиғаға жазбаша түсініктеме алады. Актінің көшірмесі жоғары 
тұрған ұйымға немесе құрылтайшыларға жіберіледі. Құжаттар жоғалған 
жағдайда субъектінің басшылығы оларды қалпына келтіруді қамтамасыз 
етеді [6].

Комиссия жұмысының нəтижелері бойынша акт ресімделеді, оны 
субъектінің басшысы бекітеді.

Қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтар, сондай-ақ 
нəтижесінде бастапқы құжаттың түпнұсқасын жоғалту (жою) болған 
төтенше жағдайлардан туындаған дүлей зілзалалар, өрт, авариялар немесе 
басқа да төтенше жағдайлар жағдайында мүліктің бүлінуі құжатпен 
расталған фактілері анықталған кезде түпнұсқа сақталған контрагент 
куəландырған бастапқы құжаттың көшірмесі дайындалады.

Құжаттың түпнұсқаға сəйкестігін растау үшін құжаттың көшірмесінде 
«қолы» деректемесінен төмен тырнақшасыз «көшірмесі дұрыс» деген 
куəландыру жазбасы, көшірмесін куəландырған тұлға лауазымының 
атауы, жеке қолы жəне оның толық жазылуы, бар болған жағдайда ұйым 
мөрінің бедері, куəландырылған күні қойылады.
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ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР

1 тапсырма
Аудиторлық қызметпен айналысу құқығын ие болу үшін аттестаттау 

рəсіміне қатысқан жеке тұлғаға куəлік беруден бас тартылды.
Анықтау қажет:
бас тартудың ықтимал себептерін анықтау қажет.

2 тапсырма
«Баланс» фирмасы аудиторлық қызметпен айналысуға ниетін білдірді.
Анықтау қажет:
 Жарғылық капитал мен аудиторлардың саны бойынша талаптарды 

фирма қалай сақтайтының анықтау қажет.
 Лицензияның қандай түрлерін жəне қандай ретпен ала алатынын 

анықтап беру керек.

3 тапсырма
Аудит аяқталған соң клиентке шартты түрде оң аудиторлық есеп 

берілгеннен кейін аудиторлық фирма жұмыс қағаздарын сақтау құқығын 
өзінде қалдырды.

Анықтау қажет:
Мұндай шешімнің заңдылығын жəне жұмыс құжаттамасын сақтау 

тəртібін түсіндіруіміз қажет. 

4 тапсырма
Аудиттің мақсаты – нəтижелері бойынша тəуелсіз пікір қалдыру 

мақсатында қаржылық есептілікті тексеру. Бұл тексеру жекелеген əдістер 
мен тəсілдерді қолдануды талап етеді [7].

Анықтау қажет:
Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, аудитор келесі рəсімдерді не 

үшін атқаратынын түсіндіруі қажет, оның ішінде:
 ішкі бақылау жүйесін бағалайды;
 тіркелуді жүргізу жүйесін тексереді;
 құжаттарды оларда көрсетілген операциялардың бөлінуіне 

тексереді;
 жеке растауды (дəлелдеуді) іздейді;
 сəйкестігі жəне мəні бойынша тесттерді орындайды.
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5 тапсырма
Мынадай дереккөздерден алынған *үшінші тұлғалардан; *клиенттен 

оның деректері негізінде; *клиент-фирманың бухгалтерлік жазбалары 
негізінде аудитор жинаған құжаттар бар. 

Анықтау қажет:
Берілген дəлелдемелерді сенімділік тұрғысынан бағалау

6 тапсырма
Аудитор ішкі шаруашылық тəуекел 70%-ды, бақылау тəуекелі 40%-ды, 

анықталмау тəуекелі 10%-ды құрайды деп санайды.
Анықтау қажет:
қолайлы аудиторлық тəуекелді есептеу қажет

7 тапсырма
Клиенттің бухгалтерлік, экономикалық жəне заңдық құжаттамасы 

бар (бухгалтерлік баланс, кірістер мен шығыстар туралы есеп, ақша 
қозғалысы туралы есеп, есеп саясаты туралы ақпарат жəне түсіндірме 
жазба, бұйрықтар, шарттар, штаттық кесте, құжат айналымы кестесі, 
өткен жылғы аудиторлық есеп жəне т.б.).

Анықтау қажет:
 жоспарлау барысында аудитор қандай мəліметтер алуы тиіс екенін 

белгілеу;
 қандай процедуралардың көмегімен аудит жүргізуді жоспарлау ке-

рек екенін анықтап, түсіндіру қажет.

8 тапсырма
«Дан» ЖШС шағын бизнес субъектісі ретінде тіркелген, халыққа жəне 

басқа да ұйымдарға көліктік қызмет көрсетумен айналысады.
Мүлік құрамы мынадай:
 автогараж ғимараты, бастапқы құны 300000 ш.б.,пайдалы қызмет 

мерзімі 20 жыл
 жүк автомобильдері: Камаз № 258 АТ, құны 500000 ш.б,
 Зил-130 № 568 АТ, бағасы 230500 ш.б., Газ 93 № 351, бағасы 190300 

ш.б.
 Сомасы 62140 ш.б. тұратын жабдық, пайдалы қызмет ету мерзімі 3 

жыл.
Маусым айында мына шығындар түрі қалыптасты, ш.б:
 жүргізушілерге – 82000 ш.б, диспетчерге жəне əкімшілік 25000 ш.б 

мөлшерінде еңбек ақы есептелді;
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 еңбекақыдан əлеуметтік салық есептелді – 5220 ш.б;
 65300 ш.б. мөлшерінде автокөлік жұмысы үшін жанар-жағар май 

жəне 3420 ш.б. мөлшерінде қосалқы бөлшектерсатыпалынды.
 4300 ш.б мөлшерінде автогараж ғимаратын күтіп ұстау бойынша 

коммуналдық шығындар төленді.
 5000 ш.б мөлшерінде (төлемсіз) кеңсені жалға алғаны үшін есепшот 

алынды.
 негізгі құралдар бойынша тозу коэффиценті есептелді
 автомобиль жүрісі – 30000 км
Анықтау қажет:
 негізгі құралдар бойынша тозуды есептеу кезінде автогараж жəне 

жабдықтар бойынша біркелкітік сызықты əдісті қолдану;
 автомобиль құнының 0,1% мөлшеріндеавтомобильдер жүрісіндегі 

1000 км кеткен өндірістік шығындыесептеу қажет.

9 тапсырма
Кəсіпорынға ҚҚС коса есептегенде сомасы – 1 300 000 ш.б мөлшерінде 

негізгі құрал (компьютер) сатып алынды, алтыншы жылы жою құны           
42 000 ш.б. құрады.

Кəсіпорынның есебінен сомасы 620 000 ш.б құрайтын автокөлік есеп-
тен шығарылды, жинақталған тозу коэффицентінің сомасы – 510 500 ш.б. 
қалдық құнының сомасын есептеңіз. 

Автокөліктерді бөлшектеуден 4500 ш.б. сомасында қосалқы бөлшектер 
кіріске алынды. Автомобиль жұмысы үшін – 65300 ш.б. отын, қосалқы 
бөлшектер – 3420 ш.б. сомасына сатып алынды.

5200 ш.б. автогараж ғимаратын ұстау бойынша коммуналдық 
шығындар төленді [7].

Анықтау қажет:
 негізгі құралдар бойынша тозуды біркелкі-тік сызықты əдіспен 

есептеу;
 шоттар корреспонденциясын жасау;
 жетіспейтін соманы есептеу;
 ақпарат көзін көрсету.

10 тапсырма

20__жылғы қыркүйек айының шаруашылық операцияларын тіркеу 
журналы
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№ Шаруашылық операцияларының 
мазмұны

Сомма,
тенге

Шоттар
корреспон-
денциясы

Бастапқы 
құжаттар

Д-т К-т
1 Негізгі өндірісте пайдаланылған 

негізгі құралдар бойынша тозу 
есептелді 23523

2 Жинақталған тозу сомасы есептен 
шығарылады 12500

3 Машинаның баланстық құны есептен 
шығарылады 85000

4 Жеткізушілерден негізгі құралдар 
сатып алынды ҚҚС

165000
?

5 Жеке тұлғалардан негізгі құралдар 
сатып алынды
ҚҚС

140200
?

6 Алынған негізгі құралдар үшін төлем 
жүргізілді: 
- жеткізушілерге
- жекетұлғаларға

74750
46230

  

11 тапсырма
20_ _ ж. 13 қаңтарда сауда компаниясы тауарларды жеткізу үшін жүк 

көлігін 900000 ш.б. мөлшерінде сатып алды, оның ішіндеҚҚС сомасы 
кірді. Жүк көлігі бес жыл жұмыс істейді, көліктің жүрісі 500 000 км 
құрайды, пайдалану мерзімінің соңында жүк көлігінің жою құны 15 000 
ш.б. болады. Қаржылық есеп бойынша жыл 31 желтоқсанмен аяқталады. 

20_жылы көліктің жүрісі – 48 000 км құрайды. Қаржылық есеп бой-
ынша жыл 31 желтоқсанмен аяқталады. 

Анықтау қажет:
 тозуды есептеудіңсызықтықəдісін пайдаланып 20 _ _ жылғы тозу 

мөлшерін есептеу;
 20_ жылдың 31 желтоқсанында бухгалтерлік баланста жүк көлігінің 

құны қалай көрсетіледі?;
 шоттар корреспонденциясын жасау;
 ақпарат көзін көрсету.
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ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. ҚР Бухгалтерлік есеп мəселелері бойынша нормативтік құқықтық 
актілердің негізгі құжаты?

a) «Бухгалтерлік есеп туралы» бұйрық
b) бухгалтерлік есеп стандарттары
c) Нұсқаулық нұсқаулар
d) Шоттардың бас жоспары 

2. Бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты [7]
a) қаржылық есептерді жасау
b) бухгалтерлік есепті дұрыс жүргізу
c) пайдаланушыларды толық жəне сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету
d) субъектінің қаржы-шаруашылық қызметін бақылау

3. ҚР бухгалтерлік есепті реформалаудың интеграциялық мəні неде?
a) бірыңғай нормативтік актілер негізінде есепке алуды жүзеге асыру
b) халықаралық практикаға сəйкестігі
c) шоттардың бас жоспарын енгізу
d) пайдаланушыларды қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету

4. Бухгалтерлік есеп стандарттары анықтайды:
a) ақпаратты есепке алу мен ашудың жалпы əдіснамалық негіздерін
b) есептік рəсімдердің нақты жүйесін
c) синтетикалық жəне талдамалық есепті жүргізу ережесін
d) шоттар корреспонденциясын жасау тəртібі

5.  Есептегі есептеулер қағидатының мəні?
a) шығыстарды оларды жасау кезінде есептеу керек 
b) кірістер мен шығыстар оларды төлеу кезінде танылады
c) кірістер мен шығыстар төлем алынған кезде емес, олар орындалған 

сəтте есептеледі жəне танылады
d) табыстар салық төленгеннен кейін танылады

6. Қаржылық есеп функциялары:
a) өнімнің өзіндік құны туралы ақпарат жинау жəне өңдеу
b) пайдаланушыларды сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету
c) активтер мен пассивтерді есепке алу жəне осы деректерді қаржылық 

есептілікте жалпылау 
d) қаржылық есептілікті жасау
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7.  Есеп саясаты көздейді
a) бухгалтерлік есепті жүргізу нысандарын айқындау
b) бухгалтерлік есеп стандарттарын қолдану
c) бухгалтерлік есепті жүргізу жəне ақпаратты ашу тəсілдерінің 

жиынтығы
d) синтетикалық жəне талдамалық есепті жүргізу ережесі

8. Субъектінің есеп саясатын дұрыс қалыптастыруға жауапты:
a) бас бухгалтер
b) басшы
c) салық қызметі
d) басшы жəне бас бухгалтер

9. Кəсіпкерлік субъектілерінінң нысанына қарамастан түгендеу 
мынадай жағдайларда жүргізіледі:

a) материалдық жауапты тұлғалар ауысқан кезде (істерді қабылдау-
тапсыру күні)

b)  мүлікті ұрлау немесе пайдалану ережесін сақтамағанда, сондай-ақ 
бүлдіру фактілері анықталған кезде

c)  төтенше жағдайлардан туындаған табиғи апаттар, өрт, авариялар 
немесе басқа да төтенше жағдайлар жағдайында

d) субъектіні қайта ұйымдастыру кезінде бөлу бухгалтерлік балансты 
құру алдында

e)  барлық жауаптар дұрыс

10. Кіріс жəне шығыс ордерлерін немесе төлем ведомостарын алған 
кезде кассир мынадай құжаттарды тексереді:

а)  құжаттарда бас бухгалтердің қолының болуы жəне түпнұсқалығы, 
ал шығыс ордерінде немесе төлем ведомосінде – субъект басшысы-
ның рұқсат беру қолының болуы жəне түпнұсқалығы

b) құжаттардың дұрыс рəсімделуі
c) құжаттарда қосымшалардың болуы
d)  барлық жауаптар дұрыс

11. Кəсіпорын мүлкін бухгалтерлік есепте көрсету үшін қандай 
өлшеуіштер қолданылады?

a) ақшалай жəне еңбек
b) табиғи, еңбек жəне ақшалай
c) табиғи жəне ақшалай
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d) еңбек жəне шартты-заттай
e) ақшалай

12. Бухгалтерлік есептің негізгі кезеңдері:
a) бастапқы ақпаратты қалыптастыру, есеп тіркелімдеріндегі шот-

тардағы ақпаратты жіктеу жəне қорыту, есепті көрсеткіштерді 
қалыптастыру, экономикалық шешімдерді талдау жəне қабылдау

b) есеп тіркелімдеріндегі шоттардағы алынған ақпаратты топтастыру 
жəне қорыту

c) бастапқы ақпаратты жəне есепті көрсеткіштерді қалыптастыру
d) алынған ақпаратты жалпылау жəне экономикалық шешімдер 

қабылдау
e) қаржы жəне шаруашылық процестерді, активтерді есепке алу

13. Бухгалтерлік есептің негізгі міндеттері қандай? [7]
a) бухгалтерлік есептің ішкі жəне сыртқы пайдаланушыларын 

ақпаратпен қамтамасыз ету мақсатындағы 
b) есеп беру кезеңіндегі кəсіпорын қызметі туралы толық жəне шы-

найы ақпаратты қалыптастыру
c) ақпаратты қалыптастыру, қамтамасыз ету, жағымсыз құбылыстарды 

дер кезінде болдырмау,ағымдағы кезеңге жəне болашаққа кəсіпорын 
қызметінің нəтижелер болжау жəне ішкі шаруашылық резервтерін 
анықтау;

d) ең жоғары пайда алу мақсатында нарықтағы бəсекелестікке 
жəрдемдесу;

e) шынайы ақпараттың дұрыс тіркелуі

14. Бухгалтердің кəсіби этика кодексі –
a)  объективтілік, тəуелсіздік, құзыреттілігіжəне адалдығы
b)  адалдық пен тəуелсіздік
c)  объективтілігі мен адалдығы
d)  құзыреттілігі мен адалдығы
e)  шынайлылығы мен əдептілігі

15. Кəсіпорынның міндеттемелері дегеніміз:
a)  өнім берушілер мен мердігерлер алдындағы міндеттемелер
b)  кəсіпорын активтеріне қатысты талаптар
c)  өнім берушілердің ұсынылған тауарлар мен қызметтерге ақы 

төлеуге қатысты талаптары
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d) ағымдағы активтерді пайдалану арқылы қанағаттанатын кредитор-
лық берешек

e) міндеттеме – бұл адамның (борышкердің) басқа тұлғаның (креди-
тордың) пайдасына белгілі бір іс-əрекет жасау міндеті

16. Кəсіпорын активтері дегеніміз не – ... [7]
a) сатып алу кезінде құны нақты өлшенуі мүмкін кəсіпорын 

бақылайтын экономикалық ресурстар
b)  ақша қаражатына айналуы мүмкін кəсіпорынның ақшалай қаражаты 

немесе активтері
c)  кəсіпорынның болашақ қызметінде пайдалануға болжанатын бап-

тары
d)  ақша қаражатын алу мақсатымен сатылуға болжанатын тауар-

материалдық қорлар
e)  шаруашылық құралдар

17. «Бухгалтерлік есеп əдісі» ұғымына неғұрлым толық анықтама 
беріңіз:

a)  бұл активтерді, міндеттемелерді жəне шаруашылық операцияларды 
теңгерімдік жинақтау

b)  бұл бухгалтерлік есепті дұрыс жүргізуге арналған тəсілдер мен 
əдістердің жиынтығы

c)  бұл пəнді тану тəсілі
d) бұл бухгалтерлік есеп жиынтығы: құжаттама, түгендеу, баланс, 

бағалау, калькуляция, шоттар жүйесі жəне қос жазба жəне есеп беру
e)  дұрыс жауап жоқ

18. Тартылған капитал-бұл:
a)  қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді банктік кредиттер, қысқа мерзімді 

жəне ұзақ мерзімді қарыздар, төлеуге міндеттемелер;
b)  резервтік капитал
c)  алынған капитал
d)  банк несиесі
e)  қорлар, несиелер, пайда мен шығындар

19. Бухгалтерлік баланс пен бухгалтерлік есептің өзара байланысы 
неде?

a)  бухгалтерлік шоттар негізінде баланс баптары ашылады
b)  баланс баптарының қалдықтары бойынша бухгалтерлік есеп шот-

тары ашылады, ал бухгалтерлік шоттардың қалдықтары негізінде 
баланс жасалады
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c)  бухгалтерлік шоттардың дебеттік жəне кредиттік айналымдарының 
деректері бойынша баланс есептеледі

d) бухгалтерлік шоттар жəне баланс баптары мүліктің ағымдағы 
өзгеруін көрсетеді

e) балансқа қатысты шоттар белсенді жəне пассивті болады.

20. Баланстың қай бөлімінде ағымдағы активтер көрсетіледі?
a)  баланстың актив бөлімінде
b)  баланстың пассив бөлімінде
c)  капитал мен міндеттемелер бөлімінде
d)  міндеттемелер бөлімінде 
e)  баланстың капитал бөлімінде

21. Кəсіпорын кассасынан қызметкерлерге еңбекақы төленді» – бұл 
операция қандай типке жатады?

a) үшінші тип (- актив, - пассив)
b) төртінші тип (- актив, - пассив)
c) бірінші тип (- актив, - актив)
d) екінші тип (- пассив, - пассив)
e) баланста көрсетілмейді

22. Бухгалтерлік шоттардың мақсаты қандай?
a) шоттар шаруашылық құралдар жəне олардың пайда болу көздері 

мен процестері туралы ағымдағы есептік көрсеткіштердің жүйе-
лендірілген топтастығын көрсетуге арналған

b) шаруашылық мүлікті тіркеу
c) өндірістік шығындарды жинақтау, қаржылық нəтижелерді анықтау
d) өнімнің өзіндік құнын анықтау
e) ағымдағы қызметті бақылау

23. Активті шоттарға түсінік беріңіз
a) шаруашылық құралдарының бар жоғын жəне қозғалысын есепке 

алады, дебет бойынша – сальдо жəне ұлғаю, кредит бойынша – 
азаю 

b) шаруашылық құралдарының бар-жоғын жəне қозғалысын көрсетуге 
арналған

c) қаржыландыру көздерін есепке алуға арналған
d) баланс активының баптары
e) баланс пассивының баптары
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24. Пассивті шоттар дегеніміз:
a) шаруашылық құралдарын қаржыландыру көздерін есепке алуға 

арналған, кредит бойынша есепке алынады – сальдо жəне ұлғаю, 
дебет бойынша-азаю

b) шаруашылық мүлікті есепке алу үшін арналған
c) меншікті қаражат көздерін ескеретін шоттар
d) баланспассивының баптары
e) жеке капитал есепке алынады

25. Сіз бухгалтерлік жазбаларды қалай түсінесіз?
a)  шоттарда шаруашылық операцияларды жазу
b)  екі рет жазу тəсілімен дебеттелетін жəне кредиттелетін шоттарда 

шаруашылық операцияларының сомасын көрсету
c)  қос жазба əдісі 
d)  шоттар корреспонденциясы
e)  құжаттарды өңдеу

26. Қарапайым бухгалтерлік жазба түсінігін беріңіз
a)  бір операция негізінде үш шот өзгереді
b) операция бойынша бір сомаға бір шот дебеттеледі жəне бір 

кредиттеледі
c) бір операция деректері бойынша бір шот дебеттеледі, ал бірнеше 

шот кредиттеледі
d) бір операция бойынша бірнеше шот дебеттеледі жəне бір шот 

кредиттеледі
e) бір шот дебеттеледі, ал екіншісі кредиттеледі

27. Шот корреспонденциясына анықтама беріңіз
a)  операциялар бойынша қос жазба əдісі
b) қос жазба негізінде шаруашылық операциялар бойынша шоттар 

арасындағы өзара байланыс
c)  баланстың активі мен пассивіндегі өзгерістер
d)  шот дебеті, екінші шот кредиті
e)  алғашқы құжаттардағы операциялардың мазмұны

28. Қамту көлемі бойынша түгендеудің қандай түрлері бар?
a)  толық, ішінара
b)  мерзімді жəне толық
c)  жоспарлау, іріктемелік
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d)  перманентті, кезеңдік, толық, ішінара
e)  жоспарлы, кенеттен

29. «Аудитор» термині
a)  тексеруші
b)  тыңдаушы
c)  куəландыратын
d)  бақылау

30. Аудит міндетіне жатпайтындар:
a)  объективті шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты жинау 

жəне бағалау
b)  клиенттің меншігін нығайтуға жəне өсіруге жəрдемдесу
c) шаруашылық жүргізуші субъектінің қызметкерлері тарапынан 

жасалған операциялардың заңдылығын анықтау жəне ұрлықтың 
болмауы

d)  аудитордың кəсіпқойлығын арттыру тəсілдерін əзірлеу

31. Аудиттің негізгі мақсаты:
a) шаруашылық жүргізуші субъекті қызметкерлерінің қателіктерін 

анықтау
b) мемлекет пен кəсіпорынның экономикалық мүдделерінің өзара бай-

ланысы
c)  қаржылық есебінің шынайылығын анықтау
d) клиенттің қаржылық қызметін жақсарту бойынша ұсынымдарды 

əзірлеу

32. Қаржылық болжамдарды зерттеу – бұл келесілерді қамтытын 
кəсіби қызмет

a)  басшылық болжауымен қаржылық болжамдар жасау
b)  басшылық пен директорлар кеңесі үшін аудиторлық есепті ұсынуды 

шектеу
c) есеп шығарылған күннен кейін бір жыл ішінде болып жатқан 

оқиғаларға негізделген басшылықтың мəліметтерін жаңарту бой-
ынша жауапкершілікті қабылдау

d) қаржылық болжамдарды бағалау жəне басшылықтың тиісті бол-
жамдарын растау

33. Аудитор қосымша тағы қандай кəсіппен айналысуы мүмкін:
a)  өндірістік іс-əрекет
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b)  сауда қызметі
c)  кəсіпкерлік қызмет
d)  делдалдық қызмет

33. Кəсіби аудитордың мақсатына жетуді қамтамасыз етпейтін қағидат:
a)  адалдық
b)  объективтілік
c)  компромисс
d)  құзыреттілік

34. Аудит стандарттары:
a)  материалдың түріне, орналасуына, берілуіне қатысты негізгі ере-

желер
b)  аудиторлық процедураларды жүргізудің негізгі ережелері
c) құжаттарды, шаруашылық операцияларды заңдарға, ішкі бақылау 

ережелеріне сəйкестігі тұрғысынан зерттеу рəсімдері
d) шаруашылық жүргізуші субъектіні тексеруді қамтамасыз ететін 

аудитордың іс-қимыл жиынтығы

35. Қаржылық болжамдарды зерттеу кəсіби қызметы ретінде мына-
ларды сипаттайды:

a)  басшылық болжауымен қаржылық болжамдар жасау
b) басшылық пен директорлар кеңесі үшін аудиторлық есепті ұсынуды 

шектеу
c) есеп шығарылған күннен кейін бір жыл ішінде болып жатқан 

оқиғаларға негізделген басшылықтың мəліметтерін жаңарту бой-
ынша жауапкершілікті қабылдау

d) қаржылық болжамдарды бағалау жəне басшылықтың тиісті бол-
жамдарын растау
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ТАРАУ III. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
ЗАМАНАУИ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІ ЖƏНЕ КƏСІПКЕРЛІК 

СЕКТОРҒА САЛЫҚ САЛУ

3.1 ҚР заманауи салық жүйесінің теориялық негіздері, салық салу 
жүйесінің қызметтері мен принциптері

3.2 Қазақстанда қолданылатын кəсіпкерлік қызметке салық салудың 
негізгі режимдері

3.3 Ұйымдар мен жеке тұлғалардың салықтарды есептеу жəне төлеу 
механизмі. Салық есептілігін жасау ережелері (910.00 «шағын 
бизнес субъектілері үшін оңайлатылған декларация» нысаны мы-
салында)

3.4 Салық салудан алынатын максималды пайда жөнінде

3.1 ҚР заманауи салық жүйесінің теориялық негіздері, 
салық салу жүйесінің қызметтері мен принциптері

Қазақстан Республикасының салық заңнамасы Қазақстан Республика-
сының бүкіл аумағында қолданылады жəне жеке тұлғаларға, заңды 
тұлғаларға жəне олардың құрылымдық бөлімшелерінде қолданылады.

Салықтар – Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, мемле-
кет біржақты тəртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде 
жүргізілетін, қайтарымсыз жəне өтеусіз сипаттағы бюджетке төленетін 
міндетті ақшалай төлемдер [8, 1 б.].

Салық төлеуші – салық жəне бюджетке төленетін төлемдерді төлеуші 
болып табылатын тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі.

Салық режимі – Кодексте белгіленген салықтар мен бюджетке 
төленетін төлемдерді төлеу жөніндегі барлық салық міндеттемелерін 
есептеу кезінде салық төлеуші қолданатын Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасы нормаларының жиынтығы.

Арнайы салық режимі – бюджетке төленетін салық жəне басқа да 
міндетті төлемдердің жекелеген түрлерін есептеу мен төлеудің, сондай-ақ 
салық төлеушілердің жекелеген санаттары үшін олар бойынша салық 
есептілігін табыс етудің ерекше тəртібі.

Салық органдары мемлекеттік кірістер органдары болып табы-
лады жəне мынадай міндеттерді орындайды:
 Қазақстан Республикасының салық заңнамасының сақталуын 

қамтамасыз ету;
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 бюджетке салықтар мен төлемдердің толық жəне уақтылы түсуін 
қамтамасыз ету;

 Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне осы Кодекске 
сəйкес əлеуметтік төлемдерді есептеудің, ұстап қалудың жəне 
аударудың толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз ету;

 Қазақстан Республикасының салық саясатын іске асыруға қатысу;
 өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының экономикалық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
 салық төлеушілер үшін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұры-

лымды дамыту жəне электрондық қызметтерге қол жетімділікті 
қалыптастыру, қамтамасыз ету.

Салық органдарының жүйесі уəкілетті органнан жəне оның облы-
стар, республикалық маңызы бар қалалар жəне Нур-Султан қаласы бой-
ынша, аудандар, қалалар жəне қалалардағы аудандар бойынша аумақтық 
бөлімшелерінен, сондай-ақ ауданаралық аумақтық бөлімшелерден 
тұрады. Арнайы экономикалық аймақтар құрылған жағдайда осы 
аймақтардың аумақтарында уəкілетті органның аумақтық бөлімшелері 
құрылуы мүмкін.

Салық органдарының уəкілетті орган бекіткен кодтары бар
Салық төлеуші салық міндеттемесін орындау үшін мынадай əрекеттер 

жасайды:
 салық органында тіркеу есебіне тұрады;
 салық салу объектілерін жəне (немесе) салық салуға байланысты 

объектілерді есепке алуды жүргізеді;
 салық салу объектілеріне жəне (немесе) салық салуға байланысты 

объектілерге, салық базасы мен салық ставкаларына, бюджетке 
төленуге жататын салықтар мен төлемдер сомасын, сондай-ақ олар 
бойынша аванстық жəне ағымдағы төлемдерді негізге ала отырып 
есептейді;

 салық тіркелімдерін қоспағанда, салық нысандарын жəне өзге де 
нысандарды жасайды жəне ұсынады;

 бюджетке төленетін салықтар мен төлемдердің есептелген жəне 
есептелген сомаларын, бюджетке төленетін салықтар мен төлемдер 
бойынша аванстық жəне ағымдағы төлемдерді төлейді.

Салық төлеуші салық міндеттемесін Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне мерзімде орындауы тиіс.

Жеке кəсіпкер ретінде тіркеу есебіне қою үшін жеке тұлға Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасында 
айқындалған тəртіппен салық органына хабарлама жібереді.
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Салық органдары Қазақстан Республикасының заңнамасында жеке 
кəсіпкерлікті жүзеге асыруға тыйым салынған жеке тұлғаны жеке 
кəсіпкер ретінде тіркеу есебіне алмайды [9, 1 б., 58 т.].

Жеке практикамен айналысатын тұлға ретінде жеке тұлғаны тіркеу 
есебіне нотариаттық қызметті, атқарушылық құжаттарды орындау 
жөніндегі қызметті, адвокаттық қызметті, медиация тəртібімен дау-
ларды реттеу қызметтінбастамас бұрын»электрондық үкімет» веб-портал 
арқылы электронды түрде ұсынылған жеке практикамен айналысатын 
жеке тұлғаның тіркеу есебі туралы салықтық өтініш негізінде жүргізіледі. 

Салық органдар салықтық өтінішті алған күннен бастап бір жұмыс 
күні ішінде жеке тұлғаны жеке практикамен айналысатын тұлға ретінде 
тіркеу есебіне алады не мұндай есепке қоюдан бас тартады.

Жеке тұлғаны жеке практикамен айналысатын тұлға ретінде тіркеу 
есебіне қоюдан бас тартуды салық органы мынадай жағдайларда 
жүргізеді:
 салықтық өтініште көрсетілген жеке басын куəландыратын құжат-

тың деректері сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінде 
қамтылған мəліметтерге сəйкес келмейді;

 салықтық өтініште көрсетілген нотариаттық қызметті, атқару-
шылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметті, адвокаттық 
қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензияның деректері 
лицензиялардың мемлекеттік электрондық тізілімінде қамтылған 
мəліметтерге сəйкес келмейді;

 салық өтінішінде көрсетілген орналасқан жері «Мекенжай 
тіркелімі»ақпараттық жүйесінде жоқ.

 Жеке тұлғаны, заңды тұлғаны, оның құрылымдық бөлімшелерін 
электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою ерікті сипат-
та болады жəне салық органында салық төлеуші ретінде тіркеуден 
өткеннен кейін жүргізіледі.

Жеке тұлғаны, заңды тұлғаны, оның құрылымдық бөлімшелерін 
электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою ерікті сипатта 
болады жəне салық органында салық төлеуші ретінде тіркеуден өткеннен 
кейін жүргізіледі.

Тіркеу есебіне қою үшін салық төлеуші орналасқан немесе тұратын 
жері бойынша салық органына келіп қағаз тасығышта электрондық салық 
төлеушіні тіркеу туралы өтінішті немесе электрондық нысанын ұсынады.

Электрондық салық төлеуші ретіндеосындай салық тіркеу есебіне 
тұру үшін ұсыныс Кодексте көзделген жағдайлардасалық төлеушінің 
электрондық құжаттармен алмасу, телекоммуникация желісі бойынша 
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хабарларды кепілдікпен жеткізуді қамтамасыз ету, салық органдарының 
хабарламаларын, сондай-ақ өзге де Қазақстан Республикасының заңда-
рында көзделгенқұжаттарды алуға келісім болып табылады.

Салық органы электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы 
салықтық өтінішті қабылдаған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде 
салық төлеушіге құжаттарды беру журналына қол қойғызып электрондық 
цифрлық қолтаңбаны береді.

Салық төлеуші электрондық цифрлық қолтаңбаны жою немесе оны 
ауыстыру үшін электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы 
салықтық өтінішті орналасқан немесе тұрғылықты жері бойынша салық 
органына табыс етуге құқылы:
 электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланудан бас тарту туралы 

шешім қабылдау;
 тіркеу куəлігінің қолданылу мерзім аяқталды;
 электрондық цифрлық қолтаңбаны қамтитын кілт контейнермен 

электрондық ақпарат жеткізгішін жоғалту;
 электрондық ақпарат жеткізгішінің жұмыс істемейтін жай-күйін 

туғызған негізгі контейнердің зақымдануы.
Электрондық цифрлы қолтаңбаны жою, салық органымен салық 

төлеушінің хабарларды кепілдікпен жеткізуді қамтамасыз ететін теле-
коммуникация желісі бойынша электрондық құжатпен алмасуқұқығын 
тоқтатады.

Электрондық цифрлық қолтаңбаның күшін жоюды немесе ауысты-
руды салық органы электрондық цифрлық қолтаңбаны қамтитын түйінді 
контейнерден бас тарту немесе оны ауыстыру үшін электрондық салық 
төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш берілген күннен бастап 
бір жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді.

Салық органы салық төлеушінің салықтық өтінішінсіз салық 
төлеушілердің мемлекеттік дерекқорынан шығарылған күннен бастап бір 
жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңбаның күшін жояды.

Салық төлеушінің электрондық цифрлық қолтаңбасын жоюды салық 
органы мынадай жағдайларда бір жұмыс күні ішінде жүргізеді:

заңды күшіне енген сот шешімі негізінде салық төлеушіні мемлекеттік 
тіркеуді жарамсыз деп тану - салық органы сот шешімін алған күннен 
бастап;

банкрот деп танылған жағдайда-салық төлеушіні банкрот деп тану 
туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап заңды күшіне 
енеді.
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3.2 Қазақстанда қолданылатын кəсіпкерлік қызметке 
салық салудың негізгі режимдері

Қазақстанда жиі қолданылатын кəсіпкерлік қызметке салық салудың 
екі негізгі режимі:
 салық салудың жалпыға бірдей белгіленген тəртібі;
 шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимі негізінде 

(оңайлатылған салық декларациясы) бекітілген.
Жалпыға белгіленген салық салудың тəртібі алынатын кіріске салы-

натын корпоративтік табыс салығының салық ставкасы 20% көздейді. 
Салық салынатын табыс қолданыстағы салық заңнамасында көзделген 
түзетулер мен шегерімдерді ескере отырып, жылдық жиынтық табыс 
арасындағы айырма ретінде айқындалады. Салық төлеуші салық кезеңінің 
қорытындылары бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша төлемді 
есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 10 сəуірінен кешіктірмей жүзеге 
асырады.

Корпоративтік табыс салығы үшін салық кезеңі күнтізбелік жыл –          
1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін саналады. Корпоративтік табыс салығын 
төлеуші орналасқан жері бойынша, салық органына корпоративтік табыс 
салығы бойынша декларацияны есепті - салық кезеңінен кейінгі жылдың 
31 наурызынан кешіктірмей табыс етеді. Корпоративтік табыс салығына 
қосымша Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме (оның 
ішінде филиал немесе өкілдік) арқылы жүзеге асыратын шетелдік заңды 
тұлғадан алынатын таза табыс ставкасы 15% құрайды. Сонымен қатар 
салықтық кезеңнің қорытындысы бойынша корпоративті пайда салығы 
бойынша есеп келесі жылдың 10 сəуірінен кешіктірмей төленуі тиіс.

Бұдан басқа бюджетке салық төлеушілер ҚР аумағында қызмет ететін 
шетелдің заңды тұлғасынан (оның ішінде филиал немесе өкілеттік) 
арқылы түсетін таза пайданың салық ставкасы 15% құрайды.

Сонымен, салық төлеушілер бюджетке əлеуметтік салықты (ЕЖҚ 
жалпы мөлшерлемесі 11%), əлеуметтік аударымдарды (ЕЖҚ жалпы 
мөлшерлемесі 5%), өз қызметкерлері үшін міндетті зейнетақы жарнала-
рын (ЕЖҚ 10%), сондай-ақ нақты жағдайлар үшін ҚР салық заңнамасында 
көзделген ҚР бюджетіне басқа да салықтар мен міндетті аударымдарды 
төлеу бойынша міндеттемелерін атқарады.

Шағын бизнес субъектілері үшін қолданылатын арнаулы салық режимі 
корпоративтік немесе жеке табыс салығын қоспағанда, салықтарды, төлем 
көзінен ұсталатын əлеуметтік салықты қарапайым жолмен есептеуді 
көздейді.
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Оңайлатылған салық декларациясы негізіндегі салық төлеушіге салық 
салу объектісіне ұсынылған салық ставкасы 30% мөлшерінде есептік 
кезеңде алынады. Салықтық мерзімі жарты жылдық болып табылады. 
Келесі айдың 15 күніне дейінгі мерзім салық төлеушінің орналасқан жері 
бойынша салықтық органга оңайлатылған салық декларациясын тапсы-
ратын уақыт болып табылады. Оңайлатылған салық декларациясы бой-
ынша бюджетке салық төлеу жеке (корпоративті) пайда салығы жəне 
əлеуметтік салықты қоса есептегенде салықтық есеп кезеңінің 25 күнінен 
кешіктірілмей төленуі тиіс [9, 688 бап, 2 т.].

Кəсіпкерлік қызметтің бірқатар субъектілері, оның ішінде: заңды 
тұлғалардың филиалдары, өкілдіктері; филиалдары, өкілдіктері бар 
заңды тұлғаларды; басқа заңды тұлғалардың қатысу үлесі 25%-дан аста-
мын құрайтын заңды тұлғаларды; құрылтайшысы немесе қатысушысы 
бір мезгілде арнаулы салық режимін қолданатын басқа заңды тұлғаның 
құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылатын заңды тұлғаларды; 
агенттік шарттар (келісімдер) негізінде қызмет көрсететін салық 
төлеушілер; салық төлеушілер; салық); роялти түрінде алынған табы-
старды қоспағанда,дивидендтер, сыйақылар, Қазақстан Республикасынан 
тыс жерлердегі көздерден табыстар алатын заңды тұлғалар, шағын бизнес 
субъектілеріне қатысты арнаулы салық режимін пайдалануға болмайды.

Сондай-ак, төменде келтірілген қызмет түрлерін көрсетуші заңды 
тұлғалар арнаулы салық режимін пайдалануға тиым салынады. Олар:
 акцизделген тауарларды өндіру;
 акцизделген тауарларды сақтау жəне көтерме саудада өткізу;
 мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін – бензинді, дизель отынын 

жəне мазутты өткізу;
 лотереялар өткізу;
 жер қойнауын пайдалануға;
 шыны ыдыстарды жинау жəне қабылдау;
 түсті жəне қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау 

(дайындау), сақтау, өңдеу жəне сату;
 консультациялық қызметтер;
 бухгалтерлік есеп немесе аудит саласындағы қызмет;
 сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржылық, сақтан-

дыру қызметі жəне делдалдық қызметі;
 құқық, əділет жəне сот төрелігі саласындағы қызмет.
Одан басқа, оңайлатылған декларация негізінде шағын бизнес 

субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолдану үшін заңды тұлға 
мынадай критерийлерге сəйкес келуі тиіс:
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 салық кезеңіндегі орташа жұмыскерлер тізімі 50 адамнан аспауы 
тиіс;

 қаржылық жылдың 1 қаңтарына сəйкес салық кезеңіндегі шекті та-
бысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі 
еңбекақы мөлшерінен 2800 есесінен аспауы тиіс.

3.3 Ұйымдар мен жеке тұлғалардың салықтарды есептеу жəне 
төлеу механизмі. Салық есептілігін жасау ережелері 

(910.00 «шағын бизнес субъектілері үшін 
оңайлатылған декларация» нысаны мысалында)

Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне 
сəйкес «шағын бизнес субъектілері үшін оңайлатылған декларация» 
əзірленген жəне оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық 
режимін қолданатын формасын толтыру ережесін ұсынады [10]. 

Шағын бизнес субъектілеріне арналған оңайлатылған декларация 
төлем көздерінен алынатын жеке корпоративті жəне əлеуметтік салық 
пен əлеуметтік төлемдер төлеуге арналған. Декларацияны арнаулы салық 
режимін қолданатын шағын бизнес субъектілері толтырады. Деклараци-
яны толтыру кезінде түзетуге, өшіруге жəне тазалауға жол берілмейді. 
Құжатта мынадай арифметикалық белгілер қолданылады: «+» – қосу; 
«-» – алу; «х» – көбейту; «/» – бөлу; «=» – тең. Соманың теріс мəні 
декларацияның тиісті жолының бірінші сол торкөзінде «-» белгісімен 
белгіленеді. Көрсеткіштер болмаған кезде декларацияның тиісті 
торкөздері толтырылмайды. Декларацияны толтыру мынадай шарттарды 
ұстану қажет:

1) қағаз тасығышта – қара немесе көк сиялы қаламмен немесе 
қаламұшпен, баспа əріптерімен немесе баспа құрылғысын пайдала-
на отырып толтырылады;

2) салық кодексінің 208-бабына сəйкес электрондық нысанда толты-
рылады.

 Декларация салық кодексінің 204-бабы 2-тармағына сəйкес қағаз 
немесе электрондық тасығыштарда қазақ немесе орыс тілдерінде жаса-
лады, қол қойылады, салық төлеуші растайды.

Декларацияны табыс ету кезінде:
1) келу тəртібінде қағаз тасығышта – екі данада жасалады, бір да-

насы декларацияны қабылдаған мемлекеттік кірістер органы 
қызметкерінің тегі, аты, əкесінің аты жəне қолы қойылған жəне мөр 
бедерімен салық төлеушіге қайтарылады;
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2) пошта арқылы хабарламасы бар тапсырыс хатпен қағаз тасы-
 ғышта – салық төлеуші пошта немесе өзге байланыс ұйымының ха-

барламасын алады;
3) ақпаратты компьютерлік өңдеуге жол беретін электрондық ны-

санда – салық төлеуші мемлекеттік кірістер органдарының салық 
есептілігін қабылдау жүйесінің салық есептілігін қабылдағаны не-
месе қабылдамағаны туралы хабарлама алады.

«Салық төлеуші (салық агенті) туралы жалпы ақпарат» бөлімінде 
салық төлеуші (салық агенті) мынадай деректерді көрсетеді:

1) салық төлеушінің жеке сəйкестендіру нөмірі немесе бизнес 
сəйкестіндіру нөмірі;

2) жеке кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) 
немесе құрылтай құжаттарына сəйкес заңды тұлғаның атауы. Салық 
міндеттемесін мүлікті сенімгерлікпен басқару шартына сəйкес сенім-
герлікпен басқарушы орындаған кезде немесе сенімгерлікпен басқару 
туындайтын өзге жағдайларда жолда сенімгерлікпен басқарушы жеке 
тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты немесе құрылтай құжаттарына сəйкес 
сенімгерлікпен басқарушы заңды тұлғаның атауы көрсетіледі [10].

3) салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі;
4) салық төлеушінің жекелеген санаттары
Егер салық төлеуші А немесе В, С немесе D жолында көрсетілген 

санаттардың біріне жататын жағдайда ерекше белгімен белгіленеді;
А – Салық кодексінің 40-бабына сəйкес сенімгерлік басқарушы;
В – Салық кодексінің 40-бабына сəйкес сенімгерлікпен басқарудың 

құрылтайшысы;
C – «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 2-бабының 2-тармағына сəйкес бухгалтерлік 
есепті жүргізеді;

D – «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 2-бабының 2-тармағына сəйкес бухгалтерлік 
есепті жүргізбейді;

C немесе D торкөздерін жеке кəсіпкерлер белгілейді;
5) декларацияның түрі. Декларацияның салық кодексінің 206-бабында 

көрсетілген салық есептілігінің түріне жатса ғана тиісті торкөздер 
белгіленеді.

6) хабарламаның нөмірі мен күні.Салық кодексінің 206-бабы 3-тарма-
ғының 4) тармақшасында негізделген декларация түрін табыс еткен 
жағдайда ғана осы торкөздер толтырылады;

7) «Кеден декларацияларын толтыру үшін пайдаланылатын жіктеу-
іштер туралы» Кеден одағы Кеңесінің 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 
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шешіміне сəйкес «валюталар жіктеуіші» 23 қосымшасына сəйкес валюта 
коды қойылады [10];

8) резиденттік белгісі.
А торкөзін Қазақстан Республикасының резидент салық төлеушісі 

белгілейді.
В торкөзін Қазақстан Республикасының резидент емес салық төлеушісі 

белгілейді.
«Салықтарды есептеу» бөлімінде»:
1) Салық кодексінің 681-бабына сəйкес анықталған декларацияның 

910.00.001 жолында түзетулерді ескере отырып, табыс көрсетіледі;
2) «Трансферттік баға белгілеу туралы» Қазақстан Республика-

сының 2008 жылғы 5 шілдедегі Заңына сəйкес 910.00.002 жолында табыс 
көрсетіледі;

3) 910.00.003 жолында салық кезеңі үшін қызметкерлердің орташа 
тізімдік саны көрсетіледі, ол мынадай формула бойынша айқындалады: 
(А + В + С + D + Е + F) / 6 ай, мұнда А, В, С, D, Е жəне F – салық 
кезеңінің əрбір айдағы үшін қызметкерлердің саны;

910.00.003 А жолында зейнеткер қызметкерлердің орташа тізімдік 
саны көрсетіледі, 910.00.003 В жолында мүгедек қызметкерлердің орташа 
тізімдік саны көрсетіледі.

Егер қызметкерлердің орташа тізімдік саны 0,5-тен жəне одан жоғары 
бөлшек мəнді құрайтын болса, онда мұндай мəн бүтін бірлікке дейін 
дөңгелектеуге жатады, 0,5-тен төмен мəн дөңгелектеуге жатпайды;

4) 910.00.004 жолында салық кезеңі үшін бір қызметкерге орташа 
айлық жалақы көрсетіледі;

5) салық кодексінің 687-бабы 1-тармағында 910.00.005 жолында 
910.00.001х3% формуласы бойынша айқындалатын белгіленген ставка 
бойынша есептелген салық сомасы көрсетіледі;

6) 910.00.006 жолында салық кодексінің 687-бабы 2-тармағына сəйкес 
салық сомасын түзету көрсетіледі:

910.00.005 (табыстан есептелген салықтардың сомасы) х 910.00.003 
(қызметкерлердің орташа тізімдік саны) х 1,5% (түзету пайызы).

Бұл жол егер есепті кезеңнің қорытындысы бойынша бір қызметкердің 
орташа айлық жалақысы жеке кəсіпкерлерде кемінде 2 еселенген, заңды 
тұлғаларда Салық кодексінің 687-бабы 2-тармағына сəйкес ең төменгі 
жалақының 2,5 еселенген мөлшерінен кем емес болған жағдайда толты-
рылады;

7) 910.00.007 жолында 910.00.005 – 910.00.006 формуласы бойынша 
айқындалатын түзетуден кейінгі салық сомасы көрсетіледі;
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8) 910.00.008 жолында 910.00.007 х 0,5 формуласы бойынша 
айқындалатын декларация бойынша есептелген салық сомасынан 1/2 
мөлшерінде бюджетке төленуге жататын жеке (корпорациялық) табыс 
салығының сомасы көрсетіледі;

9) 910.00.009 жолында (910.00.007 х 0,5) – 910.00.011 VII – 910.00.18 VII 
формуласы бойынша айқындалатын, мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру 
қорына əлеуметтік аударымдар сомасын алыптастағандағы декларация 
бойынша есептелген салық сомасынан ½ мөлшерінде бюджетке төленуге 
жататын əлеуметтік салық сомасы көрсетіледі.

«Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының 2003 жылғы 25 сəуірдегі Заңына сəйкес есептелген 
Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдар 
сомасы əлеуметтік салық сомасынан асып кеткен жағдайда, салық 
кодексінің 688-бабы 2-тармағына сəйкес 910.00.009 жолында нөлге тең 
əлеуметтік салық сомасы көрсетіледі.

«Жеке кəсіпкер үшін əлеуметтік төлемдерді есептеу» бөлімінде:
1) 910.00.010 І-ден 910.00.010 VI-ге дейінгі жолдарда есепті кезеңнің 

əрбір айы үшін міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы Заңға сəйкес жеке 
кəсіпкер үшін əлеуметтік аударымдар есептелетін табыс көрсетіледі.

910.00.010 VII жолы 910.00.010 I – 910.00.010 VI жолдарының сомасы 
ретінде айқындалатын жарты жылдық табыстың жиынтық сомасын 
көрсетуге арналған;

2) 910.00.011 І-ден 910.00.011 VI-ге дейінгі жолдарда есепті кезеңнің 
əрбір айы үшін міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы Заңға сəйкес 
есептелген жеке кəсіпкер үшін əлеуметтік аударымдардың сомасы 
көрсетіледі.

3) 910.00.011 VII жолы 910.00.011 І-ден 910.00.011 VI-ге дейінгі 
жолдардың сомасы ретінде айқындалатын жарты жылдық үшін 
əлеуметтік аударымдардың қорытынды сомасын көрсетуге арналған;

4) 910.00.013 І-ден 910.00.013 VI-ге дейінгі жолдарда есепті кезеңнің 
əрбір айы үшін жеке кəсіпкер үшін міндетті зейнетақы жарналарының 
сомасы көрсетіледі.

910.00.013 VII жолы 910.00.013 I – 910.00.013 VI жолдарының сомасы 
ретінде айқындалатын жарты жылдық міндетті зейнетақы жарналарының 
қорытынды сомасын көрсетуге арналған;

5) 910.00.014 І-ден 910.00.014 VII-ге дейінгі жолдар 2015 жылдың 16 
қарашасынан бастап «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
туралы» ҚР Заңыңа шығарылған əлеуметтік жарналар сəйкес 2020 
жылғы 1 қаңтардан бастап төленуі тиіс.
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Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы «2015 жылғы 
16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы Заң) сəйкес есепті кезеңнің 
əрбір айы үшін жеке кəсіпкер үшін міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға арналған жарналардың сомасы көрсетіледі.

910.00.014 VII жолы 910.00.014 І-ден 910.00.014 VI-ге дейінгі жолдардың 
сомасы ретінде айқындалатын, жарты жылдық үшін жеке кəсіпкер үшін 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналардың жиынтық 
сомасын көрсетуге арналған.

Мысалы, 2018 жылы жоғарыда көрсетілген жолдарды толтыру 
былайша жүргізіледі:

1) 910.00.001 жолы бойынша дара кəсіпкердің салық кезеңі үшін 
табысы 29 000 000 теңгені құрады;

2) 910.00.002 жолы бойынша трансферттік баға белгілеу туралы Заңға 
сəйкес анықталған табыс жоқ;

3) 910.00.003 жолы бойынша қызметкерлердің орташа тізімдік саны 
былайша айқындалған 24 адамды құрады:

(25 + 25 + 25 + 25 + 22 + 22) / 6 25 адам-салық кезеңінің бірінші-
төртінші айлары аралығындағы қызметкерлер саны, 22 адам-салық 
кезеңінің бесінші жəне алтыншы айларындағы қызметкерлер саны;

4) 910.00.004 жолы бойынша үшін бір қызметкерге орташа айлық 
жалақы 56 882 теңгені құрады, ол былайша анықталады:
 салық кезеңінің бірінші айы үшін қызметкерлердің есептелген 

жалақы сомасы 1 119 000 теңгені (240 000 теңге + 720 000 теңге +
 + 159 000 теңге) құрады, оның ішінде:
 бес адамның жалақысы 48 000 теңгеден 240 000 теңгені құрады          

(5 х 48 000 теңге));
 он алты адамның жалақысы 45 000 теңгеден 720 000 теңгені құрады 

(16 х 45 000 теңге);
 төрт адамның жалақысы 39 750 теңгеден 159 000 теңгені құрады          

(4 х 39 750 теңге).
Мысалы, салық кезеңінің бірінші айында бір қызметкерге орташа 

айлық жалақы 44 760 теңгені (1 119 000/25 адам) құрады.
Осыған ұқсас салық кезеңінің екінші жəне алтыншы айлары үшін бір 

қызметкерге жалақының орташа айлық сомасы айқындалады.
Салық кезеңінің екінші айында бір қызметкерге орташа айлық жалақы 

сомасы 56 700 теңгені, үшінші айда 57 900 теңгені, төртінші жəне бесінші 
айда 62 700 теңгеден, алтыншы айда 56 536 теңгені құрады.

Сонда салық кезеңінде бір қызметкерге орташа айлық жалақы сомасы 
56 882 теңгені (44 760 теңге + 56 700 теңге) құрады. 57 900 + 62 700 + 
+ 62 700 + 56 536 теңге) / 6 ай.
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Осы мысалда 2018 жылға арналған республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген айлық жалақының 2 еселенген ең төменгі мөлшері        
56 568 теңгені (28 284 х 2) құрады.

Өйткені, Салық кодексіне 2-тармағында көзделген 687 бабына сай 
орташа айлық жалақы-бір қызметкерге салық кезеңінің қорытындысы 
бойынша (56 882) асты 2 еселенген ең төменгі айлық көрсеткіш, онда 
түзету сомасын, есептелген салық кезеңі үшін, азайту жағына қарай, 
қызметкерлердің тізімдік санына сүйене отырып,есептеленуі тиіс;

5) Салық кодексінің 867 салық бабының 1-тармағына сəйкес 910.00.005 
жолы бойынша сомасы 870 000 теңге (29 000 000 теңге х 3%) құрады;

6) 910.00.006 жолы бойынша Салық кодексінің 687-бабының 
2-тармағына сəйкес салық сомасын түзету 313 200 теңгені құрады, ол 
былайша айқындалады:

870 000 теңге х 24 адам х 1,5% = 313 200, мұнда 1,5% – қызметкерлердің 
орташа тізімдік санына сүйене отырып, əрбір қызметкер үшін салық 
сомасын түзету пайызы;

7) 910.00.007 жолы бойынша салық сомасы кейін жүргізілген түзету 
азаю жағына құрады,ол 556 800 теңге (870 000 теңге -313 200 теңге) 
болады;

8) 910.00.008 жолы бойынша салық кезеңі үшін бюджетке төленуге 
жататын жеке (корпорациялық) табыс салығының сомасы 278 400 теңгені 
(556 800 теңге х 0,5) құрайды;

9) 910.00.009 жолы бойынша салық кезеңі үшін бюджетке төленуге 
жататын əлеуметтік салық сомасы есептелген əлеуметтік салық сомасы 
ретінде айқындалады (910.00.007 х 0,5) азайту жеке кəсіпкер үшін 
əлеуметтік аударымдар сомасын (910.00.011 VII) азайту қызметкерлер 
үшін əлеуметтік аударымдар сомасын (910.00.018 VII) теріс айырмаға тең 
(556 800 х 0,5); (59 397 – 355 393) құрайды;

10) 910.00.010 жолы бойынша жеке кəсіпкер үшін əлеуметтік аударым-
дар есептелетін табыс сомасы – 1 697 040 (282 840 теңге х 6 ай), мұндағы 
282 840 теңге – əлеуметтік аударымдарды есептеу үшін қабылданатын бір 
айдағы шекті табысты көрсетеді;

11) 910.00.011 жолы бойынша төлеуге анықталған жеке кəсіпкер үшін 
əлеуметтік аударымдар сомасы 59 397 теңгені (1 697 040 х 3,5%) құрады, 
онда 3,5% – 2018 жылы əлеуметтік аударымдар ставкасы;

12) 910.00.012 жолы бойынша ҚР 2013 жылдың 21 маусымындағы 
«Зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңына (бұдан əрі – 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы Заң) сəйкес дара кəсіпкер үшін 
міндетті зейнетақы жарналары есептелетін табыс сомасы 169 704 теңгені 
(28 284 теңге х 6 ай) құрады, мұнда 28 284 теңге – 2018 жылға арналған 
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республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жалақының ең төменгі 
мөлшері;

13) 910.00.013 жолы бойынша жеке кəсіпкер үшін міндетті зейнетақы 
жарналарының сомасы 16 970 теңгені (169 704 теңге х 10%) құрады, мұнда 
10% – міндетті зейнетақы жарналарының ставкасы

«Жеке тұлғалардың ЖТС жəне əлеуметтік төлемдерін төленуі» 
бөлімінде:

1) 910.00.015 І-ден 910.00.015 VI-ге дейінгі жолдарда жеке тұлғаларға 
төленген жəне есепті кезеңнің əрбір айы үшін бюджетке аударуға жата-
тын Қазақстан Республикасы азаматтарының табыстарынан есептелген 
ЖТС сомасы көрсетіледі.

910.00.015 VII жолы 910.00.015 І-ден 910.00.015 VI-ге дейінгі жолдардың 
сомасы ретінде айқындалатын Қазақстан Республикасы азаматтарының 
табыстарынан жарты жылдық үшін есептелген ЖТС-ның жиынтық 
сомасы көрсетіледі;

2) 910.00.016 І-ден 910.00.016 VI-ге дейінгі жолдарда жеке тұлғаларға 
төленген жəне есепті кезеңнің əрбір айы үшін бюджетке аударылуға 
жататын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан 
есептелген ЖТС сомасы көрсетіледі.

910.00.016 жолы VII қорытынды сомасын көрсетуге арналған ЖТС 
табыстарынан есептелген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін 
жарты жолдарының сомасы ретінде ЖТСжиынтық сомасын көрсетеді 
910.00.016 І-910.00.016 VI;

3) 910.00.017 І-ден 910.00.017 VI-ге дейінгі жолдарда есепті кезеңнің 
əрбір айы үшін міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы Заңға сəйкес 
салық кезеңі үшін жеке тұлғаларға табыс түрінде төленетін жұмыс 
беруші шығыстарының сомасы көрсетіледі.

Бұл ретте əлеуметтік аударымдар əлеуметтік аударымдарды есеп-
теу объектісінен міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы заңнамада 
белгіленген мөлшерде жүргізіледі. Əлеуметтік аударымдарды есептеу 
үшін қабылданатын ай сайынғы табыс республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленетін ең төменгі жалақының он еселенген мөлшерінен 
аспауға тиіс.

Республикалық бюджет туралы Заңда белгіленген жəне қолданыстағы 
тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында болса, əлеуметтік аударымдарды 
есептеу объектісі үшін күнтізбелік ай ең төменгі жалақы мөлшерінен кем 
болса, онда əлеуметтік аударымдар ең төменгі жалақы мөлшерін негізге 
ала отырып аударылады.

910.00.017 VII жолы 910.00.017 І-ден 910.00.017 VI-ге дейінгі жолдардың 
сомасы ретінде айқындалатын, жарты жылдық үшін əлеуметтік ауда-
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рымдар есептелетін жеке тұлғалар табыстарының жиынтық сомасын 
көрсетуге арналған;

4) 910.00.018 І-ден 910.00.018 VI-ге дейінгі жолдарда есепті кезеңнің 
əрбір айы үшін əлеуметтік аударымдардың сомасы көрсетіледі.

910.00.018 VII жолы 910.00.018 I - 910.00.018 VI жолдарының сомасы 
ретінде анықталған жарты жылдық үшін əлеуметтік аударымдардың 
қорытынды сомасын көрсетеді;

5) 910.00.019 І-ден 910.00.019 VI-ге дейінгі жолдарда есепті кезеңнің 
əрбір айы үшін міндетті зейнетақы жарналары ұсталатын (есептелетін) 
жеке тұлғаларға есептелген кірістер сомасы көрсетіледі.

910.00.019 VII жолы 910.00.019 І-ден 910.00.019 VI-ге дейінгі жолдардың 
сомасы ретінде айқындалатын, жарты жылдық үшін міндетті зейнетақы 
жарналары ұсталатын (есептелетін) жеке тұлғаларға есептелген 
табыстардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

Бұл ретте міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданатын 
ай сайынғы табыс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы 
жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 75 еселенген ең төменгі 
мөлшерінен аспауға тиіс;

6) 910.00.020 І-ден 910.00.020 VI-ге дейінгі жолдарда жеке тұлғалардың 
төленген кірістерінен есептелген жəне есепті кезеңнің əрбір айы үшін 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударуға жататын міндетті 
зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі.

910.00.020 VII жолы 910.00.020 І-ден 910.00.020 VI-ге дейінгі жолдардың 
сомасы ретінде айқындалатын жарты жылдық үшін міндетті зейнетақы 
жарналарының жиынтық сомасын көрсетуге арналған;

7) 910.00.021 І-ден 910.00.021 VI-ге дейінгі жолдарда зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы Заңға сəйкес есепті кезеңнің əрбір айы үшін 
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары есептелетін (есептелетін) жеке 
тұлғаларға есептелген кірістер сомасы көрсетіледі.

910.00.021 VII жолы 910.00.021 І-ден 910.00.020 VI-ге дейінгі 
жолдардың сомасы ретінде айқындалатын, зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы Заңға сəйкес жарты жылдық міндетті кəсіптік зейнетақы жарна-
лары есептелетін (есептелетін) жеке тұлғаларға есептелген табыстардың 
жиынтық сомасын көрсетуге арналған;

8) 910.00.022 І-ден 910.00.022 VI-ге дейінгі жолдарда есепті кезеңнің 
əрбір айы үшін міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының сомасы 
көрсетіледі.

910.00.022 VII жолы 910.00.021 І-ден 910.00.021 VI-ге дейінгі жолдардың 
сомасы ретінде айқындалатын жарты жылдық үшін міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналарының жиынтық сомасын көрсетуге арналған;
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9) 910.00.023 І-ден 910.00.023 VI-ге дейінгі жолдарда есепті кезеңнің 
əрбір айы үшін міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы 
Заңға сəйкес міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарна-
лар мен аударымдарды есептеу үшін қабылданатын кірістер сомасы 
көрсетіледі.

910.00.023 VII жолы 910.00.023 І-ден 910.00.023 VI-ге дейінгі жолдардың 
сомасы ретінде айқындалатын жарты жылдық үшін міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру туралы Заңға сəйкес міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарды есептеу үшін 
қабылданатын табыстардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған.;

10) 910.00.024 І-ден 910.00.024 VI-ге дейінгі жолдарда міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы Заңға сəйкес есепті кезеңнің 
əрбір айы үшін жеке тұлғалар үшін міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға жарналар мен аударымдардың сомасы көрсетіледі.

910.00.024 VII жолы 910.00.024 І-ден 910.00.024 VI-ге дейінгі жол-
дардың сомасы ретінде айқындалатын, жарты жылдық үшін жеке 
тұлғалар үшін міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар 
мен аударымдардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

«Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округ-
тер əкімдері аппаратының БСН» бөлімінде:

1) 910.00.025 жолында жеке кəсіпкердің орналасқан жері бойынша 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық 
округтердің əкімдері аппаратының БСН көрсетіледі.

Бұл ретте, дара кəсіпкердің орналасқан орны бойынша жүзеге асы-
рылады мəлімделген жеке кəсіпкердің тіркеу есебіне қою кезінде 
мемлекеттік кірістер органында жеке кəсіпкер ретінде тіркеледі.

«Салық төлеушінің жауапкершілігі» бөлімінде:
1) «Салық төлеушінің тегі, аты, əкесінің аты» жолында құрылтай 

құжаттарына сəйкес басшының тегі, аты, əкесінің аты көрсетіледі.
Егер декларацияны жеке тұлға табыс еткен жағдайда, жолда 

жеке басын куəландыратын құжаттарға сəйкес толтырылатын салық 
төлеушінің тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда) көрсетіледі;

2) декларация мемлекеттік кірістер органына берілген күн;
3) салық төлеушінің орналасқан жері бойынша Мемлекеттік кірістер 

органының коды.
Бұл ретте, жеке кəсіпкердің орналасқан орны бойынша тіркелген жеке 

кəсіпкердің тіркеу есебіне қою кезінде сол аймақтың мемлекеттік кірістер 
органындажүзеге асырылады.

Мемлекеттік кіріс органында салық төлеуші ретінде тіркеу кезінде 
мəлімделген Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыру орны 
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қызметін филиал, өкілдік ашпай тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыра-
тын резидент емес заңды тұлғаның орналасқан жері болып танылады.;

4) жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша Мемлекеттік кірістер 
органының коды.

Бұл ретте, жеке тұлғаның тұрғылықты жері болып Қазақстан Респуб-
ликасының «Азаматтарды тіркеу туралы заңнамасына сəйкес»тіркеу орны 
табылады;

5) «Декларацияны қабылдаған лауазымды тұлғаның тегі, аты, 
əкесінің аты» жолында декларацияны қабылдаған мемлекеттік кірістер 
органы қызметкерінің тегі, аты, əкесінің аты көрсетіледі;

6) Салық кодексінің 209-бабы 2-тармағына сəйкес лауазымды 
тұлғаның декларацияны қабылдаған күні;;

7) мемлекеттік кірістер органы беретін декларацияның кіріс нөмірі;
8) пошта немесе өзге байланыс ұйымы қойған пошта штемпелінің 

күні.
Осы тармақтың 5), 6), 7) жəне 8) тармақшаларын декларацияны қағаз 

тасымалда қабылдаған мемлекеттік кірістер органының қызметкері тол-
тырады.

3.4 Салық салудан алынатын максималды пайда жөнінде

Қазақстанның Салық кодексінде шағын жəне орта бизнеске фискалдық 
жүктемені азайтуға бағытталған көптеген жеңілдіктер мен түрлі 
жеңілдіктер бар. Бірақ олардың көпшілігі тəжірибеде пайдаланылмайды. 
Бұған себеп ретінде елдің басты салық құжатының күрделі тілі жəне оған 
енгізілген көптеген қайшылықтар мен «көлеңкелі сұр аймақтары» себеп 
болып табылады [11].

Қолданыстағы нормаларға жыл сайын енгізілетін өзгерістер мен 
толықтырулар түсінуді одан əрі қиындатады. «Бірақ қаңтар айынан 
бастап өз кəсіпорыныңыз туралы ақпаратты web-қосымшада «салық 
төлеуші Кабинеті»таба аласыз. Белгілі бір санатты алғаннан кейін салық 
төлеушіде төмен санатқа ауыстыру үшін салық органдарына түсініктеме 
беру мүмкіндігі бар. Биылғы жылы жеке кəсіпкер – ЖК ретінде тіркеусіз 
жұмыс істеудің ең қарапайым тəсілі болып табылатын өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар үшін біріңғай жинақ төлемі енгізілді.

Осы салық режимін пайдалануға мүмкіндік беретін ең жоғары табыс 
жылына 1 175 АЕК – 2,9 млн теңгеден аспауы тиіс. ЖК ашылғаннан кейін 
кəсіпкер БЖТ – біріңғай жиынтық төлем бойынша жұмыс істей алмайты-
нын білу маңызды. 
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2019 жылдан бастап Қазақстанда салық органдарында бейресми 
жұмыс түрлерін тіркеудің жеңілдетілген тəртібі қарастырылған Бірыңғай 
жиынтық төлем (БЖТ) енгізілді.

Ол төрт міндетті төлем түрін біріктіреді:
 жеке табыс салығы (ЖТС);
 мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударым-

дар;
 БЖЗҚ-дағы зейнетақы төлемдері;
 Міндетті əлеуметтік жəне медициналық сақтандыру қорына ауда-

рымдар.
БЖТ мөлшері. 2019 жылы бір жолғы жиынтық төлемнің ай сайынғы 

мөлшері:
Республикалық маңызы бар қалаларда, астанада жəне облыстық 

маңызы бар қалаларда тұратын жеке тұлғалар үшін – 1 АЕК;
басқа елді мекендерде тұратын жеке тұлғалар үшін – 0,5 АЕК.
БЖТді кім төлейді? Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 

24-бөлімінің 774-бабына сəйкес, бір уақытта келесі талаптарға жауап 
беретін жеке кəсіпкер ретінде тіркеусіз кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын тұлғалар БЖТ төлеушілер болып танылады, олар келесі 
жағдайларға сай болуы тиіс:
 БЖТ төлеген;
 Жалдамалы жұмыскерлер еңбегін пайдаланбайтын;
 салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғаларға ғана қызмет 

көрсетеді жəне (немесе) акцизделетін өнімдерді қоспағанда, тек салық 
агенттері болып табылмайтын жеке тұлғаларға ғана өз өндірісінің ауыл 
шаруашылығы жеке қосалқы шаруашылығы өнімдерін өткізетін жеке 
тұлға;

Бұл ретте, БЖТ төлеушілері табысының мөлшері жылына 1175 АЕК-
тен аспауы тиіс.

БЖТ қашан жəне қалай төлену тиіс. БЖТтабыс алынған əр айға жеке-
жеке төлену қажет. Сондай-ақ келесі айларға аванс төлеу мүмкіндігі 
қарастырылған.

БЖТ-ны Қазақстанның кез келген банкінің, сондай-ақ «Қазпошта» 
бөлімшелерінде төлеуге болады. Ол үшін өзінің жеке куəлігін көрсету 
жəне «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ банктік шотына «183»КТС 
бойынша төлеуге болады.

ҚР Ұлттық Банкі баж үшін төлем тағайындау коды – ТТК 183 
бірыңғай жиынтық төлемді төлеу кезінде жəне ТТК 184 қате аударылған/
есептелген бірыңғай жиынтық төлем сомасын төлеу кезінде бөлді. МТ 



92                                                                                            

102 форматындағы төлем хабарламаларында «OPV»алабында (төлем 
бөлшектерінің 70-жолы) «G»əрпі болады.

Бенефициар ҰАҚ Азаматтарға арналған үкімет
«Мемлекеттік корпорациясы»

Бенефициар БЖН 160440007161
БИК бенефициары GCVPKZ2A
ИИК бенефициары KZ47009ESP0163609911
Төлем төлеу коды 183

 
БЖТ сомасына қалай салық салынады?
Бірыңғай жиынтық төлемнің мөлшерін Үкіметтің ҰАҚ үкіметі азамат-

тар үшін келесі пропорцияда бөледі:
 10% – жеке табыс салығы (ЖТС);
 20% – əлеуметтік аударымдар (ƏА);
 30% – міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ);
 40% – міндетті медициналық сақтандыру төлемдері (ММСТ).
БЖТ төлеушілер қандай құқықтар мен кепілдіктерге ие?
Өзін-өзі жұмыспен қамтыған жеке тұлғаларға бірыңғай жиынтық 

төлемді төлеу міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне 
қатысуға мүмкіндік береді;

Жұмыс берушілер азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша 
жалданған қызметкерлер, яғни фрилансерлер үшін міндетті зейнетақы 
жарналарын төлеуі тиіс. Жарналарды заңды тұлғалар, жеке кəсіпкерлер 
жəне жеке практикамен айналысатын тұлғалар төлейтін болады. Олар 
мұндай штаттан тыс қызметкерлер үшін жеке табыс салығын есептейтін 
жəне төлейтін салық агенттері болып табылады.

Сарапшылар атап өткендей, ҚҚС бойынша тағы бір жаңалық есепте 
тұрған компаниялар, комиссионерлер, экспедиторлар, мемлекеттік сатып 
алу жүйесінің қатысушылары, сондай-ақ арнайы тізбеден импорттық 
тауарлар сататындар үшін электрондық шот-фактураларға көшу болды. 
Егер төлем қолма-қол ақшамен немесе чекті ұсынумен банк картасымен 
жүргізілсе, ЭШФ жазып беру міндетті емес.

Сондай-ақ онлайн бақылау-кассалық машиналарды, сондай-ақ «Вир-
туалды қойма»модулімен іске асырылатын тауарлар тізімін пайдалану 
міндетті болып табылатын қызмет түрлерін кезең-кезеңмен кеңейту 
жалғасуда.

Ең бастысы-салық режимін дұрыс таңдау болып табылады. 
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Заңды бұзбай, салықты үнемдеу өте тиімді. Бизнеске жүктемені 
төмендету үшін негізгі ереже оны салық салудың арнайы режимдеріне 
оңтайландыру болып табылады.Өзінің барлық күрделілігіне қарамастан, 
Қазақстандағы салық заңнамасы басқа елдермен салыстырғанда ставка-
лар мөлшері тұрғысынан өте адал жəне жеңіл. 

Бұл ретте негізгі жеңілдіктер мен жеңілдіктер бірінші кезекте шағын 
жəне орта бизнеске, неғұрлым ірі компанияларға салық төлеуден үнемдеу 
қиынға түседі. Сарапшылардың айтуынша, салық салу тəртібін дұрыс 
таңдау, ең бастысы-жоспарланған бизнес үшін қолайлы жағдай жасау 
болып табылады.

Егер өзіңіз жұмыс істесің- ең дұрысы патент, ал егер жалдамалы 
еңбекті пайдалансаң онда жеңілдетілген декларация жақсы – ол салық 
органдары тарапынан кінə қоюлар түсінікті жəне аз болады. Бірақ 
əзірге оларда KPI – бюджетті толықтыру, Салық кодексінде олардың 
міндеті салық төлеушілердің құқығын қорғау болып табылатындығына 
қарамастан, оларды кінəлау қиын.

Салық төлеудің жеңілдетілген түрінің критерийлеріне сəйкес 
келмейтін, бірақ жалпыға бірдей режимді созбайтын ірі компаниялар 
үшін, белгіленген шегерім деп аталатын шығу болып табылады.

Өз бизнесіңізді ашқысы келетіндер үшін салық режимдерін таңдау 
жөніндегі кеңес: егер сіз бизнеспен айналысуды ойласаңыз, ЖК ашуға 
асықпаңыз. Егер сіз жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдалан-
басаңыз, яғни өз бетінше жұмыс істесеңіз, сондай-ақ тек жеке тұлғаларға 
қызмет көрсетсеңіз немесе сіз қатардағы азаматтарға өнімді сататын ауыл 
тұрғыны болсаңыз, бірыңғай жиынтық төлемді пайдалану нұсқаларын 
қарастырыңыз. Егер сіз БЖТ шарттарына түспесе, патентті алыңыз. 
Мысалы, сіз жылжымайтын мүлікті, техниканы жалға бересіз жəне 
ұйымдарға қызмет көрсетесіз немесе саудамен айналысасыз сол режимді 
таңдаған дұрыс болады.

Еgov.kz электрондық цифрлық қолтаңбасы бар адамға тіркеуді бір сағат 
ішінде ресімдеуге болады. Бір жылға ресімдеу кезінде барлық төлемдерді 
алдын ала жүргізу жəне «салық төлеушінің кабинетінде»патентті 
ресімдеу қажет. Табысты болжауға қорықпаңыз: табысты ұлғайту немесе 
азайту кезінде патент пен салықты түзету енгізуге болады. Егер сіз 
оңайлатылған декларация негізінде салық салу режимін таңдасаңыз, онда 
патентке көшу мүмкін емес екенін білу маңызды.

Егер БЖТжəне патент сəйкес келмесе, онда оңайлатылған декларация 
негізінде ЖК нұсқасын таңдаңыз. Бірақ оның қызмет түрлері мен сауда 
түрлері бойынша шектеулері бар. Мысалы, ЖК мұнай өнімдерін сатумен 
айналысуға немесе бухгалтерлік қызмет көрсетуге болмайды.
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«Жеңілдетілген» жұмысты қиындататын мынадай нюанстарды 
ескеру маңызды:

Қолма-қол ақшаны қабылдау кезінде сіз онлайн кассалық аппаратты 
(65 000 теңге) жəне POS-терминал (95 000 теңге) орнатуға міндеттісіз. 
Онлайн кассалық аппараттардың мобильді қосымшалары бар, бірақ олар 
сондай-ақ абоненттік ақы бар, сонымен қатар оларды пайдалану кезінде 
принтер сатып алу керек;

Импортталған тауарды ұйымдарға қолма-қол ақшасыз есеп айы-
рысу арқылы өткізген кезде сіз электрондық шот-фактураларды (ЭШФ) 
өткізуіңіз керек;

Алып қоюлар тізбесіне кіретін тауарларды сату кезінде кез келген 
сату кезінде ЭШФ жазып беру қажет. Сондықтан СЭҚ ТН коды бойынша 
сіздің тауарыңыздың осы тізімге кіріп кірмейтінін тексеру керек.

Баж, патент жəне оңайлатылған декларацияның артықшылық-
тары: патент пен «оңайлатылған» үшін режимі үшін бухгалтерлік есеп 
жүргізудің қажеті жоқ, барлық төлемдерді банкте шот ашпай – касса, тер-
миналдар жəне төлем карточкалары арқылы төлеуге болады. Егер элек-
тронды шот фактураларды енгізетін болсаңыз, бухгалтердің қажеті жоқ, 
алайда патент пен «оңайлатылған» режим үшін ЖК жабудың қарапайым 
тəртібі қолданылады.

Кез келген кəсіпкер өзінің бизнесін ашпас бұрын салық салудың 
əртүрлі варианттарын қарастыру қажет. Мысалы, интернет арқылы ашы-
латын дүкен немесе мекеме ашу үшін ең тиімді салық салудың режимі- 
жалпы ұстанылған режим. Осы режимде салық «пайда азайтылған 
шығын» арасындағы айырмашылығын төлейді. 

Алайда, 2019 жылдан бастап жеңілдетілген тəртіп бойынша жұмыс 
істейтін жеке кəсіпкерлер зейнетақы жарналарын төлеуі тиіс. Бұл ең 
төменгі жалақының 10% немесе айына 4 250 теңге.

«Ал жеке тұлғаларға пəтер жалға беру, слесарлар мен электриктер, 
медициналық орындықтар мен үй қызметкерлерінің қызметтері сияқты 
қызмет көрсету үшін бірыңғай жиынтық төлемді төлеу керек.

Алайда, жеке тұлғалардан тікелей емес, делдалдардан – таксопарктер-
ден, онлайн-тапсырыс сервистерінен қосымша арқылы ақша алатын так-
систерге ҚБП қолдану ұсынылмайды, өйткені бұл жағдайда қызмет жеке 
тұлғаларға емес, ақша төлейтін таксопаркке ұсынылады.

2019 жылы Қазақстанда шағын жəне орта бизнестің 90 мың 
субъектісі кіретін үшінші салықтық рақымшылық іске қосылды. Қаржы 
министрлігінің мəліметінше, салық бойынша негізгі қарызды өтеу 
шартымен 111 млрд теңге өсім жəне 5,8 млрд теңге айыппұл есептен 
шығарылады.
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БЖТ мен патенттің айырмашылығы (білім беру қызметы            
бойынша)

Сізге бір ай үшін 50 мың теңге төлеумен жарты жыл ішінде баланы 
оқыту ұсынылды. Патент бойынша қанша есеп айырысу жəне төлем 
бірден, ал 43166 теңге: 3000 теңге = 1% жеке табыс салығы (50000 *
*6 ай * 1%)10416 теңге = əлеуметтік жарналар (42500(АЕК) * 6 ай * 3,5%-
ға) теңге 29750 = міндетті зейнетақы жарналары (42500(АЕК) * 6 ай * 10%.

БЖТ бойынша-салық декларациясын тапсырудың қажеті жоқ, тек 
қалада жерлерде 15150 теңге немесе басқа елді мекендерде 7575 теңге 
төлеу қажет.
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ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР

1 тапсырма 
«Звезда» кəсіпорыны 2018 жылдың наурыз айында:
– 2017 жылғы желтоқсанда сатып алынған екі дизель-генераторды 

қайтарды (бір дизель генератор құны ҚҚС есептемегенде 15 000 теңге);
– жарамсыз болған 42 дана қосалқы бөлшектерді есептен шығару 

(қосалқы бөлшектерді сатып алу 2015, 2016 жəне 2017 жылы орын алды, 
қосалқы бөлшектердің баланстық құны ҚҚС қосылмаған 1 дана үшін 398 
теңгені құрайды).

ҚҚС ставкасы 2017 жылы – 12%, 2016 жылы – 12%.
Анықтау қажет:
1. Тауарларды қайтару кезінде жəне ТМҚ есептен шығару кезінде 

қосылған құн салығы бойынша түзету сомасын айқындау.
2. Қосылған құн салығы бойынша түзету қандай кезеңде жүргі-

зілетінін жəне əрбір контрагент тарапынан түзету кезінде қандай 
əрекеттер жасалуға тиіс екенін көрсету.

3.Бухгалтердің есеп шоттарында қандай барлық шаруашылық опера-
цияларды сипаттау керек. [12]

Шешімі: (теңге)
1.Тауарды қайтару кезінде ҚҚС бойынша түзету = 15000 * 2 *12% = 

3900 (өткізу күніне ҚҚС ставкасы бойынша)
Салықтық есепте сатушы өткізу бойынша ҚҚС сомасын, ал Сатып 

алушы есепке жатқызылатын ҚҚС сомасын түзетеді. Тауарды қайтару 
кезінде түзету сомасына ҚҚС бойынша жазылады қосымша шот-фактура 
жіберіледі.

2.ТМҚ есептен шығару кезінде ҚҚС бойынша түзету = 42 * 398 * 12% 
= 2006 теңге. ҚҚС бойынша түзету ТМҚ есептен шығару кезінде 2017 
жылдың 1 тоқсаны үшін салық есептілігінде есепке жатқызылатын ҚҚС 
сомасын түзету сомасына азайту жолымен жүргізіледі.

Есептен шығару кезінде ТМҚ қосымша шот-фактура жазылмайды.
Түзету сатып алушы тарапынан жүргізіледі.

2 тапсырма
«Вектор» ЖШС жер қойнауын пайдаланушы болып табылмайды, ҚҚС 

бойынша тіркеу есебінде тұрмайды, 2018 жылға келесі деректер бар. 
Көрсетілген қызметтердің (сатылған тауарларының құны) – 75 000 000. 
«Вектор» ЖШС жарғылық капиталындағы үлесі – 30%. 
Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша дивиденд-

терді төлеуге баратын «Вектор» ЖШС таза табысы 10 000 000 теңгені 
құрады. 
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2018 жылдың қаңтарынан бастап Еуразиялық банкте бір жылға 
10 000 000 теңге сомасына жылдық 9% сыйақы мөлшерлемесімен депо-
зиттік шот ашылды.  Депозит төлем көзінен КТС ұстап қалу арқылы 2018 
жылдың желтоқсанында төленді. 

2018 жыл ішінде компания бастапқы құны 2 230 000 тұратын  жер 
учаскесін 3 000 000-ға сатқан. 

Əлеуметтік сала нысандары бойынша келесі ақпарат бар:
1)  қоғамдық тамақтандыру объектісін (ЖШС қызметкерлері үшін          

асхана) пайдаланудан түскен кірістер – 3 868 000;
2)  спорт залын пайдаланудан түскен кірістер – 420 000;
3) қоғамдық тамақтандыру объектісін пайдалануды ұстауға жұмса-

латын шығыстар (ЖШС қызметкерлері үшін асхана) – 5 482 630;
4)  спорт залын ұстауға арналған шығыстар – 400 000.
Өндірушілер қауымдастығына 48 540 теңге мөлшерінде мүшелік 

жарна аударылды. 
2018 жылы қызметкерлердің орташа тізімдік саны 25 адамды құрады. 
Қызметкерлердің табыстары бойынша есептелген əлеуметтік аударым-

дардың сомасы 190 389 құрайды, төленген сомасы 200000 құрайды. 
2018 жылы тамыз айында жарнамалық өнім түрінде көрмеде (1 кепка) 

құны 2000 теңге 320 кепка берілді. 
Сəуір айында 2018 жылы кəсіпорын Астанаға  өз іссапарға мерзімі  

14 күнге, əрбір тəулік үшін тəуліктік мөлшер 13000 теңге, барып-қайту 
жолына – 50000 теңге жəне қонақ үй – 140000 теңге сомасы жұмсады. 

Бұдан басқа, салық кезеңіндегі өкілдік шығындар 500 000 теңге, 
оның ішінде келіссөздер кезінде тамақтануға кеткен сомасы – 200 000, 
аудармашы қызметтері – 100 000,  көлік қызметтері – 72 000, бильярд 
шығындары  28000 құрады.

2018 жылға еңбекақы төлеу бойынша жұмыс берушінің шығындары – 
18 960 000.

Кəсіпорынмен еңбек қатынастарында тұрмайтын жеке тұлғаны оқыту 
үшін 235 000 теңге төленді, бірақ онымен «Вектор» ЖШС-мен кемінде 
үш жыл жұмыс істеу міндеттемесі туралы шарт жасалды. 

Табысты алуға байланысты басқа да құжатпен расталған шегерімдер –
15 800 000 теңге. 

Анықтау  қажет: 
– Əрбір табыс түрінің мөлшерін анықтау. 
– Түзетуді ескере отырып, жылдық жиынтық табысты анықтау. 
– Салық кодексінде рұқсат етілген шегерімдер сомасын анықтау. 
– Салық салынатын табыстың мөлшерін анықтау. 
– 2018 жылға есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 

есептеңіз. 
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– 2018 жылға төленуі тиіс корпоративтік табыс салығының сомасын 
есептеңіз. 

– Корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияның табыс ету 
мерзімі мен нысанын көрсету. 

– 2018 жылғы декларация бойынша КТС төлеу мерзімін көрсету.
Шешімі (теңге): 
1. Сатудан түскен табыс = 75 000 000. 
2. Дивидендтер түріндегі табыс = 10 000 000 * 30% = 3 000 000. 
3. Депозит бойынша сыйақы түріндегі кіріс = 10 000 000 * 9% = 

= 900 000. 
4.  Депозит бойынша сыйақы төлеу кезінде салық агенті ретінде банк,  

төлем көзінен КТС ұстап қалуға міндетті = 900 000 * 15% = 135 000. 
5.  Жер телімін сату кезінде құн өсімінен түсетін табыс = 

= 3 000 000 – 2 230 000 = 770 000. 
6. Қоғамдық тамақтану бойынша қызмет көрсету кезінде пайдаланы-

латын əлеуметтік сала объектілері бойынша кірістер толығымен ЖЖТ 
енгізіледі = 3 868 000.   

7. ЖЖТ құрамына əлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезіндегі, 
оның ішінде спорт саласында қызмет көрсету табыстарының шығын-
дардан асып тұсу сомасы кіреді 420 000 – 400 000 = 20 000. 

8.  Əлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған табыс = 
= 3 868 000 + 20 000 = 3 888 000. 

9. Жылдық жиынтық табыс = 75 000 000 + 3 000 000 + 900 000 + 
+ 770 000 + 3 888 000 = 83 558 000.

10. Дивидендтер түріндегі кіріс сомасына ЖЖТ түзету = 83 558 000 –
– 3 000 000 = 80 558 000. 

11. Мектепке дейінгі тəрбие бойынша білім беру қызметінде пайда-
ланылатын əлеуметтік сала объектілерін ұстауға арналған шығыстар           
= 5 482 630. 

12. Мүшелік жарналарды аудару шегі = 25 * 2405 = 60 125.
13. Шектеулі мүшелік жарналарды аудару бойынша = 48 540. 
14. Шегерімге жатқызылатын əлеуметтік аударымдардың сомасы             

= 190 389. 
15. Құны 5 АЕК шегінде өтеусіз берілген жарнамалық өнім бойынша 

(5 * 2405 = 12025) = 320 * 2000 = 640 000. 
16. Қызметтік іссапар 14 * (2405*3) + 50 000 + 140 000 = 291 000. 
17. Өкілдік шығындардың нақты сомасы = 500 000 – 28 000 = 472 000.  
18. Өкілдік шығыстарды шегерімі = 18 960 000 * 1% = 189 600. 
19. Белгіленген шекте өкілдік шығындар бойынша шегерім                      

= 18 960 000.
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20. Еңбекаңы төлеуге арналған шегерімдер = 18 960 000.
21. Басқа құжатпен расталған шығыстар сомасы 15 800 000. 
22. Шегерімдердің жалпы сомасы = 5 482 630 + 48 540 + 190 389 + 

+ 640 000 + 291 010  + 189 600 + 18 960 000 + 15 800 000 = 41 837 169.
23. Салық салынатын табыс = 80 558 000 - 41 837 169= 38 780 831.
24. Кəсіпорынмен еңбек қатынастарында тұрмаған жеке тұлғаны 

оқыту бойынша салық салынатын табысты азайту = 235 000. 
25. Салық салынатын айналымнан есептелген КТС = (38 780 831 –

– 235 000) * 20% = 7 744 166.
26. 2018  жылға төленетін КТС = 7 744 166 – 135 000 = 7 609 166.
27. 2019 жылғы 31 наурыздан кешіктірмей КТС бойынша деклараци-

яны тапсыру керек.
28. 2019 жылдың 10 сəуірінен кешіктірмей декларация бойынша КТС 

төлеу мерзімі. 
29. 100.00 нысаны бойынша КТС бойынша декларация тапсыру керек.

3 тапсырма 
2018 жылдың 1 тоқсанына «Рассвет» кəсіпорыны бойынша келесі 

деректер ұсынылған (мың теңге):
1. тауарларды өткізу бойынша айналым 4000 құрады, оның ішінде 

босатылған айналым – 200;
2. төлеуге алынған шот-фактураларда жеке жолмен бөлінген қосылған 

құн салығы – 340 теңге;
3. кəсіпорын қызметкерлерінің жол жүруі бойынша темір жол билет-

терінде жеке жолмен бөлінген қосылған құн салығы – 16 теңге;
4. кəсіпорынның есеп беретін тұлғаларына өткізген бақылау-касса 

машиналарының чектерінде қосылған құн салығы – 9 теңге.
Анықтау қажет: 
 Бюджетке төленуге жататын қосылған құн салығының сомасын 

есептеңіз.
 1 тоқсан үшін ҚҚС бойынша декларацияны тапсыру мерзімін 

көрсетіңіз.
 1 тоқсан үшін қосылған құн салығын төлеу мерзімін көрсетіңіз.
 Жалған шот-фактура жазу кезінде ҚҚС төлеушінің жауапкершілік 

шараларын анықтаңыз.
Шешімі: (мың теңге)
1. Салық салынатын айналым = 4000-200 = 3800
ҚҚС қоса алғанда сатылған тауарлар сомасы = 3800 * 12% = 456
Есепке жатқызылатын ҚҚС сомасы = 340 + 16 = 356
Бюджетке төлеуге жататын ҚҚС сомасы = 456-356 = 100
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2. ҚҚС бойынша декларацияны тапсыру мерзімі – 2017 жылдың            
15 мамыр

3. 1 тоқсан үшін ҚҚС төлеу мерзімі əр жылдың 25 мамыры.
4. Жалған шот-фактураның көшірмесі үшін əкімшілік айыппұл алы-

нады:
a) лауазымды тұлғаларға ЖК – 35 АЕК мөлшерінде
b) шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды 

тұлғаларға – жалған шот-фактураға енгізілген ҚҚС сомасының 
120% мөлшерінде;

c) заңгерлерге. сомасы-жалған шот-фактураға енгізілген ҚҚС сомасы-
ның 200% мөлшерінде.

4 тапсырма
Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан түзету мекемесінің 2019 жылдың 

1 қантарында кəсіпорын балансында ауданы 800 кв.м. ғимаратқа ие, 
қалғанын 130 шаршы метрін заңды тұлғаға жалға береді, барлық 
территориясының ауданы 1 380 ш.м. Алматы қаласына қатысты 
қалалардағы 1 ш.м – 28,95 теңгені құрайды.

Есептеу қажет: 
 Жер салығының жылдық сомасын анықтау. 
 Жалға берілетін алаңға келетін жер салығының сомасы белгіленсін. 
 Жер салығы бойынша ағымдағы төлемдердің сомасын анықтау. 
 Жер салығы бойынша салықтық есеп беру нысандарын көрсетуіміз 

қажет. 
Шешімі:
1.  Жер салығының жылдық сомасы = 1 380 * 28,95 = 39 951.
2. Ғимараттың 1 ш. м. алаңына жер салығының сомасы 39 951 / 800 = 

= 49,94.
3. Жалға берілетін алаңға келетін жер салығының сомасы = 130 *

* 49,94 = 6 492.
4. Жалға берілген ауданы бойынша жер салығын төлеу мемлекеттік 

кəсіпорынның салық міндеттемесі болып табылады.
5. Жер салығы бойынша ағымдағы төлемдер сомасы 6 492 / 4 = 1 623.
6. 2019 жылға жер салығы бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу 

мерзімдері:
25 ақпаннан кешіктірмей – 1 623;
25 мамырдан кешіктірмей – 1 623;
25 тамыздан кешіктірмей – 1 623;
25 қарашадан кешіктірмей – 1 623.
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7. Жер салығы бойынша ағымдағы төлемдер есебін ұсыну мерзімі – 
2019 жылғы 15 ақпаннан кешіктірмей.

8. Жер салығы бойынша декларацияны тапсыру мерзімі – 2019 жылғы 
31 наурыз.

5 тапсырма 
Салық кезеңінде келіп түскен ұйымның есеп шотына өткізілген өнім 

үшін 355 000 теңге. Салық кезеңінде кəсіпорын кассасына өткізілген өнім 
үшін 47 000 теңге түсті. Машина жасау өнімі 850 000 теңгеге жөнелтілді. 
Өндірістік мақсаттағы материалдық құндылықтар 350 000 теңге сома-
сына кіріске алынды, оларға 236 000 теңге төленді. Шот-фактураларда, 
ҚҚС бөлінді. 220 000 теңге сомасына амортизацияланатын мүлік төленді 
жəне есепке алынды. Шот-фактураларда, ҚҚС бөлінді. Барлық құндық 
көрсеткіштер ҚҚС-сыз келтірілген. Барлық құндық көрстекіштер ҚҚС 
көрсетілген.

Анықтау қажет: 
1. Бухгалтерлік есеп шоттарында барлық шаруашылық операциялар-

ды көрсету
2. Салық кезеңі үшін бюджетке төленуге жататын ҚҚС есептеңіз.
Шешімі: 
1. Сату бойынша айналым 850 000 тг құрайды. 
2.  Сатылған тауарларлардың ҚҚС-ы = 850000 * 12% = 102 000 
3. Сатып алынған тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің құны =

= 350000 + 220000 = 570 000.
4. Шегерімге жатқызылатын ҚҚС сомасы = 570000 * 12% = 68 400
5. Салық кезеңі үшін бюджетке төленуге жататын ҚҚС = 102 000 –

– 68 400 = 33600.

6 тапсырма 
Жеке кəсіпкер сауда саласында қызмет көрсетумен айналысады. Ең 

төменгі табыс, айына 180 000 теңге. Табыстан түсетін міндетті зейнетақы 
жарналарының, əлеуметтік аударымдардың сомасы 120 000 теңге.

Анықтау қажет: 
1. 12 айға алынған болса, патент құнын есептеу 
2. Міндетті зейнетақы жарналарының жəне əлеуметтік аударымдардың 

сомасын есептеу 
3. Патент бойынша салық төлеу мерзімін анықтау 
Шешімі (теңге):
1. Мəлімделген табыс көлемі 180 000 теңге * 12 ай = 2160 000.
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Патент бойынша салық төлемдерінің мөлшерлемесі 1%. (жеке табыс 
салығының сомасы) 2160 000 * 1% = 21600

2. Міндетті зейнетақы салымдарын есептеу:
120 000 * 10% = 12 000
12 000 * 12 = 244 000
Əлеуметтік салымдарды есептеу:
120 000 * 3,5% = 4200
4200 * 12 = 50400
Патент бойынша төлемдердің жалпы сомасы: 21600 + 244000 + 50400 =

= 316000
3. Патент бойынша салық кезекті патент алғанға дейін төленеді.

7 тапсырма
Салық кезеңінде 1 450 000 теңге жұмыстар орындалды жəне тапсы-

рыс берушілерге тапсырылды. Орындалған жəне тапсырылған жұмыстар 
үшін ағымдағы банктік шотқа 1 435 800 теңге түсті. Кəсіпорын кас-
сасына орындалған жұмыстар үшін 45 000 теңге түсті. 544 000 теңге 
сомасына металл құрылымдарын дайындауға бұрын жасалған шарт-
тар бойынша қаржыландыру есебіне аванстар алынды. 620 500 теңге 
сомасына өндірістік мақсаттағы тауарлық-материалдық қорлар кіріске 
алынды. Шот-фактураларда, ҚҚС бөлінді. ҚҚС-сыз шот – фактуралар 
бойынша төленген жəне кіріске алынды – 34 500 теңге. Барлық құндық 
көрсеткіштер ҚҚС-сыз келтірілген. 

Анықтау қажет: 
1. Бухгалтерлік есеп шоттарында барлық шаруашылық операциялар-

ды көрсету.
2. Салық кезеңі үшін бюджетке төленуге жататын ҚҚС есептеңіз.
Шешімі:
1. Сату бойынша айналым сомасы – 1 450 000 теңге. 
2. Өткізілген қызметтер бойынша ҚҚС сомасы = 1450000 * 12% = 

 = 174 000 теңге. 
3. Сатып алынған тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің құны 

620 500 теңгені құрайды. 
4. Шегерімге жатқызылатын ҚҚС сомасы = 620500 * 12% = 74 460 

теңге. 
5. Салық кезеңі үшін бюджетке төленуге жататын ҚҚС = 174 000 – 
 – 74 460 =  99 540 теңге.
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8 тапсырма 
Кəсіпорын СЭҚ қатысушысы болып, тауарлар импорттайды. Салық 

төлеуші ұсынған өтінішке сəйкес ҚҚС бойынша төлеу мерзімі өзгертілген. 
Өзгертілген төлеу мерзімі 2018 жылдың 10 наурызында аяқталады. ҚҚС 
сомасы 200 000 теңге толығымен 2018 жылдың 11 наурызында өтелді. 

Анықтау қажет: 
 Барлық операцияларды бухгалтерлік есеп шоттарына енгізіңіз.
 Егер қайта қаржыландыру ставкасы 7,5% құраса, ҚҚС бойынша 

өсімақы сомасын есептеңіз.
Шешімі: 
Өсімпұл сомасы 200000 х 7,5% х 2,5 / 365 *1 күн = 103 теңгені құрайды.

9 тапсырма
«А2» ЖШС 2018 жылдың 1 тоқсанында «экспорт»кедендік режимінде 

ресей компаниясына тауарларды сатты. Өткізу айналымы 105 000 000 
теңге. «А2» ЖШС 2018 жылдың 1 тоқсанында қазақстандық сатып 
алушыға 3 000 000 теңгеге тауарлар сатты. 2018 жылдың 1 тоқсанында 
қорларды түгендеу жүргізілді, оның барысында 20 000 000 теңге сома-
сына тауардың кем шығуы анықталды, оның алдында бұл сома ҚҚС 
шегерімінде көрсетілген. Жетіспеушілік кəсіпорынның таза табыс 
есебінен шегерілді. Барлық құндық көрсеткіштер ҚҚС есебінсіз 
келтірілген. 

Анықтау қажет: 
 Салық салу кезеңі үшін төлеуге ұсынылған ҚҚС сомасын немесе 

есепке жатқызылатын ҚҚС асып кеткен сомасын есептеу қажет.
 Бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылық операцияларды 

көрсету керек.
Шешімі: 
1. Салық салынатын сату бойынша айналым ҚҚС 3 000 000 құрайды. 
2.  Сатылған тауарлардан түскен ҚҚС сомасы – 360 000 теңге. 
3. Қорлардың жетіспеушілігі бойынша бұрын есепке жатқызылған 

ҚҚС сомасы 2600 000 теңге қалпына келтірілді.
4. Салық кезеңі үшін бюджетке төленетін ҚҚС = 360000 + 2600000 = 
 = 2 960 000 теңге. (Салық кодексінің 258 бабы 3б – салық кезеңінде 

болған сақтандыру. Салық ставкасы бойынша ТМҚ жүзеге асыру 
күніне түзету бойынша, НҚ, инвест – күнгі сатып алу, міндеттерді 
өткеруге арналған күн).
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ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ТАПСЫРМАЛАРЫ

1 тапсырма
Резидент «Сымбат» заңды тұлғасы қосылған құн салығын төлеуші 

болып табылмайды, 2018 жылғы мынадай деректер келтірілген:
1) 355 410 200 теңге сомаға тауарлар сатылды;
2) жыл ішінде кəсіпорын 199 670 000 теңге сомаға материалдар са-

тып алды. 2018 жылғы 1 қаңтарға қоймадағы қорлар қалдығының 
өзіндік құны 15 410 000 теңгені құрады, ал 31 желтоқсандағы сома-
сы қалдықтар сомасы -16 725 000; 

3)  кəсіпорынның негізгі қызметіне жатпайтын негізгі қызметтер со-
масы 840 000 теңгені құрады, оның ішінде 130 000 теңге құжатпен 
расталмаған;

4)  еңбекақы төлеуге есептелген шығындар сомасы 88 910 300 теңге;
5)  офисті жалдау бойынша есептелген шығыстар (ҚҚС – мен бағалар 

бойынша) – ай сайын 650 мың теңге, 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша жалға беруші алдындағы берешектің 70% өтелді;

6) 2018 жылғы наурызда қайтаруға жататын басқа заңды тұлғадан 
қаржылық көмек алынды – 24 300 000 теңге;

7)  аяқталмаған құрылыс объектісі 26 500 000 теңгеге іске асырылған, 
сату сəтіндегі құны 21 650 800 теңге;

8)  жыл ішінде қойманың бірі 56 823 100 теңгеге сатылды, I топтағы 
«қойманың» құндық балансы 46 800 200 теңгені құрады, өткізу 
кезеңідегі баланстық құны 58 600 400 теңгені құрады.;

9)  дивидендтерді алған күнгі нарықтық бағам бойынша 1 240 мың 
теңге мөлшерінде ресей компаниясының акцияларын иеленуден ди-
видендтер алынды;

10) жалпы сомасы 320,0 мың теңгеге 15 қызметкерлердің балалары-
на мектепке дейінгі сауықтыру лагеріне жолдама төленді. Салық 
салудың жалпыға бірдей енгізілген тəртібіне сай жолдама құны 
қызметкерлердің табысына енгізілген; 

11) 2018 жылғы 20 қаңтар мен 27 қаңтар аралығында жылдық балансты 
тапсырумен Алматы қаласында бас бухгалтердің іссапары бойын-
ша аванстық есепте мынадай мəліметтер берілген:
• екі жаққа жол жүру шығындары 96 230 теңге;
• қонақ үйде тұру шығындары 143 560 теңге.

Аванстық есепке қосымша:
• екі жаққа темір жол билеттері, БКМ чегінің сомасы 96 230 теңге;
• қонақ үй қызметтерін төлеу шоты 143 560 теңге сомасы; 
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• жалпы сомасы 12 200 теңгеге таксимен жүруге арналған БКМ 
чектері берілген.

Анықтама: іссапардың əрбір күні үшін салық есептік саясатымен 
тəуліктік айқындалған мөлшері 11 600 теңге;

13) 2018 жылғы оң бағамдық айырманың сомасы 185 600 теңгені 
құрады;

14) 2018 жылы теріс бағамдық айырма сомасы 283 900 құрады. теңге;
15) балаларды қорғау күніне отбасыларымен бірге барлық қызметкерлер 

үшін табиғатта пикник ұйымдастырылды, іс-шара бойынша 
шығындар 1 010,7 мың теңгені құрады;

16) «Кəсіпкерлер қауымдастығына мүшелік жарналар» 410 340 теңге 
мөлшерінде төленді, тізім бойынша адамдардың орташа саны 246 
адамды құрады; 

17) кеңсені ағымдағы жөндеуге арналған шығындар 1 200 600 теңге;
18) мемлекеттік бюджетке салықтарды уақытылы төлемегені үшін 

төленген сома 88 600 теңге;
19) балалар үйінің өтініші бойынша 1 600 000 теңге көлемінде ақшалай 

қайырымдылық көмек көрсетілді;
20) əлеуметтік салық жəне КЗЖ:

(мың теңге)
Декларация 
бойынша 

Есеп-
телгені

Төлен-
гені

Ескертулер

Əлеуметтік 
салықтар

792,6 805,4 2018 жылдың басында 100,00 мың теңге 
көлемінде алашақ бар

Əлеуметтік 
аударымдар

549,1 450,5 2018 жылдың басында 30,5 мың теңге 
көлемінде берешек бар

Мүлік 
салығы

160,5 102,00 2018 жылдың басында 36,5 мың теңге 
көлемінде алашақ бар

ТҚ салығы 214,7 294,00
Жеке табыс 
салығы

3600,00 3660,00

Кəсіптік 
зейнетақы 
жарналары

500,00 500,00

21) Салық есебі бойынша тіркелген активтер бойынша амортизациялық 
аударымдар – 1 973,9 мың теңге;

22) жылдық 18% – бен 88 000 000 теңге мөлшерінде құрылысқа не-
сие алынды. Құрылыс жұмыстары тамыз айынан желтоқсан айына 
дейін жүргізілді. Төлем кестесі жыл ішінде бұзылмаған.
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22) 2017 жылғы КПС бойынша декларацияға сəйкес, 2016 жылғы 
көшірілмеген шығын көлемі 2 088 000 теңге. (басқа шығындар жоқ).

23) төленген аванстық төлемдер – 10 596 286 теңге [12].
Анықтау қажет:
 2018 жылғы əрбір табыс түрінің мөлшерін анықтау.
 2018 жылғы жылдық жиынтық табысын анықтау.
 2018 жылға шегерімдер сомасын анықтау.
 Салық салынатын табысты анықтау 
 Салық салынатын табысты азайту сомасын анықтау.
 Шығындарды көшіру тəртібін анықтау
 2018 жылға төленуі тиіс корпоративтік табыс салығының сомасы 

анықтаңыз.
 Корпоративті табыс салығын толтыру декаларациясының формасы 

мен мерзімін анықтаңыз.
 2018 жылға КПС бойынша түпкілікті есеп айырысу мерзімін 

көрсетіңіз.

2 тапсырма
«Бек» орташа бизнес субъектісі (резидент, заңды тұлға) қосылған 

құн салығының төлеуші болып табылмайды. 2018 жыл ішінде өндірісте 
4 сатып алушылардың тапсырысын орындады (1, 2, 3, 4-тапсырыс) жəне 
2018 жыл бойынша келесі ақпараттар келтірілген:

1) 1 жəне 4 тапсырыс бойынша 138 637 970 теңге сомаға дайындалған 
жабдықтар сатылды;

2) бухгалтерлік есепке сəйкес төрт тапсырыс бойынша дайын өнімнің 
өзіндік құнына енгізілетін шығыстар сомасы – 109 123 400 теңгені 
құрады. 

3) пайдаланған өндірістік шығыстар машина-сағат негізінде бөлінген. 
2018 жыл ішінде тапсырыстарда барлығы:

 1-ші тапсырыс – 600 машина-сағат;
 2-ші тапсырыс – 200 машина-сағат;
 3-ші тапсырыс – 200 машина-сағат;
 4-ші тапсырыс – 100 машина-сағат есептелінді.
4) еңбекақы төлеуге есептелген шығыстар 11 288 000 теңге;
5) басқа заңды тұлғадан алынған қайтарымсыз қаржылық көмек –          

2 300 000 теңге;
6) 2 600 000 теңгеге жаттығу залы іске асырылды, іске асыру кезіндегі 

құны 1 960 000 теңге;
7) Қазақстан өндірушілер қауымдастығына мүшелік жарналар 846 000 

теңге, жұмыскерлердің орташа тізімдік саны 266 адамды құрады; 
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8) əлеуметтік аударымдар бойынша 507 960 теңге есептелді, оның           
600 080 теңгесі төленді;

9) көрмені өткізу кезінде «Бекет» фирмасының имидждік өнімдері: 
460 үлгі, екі үлгі жарнама мақсатында тегін берілді. 1 модель түрі 
260 дана құны 2 800 теңге, 2 модель түрі 200 дана құны 4 100 теңге.

10) 2018 жылғы оң бағамдық айырма сомасы 568 900 теңгені құрады;
11) 2018 жылы теріс бағамдық айырма сомасы 189 900 құрады. теңге;
12) жабдықтарды ағымдағы жөндеу шығындары 2 800 510 теңгені 

құрады;
13) 2019 жылғы мерзімді басылымдарға 243 500 теңге сомаға жазылу 

төленді;
14) басқа заңды тұлғаға 2016 жылдың қыркүйек жəне қазан айларында 

тиеп жөнелтілген өнім үшін 1 459 400 теңгені құрайды. Кəсіпорын 
берешек сомасын төлеуге міндетті; 

15) жылдың соңына дейін өтелмеген, контрагенттерден 88 640 теңге 
мөлшерінде айыппұл санкциялары талап-арыз деп танылды;

16) көлік құралдарына салықты уақтылы төлемегені үшін өсімпұл –       
2 850 теңге; 

17) «Назарбаев Университеті» өтеусіз 2 500 000 теңге мөлшерінде 
ақшалай қаражат берілді;

18) салық есебі бойынша тіркелген активтер бойынша амортизациялық 
аударымдар – 673,9 мың теңге;

19) компания директорының ұлын КИМЭП Университетінде 8000 
АҚШ доллары көлемінде оқыту төленді. Төлем кезіндегі доллар 
бағамы 353 теңгені құрады;

20) басқа заңды тұлғадан 6 000 520 мөлшерінде дивидендтер алынды;
21) 2017 жылы өткізілмей қалған КПС бойынша декларацияға сəйкес 

2016 жылғы көшірілмеген шығындар 2 600 300 теңге бар. 
22) төленген аванстық төлемдер-6 979 995 теңге.
Анықтау қажет:
 2018 жылғы əрбір табыс түрінің мөлшерін анықтау.
 2018 жылғы жылдық жиынтық табысты анықтау.
 2018 жылға шегерімдер сомасын анықтау.
 Салық салынатын табысты анықтау 
 Салық салынатын табысты азайту сомасын анықтау.
 Шығындарды көшіру тəртібін анықтау
 2018 жылға төленуі тиіс корпоративтік табыс салығының сомасы 

айқындалсын.
 Корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияның нысанын 

толтырып, тапсыру мерзімін анықтаңыз.
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ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Салықтар бұл:
a) мемлекет белгілейтін мерзімдерде жəне мөлшерде алынатын 

міндетті төлемдер 
b) жергілікті органдар белгілеген төлемдер
c) қаржы органдары белгілейтін міндетті төлемдер
d) қызметтер үшін төлемдер
e) халықтың төлемдері

2. Салықтардың фискалдық функцияның мəні:
a) тауарлардың жекелеген түрлерін тұтынудың мазмұны
b) салықтық преференциялар
c) бюджет жүйесінде қаражатты шоғырландыру
d) салық тəртібінің тиімділігін арттыру 
e) əлеуметтік қамтамасыз етудің əділдігі

3. Салық ставкалары – бұл:
a) салық базасының өлшем бірлігіне салық аударымдарының шамасы
b) шот үшін белгіленген салық объектісінің өлшем бірлігі
c) салық төленетін табыс
d) субъект бір объектіден төлейтін салық сомасы
e) салықтарды төлеуді кейінге қалдыру

4. Салық төлеуші – бұл:
a) салық төлеу міндеті заңмен жүктелген жеке немесе заңды тұлға
b) нақты салықтық ауыртпалық түсетін жеке тұлға
c) салықтық есептеу шамасы
d) салық объектісінің өлшем бірлігі
e) барлық жеке тұлғалар

5. Бұрын болған айналым салығы ретіндегі салық, қазір сатудан алы-
натын салық қалай аталады? [13]

a) табыс салығы
b) ҚҚС
c) жер салығы
d) пайда салығы
e) мүлік салығы

6. ҚР қолданыстағы ҚҚС мөлшерлемесі
a) 20%
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b) 12%
c) 25%
d) 30%
e) 15%

7. ҚҚС салу объектісі болып табылады:
a) мүлік немесе табыс
b) қосылған құн
c) сатудан түскен түсім
d) тауарлар айналымы
e) қызметтер айналымы

8. Сатып алушы төлейтін жəне тауардың бағасына енгізілген 
тауарларға салынатын салықтар

a. ҚҚС
b. табыс салығы
c. акциздер
d. кедендік баждар
e. елтаңбалық алым

10. Төменгі тауарлардан акцизделетін тауарлардың тізіміне не 
кірмейді?

a) спирттің барлық түрлері
b) темекі бұйымдары
c) тері жəне үлбір бұйымдары
d) шампан
e) бензин

12. Заңды тұлғалар мүлік бойынша декларацияны салық төлеушінің 
орналасқан жері бойынша салық органдарына табыс етеді:

a) 1 қаңтар
b) есепті жылдан келесі 31 наурыз 
c) 1 шілде
d) 1 қазан
e) 1 наурыз

11. Декларация по налогу на имущество юридическими лицами пред-
ставляется не позднее:

a) 1 января
b) есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызы
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c) 1 июля
d) 1 октября
e) 1 марта

12. Мүлік салығы объектісі болып табылады:
a) кəсіпкерлік мақсатында пайдаланылмайтын жеке тұлғалардың 

тұрғын үй, саяжай құрылыстары, гараждары, құрылғылары, үй-
жайлары

b) көлік құралдары
c) сатудан немесе қандай да бір қызметтен түскен пайда
d) жер телімдері
e) импортталатын тауарлар

13. Заңды тұлғалар мен жеке кəсіпкерлердің салық салу объектілері 
бойынша салық базасы

a) бухгалтерлік есеп деректері бойынша айқындалатын салық салу 
объектілерінің орташа жылдық баланстық құны

b) сатып алынған мүліктің бағасы
c) табыс мөлшері, қажетті жеңілдіктер, шегерімдер
d) нарықтық құн
e) жоғарыда аталғандардың барлығы

14.Төменде аталған объектілердің қайсысына мүлік салығы салын-
байды:

a) өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар
b) өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар
c) көлік құралдары
d) пəтерлер, гараждар
e) саяжай құрылыстары 

15. Əлеуметтік салық салу объектісі болып табылады:
a) шəкіртақы, зейнетақы, жəрдемақы
b) қызметкерлердің еңбек ақысы жəне басқа да төлемдер
c) кəсіпорынның сатудан түскен табысы немесе пайда
d) сатудан түскен түсім
e) кəсіпорын активтері

17. Кітапханалық қызмет көрсету саласындағы жұмыстарды орындай-
тын коммерциялық емес ұйымдар мүлік салығын келесі ставкалар бой-
ынша есептейді…
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a) 1 0%
b) 0,1%
c) 1%
d) 16%
e) 0.01%

18. Жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарының 
мөлшері…

a) 10%
b) 20%
c) 5%
d) 15%
e) 1,5%

19. Жеке тұлғаның көлік құралдарына салынатын салықты төлеу 
мерзімі 

a) 31 наурызға дейін
b) 31 сəуірге дейін
c) 31 желтоқсанға дейін
a. ақпан, қыркүйек, қазан, қараша айының 20 дейін
d) 1 тамызға дейін

20. Салық төлеушінің қандай мүлігі жəне іс-əрекеттеріне байланысты 
салық міндеттемесі туындайды 

a) салық төлемі
b) салық салу объектісі
c) салық сомасы
d) салық кезеңі

21. Қай мезеттен бастап жеке тұлғаның салық міндеттемесі тоқтатыла 
тұрады:

a)  жеке тұлға болмаған сəттен бастап
b) сот шешімі күшіне ену негізінде ол хабар-ошарсыз кетті деп 

танылған сəттен бастап
c)  жеке тұлғамен байланысты жоғалтқан сəттен бастап
d) салық төлемдері уақтылы төленбеген сəттен бастап

22. Салық төлеуші (салық агенті) салық есебін жүргізуін ________ 
əдісі бойынша жүзеге асырады:

a) кассалық
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b) бөлек-бөлек
c) пропорционалды
d) есептеулер

23. Бастапқы салық есептілігін табыс еткеннен кейін кейінгі салық 
кезеңдері үшін табыс етілетін салық есептілігі:

a)  кезекті
b)  қорытынды
c)  қосымша 
d)  алғашқы

24. КТС бойынша аванстық төлемдердің есебі декларациядан кейін 
кандай мерзімде ұсынылады:

a)  есепті салық кезеңінің 20 қаңтарынан кешіктірмей 
b)  есепті салық кезеңінің 20 наурызынан кешіктірмей
c)  есепті салық кезеңінің 20 сəуірінен кешіктірмей
d)  есепті салық кезеңінің 20 тамызынан кешіктірмей

25. Қызметкердің табысына салынатын жеке пайда салығының 
мөлшерін анықтауда салықтық шегерімге не жатады:

a)  АЕК мөлшеріндегі сома
b)  қызметкердің жұмыс орнына жол жүру шығындары
c)  іс-сапар шығындары
d)  ең төменгі жалақы мөлшері

26. Мүлікті сату кезінде құн өсімінен түсетін табыс келісіге жатады:
a)  өзге табыстарға
b)  мүліктік табысына
c)  төлем көзіне салынатын салықтық табыстарға
d)  салық агентіның табысына

27. ҚҚС төлеуші əр салық кезенде декларацияны салық органы 
орналасқан жерге қандай мерзңмде тапсыруға міндетті:

a)  есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15 күнінен кешіктірмей
b)  есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 25 күнінен кешіктірмей
c)  есепті салық кезеңінен кейінгі айдың 15 күнінен кешіктірмей
d)  есепті салық кезеңінен кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей

28. Қосылған құн салығының есебіне жатпайды:
a) с алық салынатын айналыммен байланысты емес шығыстар
b)  айналым мақсатында пайдаланылатын материалдар бойынша 
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c)  темір жол билеттері бойынша
d)  кедендік жүк декларациясы бойынша

29. Акцизделетін өнімге жатпайтын:
a)  спирттің барлық түрлері
b)  алкоголь өнімі
c)  дизель отыны
d)  авиациялық бензин

30. Мүлікке салық салу объектісі болып табылмайды.:
a) ғимараттар
b)  құрылыстар
c)  концессия шартына сəйкес концессия объектілері болып табылатын 

ғимараттар, құрылыстар
d)  материалдық емес активтер

31. Арнайы салық режимін қолдану құқығы кімде жоқ:
a)  заңды тұлғалардың филиалдары
b)  жеке кəсіпкерлер
c)  Қазақстан Республикасының резиденттері-заңды тұлғалар
d)  өкілділігі жоқ заңды тұлғалар

32. Су алудың нақты көлемі су пайдалану лимиттерінен асып кеткен 
кезде:

a)  су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы ставкалары осындай 
асып түскен жағдайда 10 есеге ұлғаяды

b)  су ресурстарын пайдаланғаны үшін есептелген төлем мөлшері 20% 
көбейеді

c)  су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы ставкалары 5 есеге 
көбейтіледі

d)  су ресурстарын пайдаланғаны үшін есептелген төлем мөлшері 100-
ге артады %

33. Бюджетке төленетін салық жəне басқа да міндетті төлемдер, 
міндетті зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдар бойынша есеп 
айырысуларды салық төлеушімен салыстырып тексеру қандай мерзімде 
жүргізіледі?

a)  ай сайын
b)  тоқсан сайын
c)  жыл сайын
d)  салық төлеушінің талабы бойынша



120                                                                                            

ГЛОССАРИЙ

Адам ресурстарын басқару – фирма қызметкерлерін жоспарлаумен, 
жалдаумен, пайдаланумен жəне дамытумен, олардың еңбегіне баға беру-
мен жəне төлеумен байланысты бизнестің ерекше функциясы.

Айналым құралдары, аяқталмаған өндіріс, дайын өнім шығындары 
жаңа өнімдерді игеру, болашақ жылдың шығындары салынған 
ақшалай сипаттағы өндірістік қорлар. Айналым қорлары мен айналым 
қаражатынан тұрады.

Айналымдағы өндірістік қорлар – өндірісте пайдаланылатын еңбек 
заттары (шикізат, материалдар, отын, ыдыс, жөндеуге арналған қосалқы 
бөлшектер жəне т.б.). Əрбір өндірістік циклде толық тұтынылады жəне 
кəсіпорынның айналым қаражаты есебінен сатып алынады.

Активтер (assets) – фирмаға тиесілі мүлік пен ақша қаражатының 
жиынтығы. Олар ғимараттарды, машиналарды, жабдықтарды, материал-
дық қорларды, банк салымдарын жəне бағалы қағаздарға салынған 
салымдарды, меншік иелерінің қаражаты салынған патенттер мен автор-
лық құқықтарды қамтиды.

Акционерлік капитал – акционерлік қоғамның негізгі капиталы, оның 
мөлшері оның жарғысымен айқындалады, қарыз қаражаты жəне акциялар 
эмиссиясы (шығарылымы) есебінен құрылады.

Акционерлік қоғам (АҚ) – 1. Капиталы пайшы-акционерлер мен 
құрылтайшылардың жарналарынан тұратын заңды тұлға болып табы-
латын Компания. Акцияларды сату жолымен ақша қаражатын тарту 
негізінде өндірісті ұйымдастыру нысаны. Жабық жəне ашық акционерлік 
қоғамдар бар. 2. Бағалы қағаздарды (акцияларды, облигацияларды) сату 
жолымен меншік иелерінің мүлкін, капиталын біріктіру нəтижесінде 
құрылған кəсіпорын.

Акция – акционерлік қоғам шығаратын, оның иесіне, акционерлік 
қоғамның мүшесіне оны басқаруға қатысуға жəне пайдадан дивидендтер 
алуға құқық беретін бағалы қағаз. Акцияларға белгіленген ақша сомасы, 
акцияның номиналды құны. Акция сатылатын баға - акция бағамы.

Акциялардың бақылау пакеті – олардың иелеріне акционерлік 
қоғамның қызметін бақылауға мүмкіндік беретін акциялардың жалпы 
құнының (санының) үлесі. Теориялық тұрғыдан бұл үлес акциялардың 
барлық сомасының 51% мөлшерінде айқындалады, іс жүзінде əлдеқайда 
аз (дамыған елдерде акциялардың 33%-ы шамасында).

Арбитраж / Төрелік – 1. Тараптардың арбитрлерге (аралық судья-
ларға) жүгіну арқылы дауларды шешу тəсілі. 2. Тараптар (кəсіпорындар, 



121

ұйымдар) арасындағы дауларды шешетін ведомстволық немесе сот 
органы.

Атаулы акция – иесі көрсетілген акция, ашық жазылу тəртібімен 
таратылады, қарапайым жəне артықшылықты болуы мүмкін.

Артықшылықты акциялар – ұстаушылары акционерлік қоғам 
таратылған жағдайда дивидендтерді жəне мүлкін бөлу кезінде жай акци-
яларды ұстаушылар алдында артықшылығы бар акциялар. Əдетте дауыс 
беру құқығын бермейді, бірақ облигациялар сияқты дивидендтер мөлшері 
нақты белгіленіп, тіркеледі.

Ашық үлгідегі акционерлік қоғам (АОТҚ) – бірлескен шаруашылық 
қызмет мақсатында бірнеше азаматтардың жəне (немесе) заңды 
тұлғалардың бірлестігі. Осы қоғамның мүлкі ашық жазылу, алынған 
кірістер жəне басқа да заңды көздер нысанында акцияларды сату есебінен 
қалыптастырылады. Заңды тұлға болып табылады, оның ұйымдық-
құқықтық нысаны көрсетіле отырып, өзінің атауы болады.

Аудит – есептіліктің сенімділігі мен жалпы қабылданған 
стандарттарға сəйкестігі тұрғысынан компанияның қаржылық есептілігін 
бағалау жөніндегі қызметтер.

Аутсорсинг – бизнестің қандай да бір функцияларын бөгде ұйымға 
беру. Өндіріс аутсорсингі – тəуелсіз фирмаға өнім өндірумен байла-
нысты қандай да бір міндеттер (дайындамалар мен қосалқы бөлшектер 
аутсорсингі жəне өнім өндірісін қамтамасыз ету жөніндегі функциялар 
мен операциялардың аутсорсингі) берілетін кезде ажыратылады. Басқару 
аутсорсингі – тəуелсіз ұйымдарға басқару, көбінесе маркетингтік, өткізу 
функцияларын беру. 

Əлеуметтену (ағылш. socialization; лат. socialis – қоғамдық) – инди-
видтің əлеуметтік тəжірибені, əлеуметтік байланыстар мен қатынастар 
жүйесін меңгеру процесі. Əлеуметтендіру процесінде адам қоғамда 
қалыпты өмір сүруге қажетті сенім, қоғамдық мақұлдаушы мінез-құлық 
түрлеріне ие болады. Əлеуметтендіру деп қоғамдық өмір мен қоғамдық 
қарым-қатынас тəжірибесін меңгерудің барлық көп қырлы процесін 
түсіну керек. 

Əлеуметтік бейімдеу – қоғамның нормалары мен құндылықтары 
туралы түсініктерді меңгеру арқылы жүзеге асырылады (кең мағынада 
да, жақын əлеуметтік орта – қоғамдық топқа, еңбек ұжымына, отба-
сына да қатысты). Əлеуметтік бейімделудің негізгі көріністері – адамның 
қоршаған адамдармен өзара іс-қимылы (соның ішінде қарым-қатынас) 
жəне оның белсенді қызметі. Табысты əлеуметтік бейімделуге қол 
жеткізудің маңызды құралы жалпы білім беру жəне тəрбиелеу, сондай-ақ 
еңбек жəне кəсіби дайындық болып табылады.
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Əлеуметтік жоба – нақты іс-қимыл бағдарламасы, оның негізінде 
шешуді талап ететін өзекті əлеуметтік мəселе жатыр. Оның іске асы-
рылуы нақты аймақтағы əлеуметтік жағдайды жақсартуға ықпал ететін 
болады. Бұл маңызды əлеуметтік мəселелерді практикалық шешу арқылы 
қоғамдық өмірге қатысу тəсілдерінің бірі.

Əртараптандыру – өнімнің жалғыз түріне немесе жалғыз нарықта 
тəуелділікті жою жолымен кəсіпкерлік тəуекел дəрежесін азайту.

Баға – құнның ақшалай көрінісі. Нарықта сұраныс пен ұсыныс 
факторларының тең əсерімен туындайды, тиісті тауар өндірісінде 
еңбектің қоғамдық-қажетті шығындарын көрсетеді.

Баланс – қандай да бір құбылысты оның жекелеген жақтарын салы-
стыру немесе қарсы қою жолымен сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі. 
Экономикалық баланстар əдетте ақшалай нысанда жасалады.

Банкроттық – сот белгілеген борышкердің борыш міндеттемелері 
бойынша төлеуге қабілетсіздігі. Банкроттық ресми жарияланғаннан кейін 
борышкер өз мүлкін дербес басқару жəне билік ету құқығынан айыры-
лады.

Басқару – кəсіпорын (бірлестік) қызметінің барлық салаларында басты 
мақсатқа қол жеткізуге бағытталған шешімдерді дайындау, қабылдау 
жəне іске асыру.

Басқару қызметінің тиімділігі – оның пайдалы нəтижесінің (əсері-
нің) жəне осы үшін пайдаланылған немесе жұмсалған ресурстар көлемінің 
арақатынасы.

Басқару шешімі – 1. Басқару жүйесінде өтетін жəне іс-əрекеттің 
белгілі бір нұсқаларын дайындаумен, таңдаумен жəне қабылдаумен 
байланысты қызмет түрі. 2. Басқару жүйесінің басқарылатын жүйеге 
əсер ету формуласы. 3. Басқарылатын жүйедегі басқару жүйесінің 
ұйымдастырушылық-тəжірибелік қызметі.

Басқарудың ұйымдық құрылымы – жүйенің тұрақты байланыста-
рыны рының жиынтығын анықтайтын, оның тұтастығы мен өзіндік 
ұқсастығын, яғни əртүрлі ішкі жəне сыртқы өзгерістер кезінде негізгі 
қасиеттерді сақтауды қамтамасыз ететін өндірістік-шаруашылық 
ұйымдарды басқару жүйесінің құрылымы. Жүйе элементтері мен олардың 
арасындағы байланысты ұйымдастыру жəне өзара əрекеттесу тəсілін 
көрсетеді; жүйе элементтері арасында болатын процестердің белгілі бір 
сипаттамасы болып табылады.

Бизнес – заңды кəсіпкерлік қызметтің табыс əкелетін кез келген түрі; 
табыс əкелетін экономикалық қызмет.

Бизнес-инкубатор немесе технопарк – университеттер мен ғылыми 
орталықтарға жақын орналасқан, ғалымдарға өздерінің ғылыми идеяла-
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рын іске асыруға, ал кəсіпкерлерге жаңа технологияларға қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін арнайы жабдықталған аумақ.

Бизнес-жоспар – жаңалықтардың техникалық-экономикалық негізде-
месі, компания қызметінің нақты мақсаттарына қол жеткізу жөніндегі 
нақты шаралар жоспары, күтілетін шығыстар мен табыстарды бағалауды 
қамтитын; маркетингтік зерттеулер негізінде əзірленеді (маркетингті 
қараңыз).

Бизнес немесе кəсіпкерлік – бұл өз тəуекелі жəне өз жауапкершілігі 
негізінде меншікті немесе қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырыла-
тын, пайда табу жəне өз ісін дамытуды мақсатқа алған бастамашылық 
экономикалық қызмет.

Бизнес операция – аяқталған бір бизнес циклының мазмұнын 
құрайтын іс-əрекеттер мен рəсімдердің жиынтығынан тұратын 
шаруашылық қызмет. Ол əдетте бизнес идеяны тұжырымдаудан, қажетті 
ресурстарды сатып алудан басталады жəне өнімді өткізумен, пайда алу-
мен аяқталады.

Биржа – тұрақты жұмыс істейтін бағалы қағаздар мен тауарлар 
нарығының ерекше, неғұрлым дамыған нысаны; сатып алу-сату процесін 
бақылайтын жəне реттейтін мекеме.

Бейімделу (adaptare – бейімдеу) – сыртқы жəне ішкі жағдайларға икем-
делу процесі

Болжамдау – статистикалық, əлеуметтік, экономикалық жəне басқа 
да зерттеулер негізінде оқиғалардың немесе құбылыстардың болашаққа 
ықтимал дамуын ғылыми негізделген болжауы.

Брендинг – маркетинг құралдарының: тауар таңбасының, ораудың, 
жарнамалық өтініштердің жəне т.б. көмегімен тұтынушыға əсер етуге 
негізделген, бəсекелестер арасында тауарды бөлетін жəне оның бейнесін 
жасайтын, белгілі бір идеямен жəне бір үлгідегі ресімдеумен біріктірілген, 
тауарға ұзақ мерзімді артықшылық жасау жөніндегі қызметі.

Брокер – сатып алушылар мен сатушылар арасында мəмілелер жасасу 
кезіндегі сауда делдалы (заңды немесе жеке тұлға); клиенттердің тап-
сырмасы бойынша жəне есебінен əрекет етеді, олардан сыйақы (брокер, 
куртаж) алады. Брокерлер тауарлардың немесе қызметтердің белгілі бір 
түрлері бойынша (мысалы, кемелерді жалдау, сақтандыру, бағалы метал-
дар саудасы жəне т.б.) маманданған.

Бухгалтерлік баланс – кəсіпорынның мүлкінің жай-күйін, олардың 
көздері, мақсаты жəне қайтару мерзімі бойынша ақшалай сипатта 
көрсететін жиынтық ведомость. 

Бұйымның өмірлік циклі – бұйымның бес өмірлік фазасының 
кезектесуі: əзірлеу, өндіру, нарыққа шығу, өсу, нарықтың қанығуы жəне 
моральдық қартаю.
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Бірлескен кəсіпорын – екі немесе одан да көп компаниялардың 
күшімен құрылған жəне олардың бірлескен басқаруында əрекет ететін 
кəсіпорын.

Бюджет – белгілі бір кезеңге арналған мемлекеттің, кəсіпорынның, 
мекеменің ақшалай кірістері мен шығыстарының сметасы; адамның, 
отбасының белгілі бір уақыттағы табыстары мен шығыстарының 
жиынтығы.

Венчурлық компания – венчурлік қаржыландыру негізінде құрылған 
компания. Шағын бизнестің тəуекел фирмаларын ұйымдастыру нысаны.

Дивидендтер – компанияның акцияларына иелік ететін құқықтарға 
сəйкес оның акционерлеріне төленетін компания пайдасының үлесі.

Еншілес фирма – басқа компанияға (холдингке) тиесілі фирма. Вен-
чур – ірі фирмалардың шағын тəуекелді кəсіпорындарды қаржыландыру 
нысаны. Шағын тəуекелді кəсіпорындардың венчурлық капиталы акци-
ялар пакеттерін ірі инвесторларға сату есебінен құрылады, олар жаңа 
технологияларға қол жеткізуге мүдделі немесе жоба сəтті іске асырылған 
жағдайда акциялар құнының күрт өсуіне үміттенеді. Венчурлік 
қаржыландыру шағын фирмаларға бастапқы капиталды тез жинауға, 
ал ірі фирмаларға болашақта ең аз тəуекелдерде үлкен пайда алуға 
мүмкіндік береді.

Еңбек ақы – 1) əрбір қызметкер жұмсаған еңбек көлемі мен сапасына 
байланысты олардың жеке тұтынуына түсетін ұлттық табыстың ақшалай 
баламада көрсетілген бөлігі; 2) еңбегі үшін сыйақы.

Еңбекті нормалау – белгілі бір ұйымдық-техникалық жағдайларда 
өнім бірлігін дайындауға немесе өнім өндіруге, берілген жұмыс көлемін 
орындауға немесе өндіріс құралдарына қызмет көрсетуге арналған еңбек 
шығындарының мөлшерін белгілеу.

Еркін экономикалық аймақ – шетелдік капиталдың инвестициялары 
үшін еркін режимі жəне оңайлатылған кедендік ережелері бар мемлекет 
аумағының бір бөлігі.

Жарнама (advertising) – нақты демеушінің атынан ұйымды, тауарды, 
қызметті немесе идеяларды жеке ұсынудың кез келген ақылы нысаны.

Жауапкершілігі шектеулі қоғам (серіктестіктер) – қатысушылар 
жарғылық капиталға белгілі бір пай жарнасын (салымды) енгізетін жəне өз 
салымдары шегінде шектеулі жауапкершілікте болатын кəсіпорындарды 
ұйымдастыру нысаны.

Жауапкершілігі шектеулі қоғам – серіктестердің қоғам істеріне жеке 
қатысуына негізделген кəсіпорындарды ұйымдастыру нысаны болып 
табылады.



125

Жедел есепке алу – белгілі бір ақпарат тасығышында (диаграммада, 
таспада, журналда, баянатта жəне т.б.) аспаптардың көмегімен немесе 
басқа да əдістермен өндірістің көрсеткіштерін осы жедел уақыт сəтіне 
(сəт, сағат, жартылай ауысым, ауысым, ауысым, тəулік) белгілеу жəне 
статистикалық (ағымдағы) есепке алу үшін мəліметтерді жинақтау.

Жабдықты жаңғырту – жұмыс істеп тұрған жабдықтың конструк-
циясына оның техникалық деңгейін арттыратын жəне техникалық жəне 
экономикалық сипаттамаларын жақсартатын елеулі өзгерістер енгізу. 
Жаңғырту моральдық тозудың екінші формасын жоюға ықпал етеді.

Жалға алу-меншік иесі (жалға беруші) – белгілі бір ақыға уақытша 
ішінара билік етуге өз мүлкін өзге субъектіге (жалға алушы-кəсіпорынға, 
бірлестікке, отбасына, жеке тұлғаға) беру шарты.

Жалпы кіріс – кəсіпорын қызметінің түпкілікті нəтижесін сипат-
тайды жəне жалпы түсім мен өнімді өндіру мен сатуға арналған барлық 
шығындар арасындағы айырмашылықтан тұрады.

Жалпы өнім – елде, салада, бірлестікте (кəсіпорында, фирмада) 
өндірілген өнімнің жалпы көлемін сипаттайтын құндық көрсеткіш; тірі 
заттанған еңбек шығындарын көрсетеді. Ағымдағы бағаларда, ал бір 
қатар жыл ішінде салыстыру кезінде салыстырмалы бағаларда есептеледі. 
Барлық өндірілген өнімді, өндірістік циклдің əртүрлі сатыларында тұрған 
өнімді (аяқталмаған өндірісті) қамтиды. Энергетикада жалпы өнімнің 
аналогы ретінде өндірілген энергия болып табылады, оның ішінде өзіндік 
мұқтаждыққа жəне тұтынушыға жеткізудегі жоғалтулар кіреді.

Жалпы ішкі (қоғамдық жиынтық) өнім – осы мемлекеттің аумағында 
орналасқан кəсіпорындардың қай ұлтқа жататынына қарамастан, ел 
экономикасының барлық салаларындағы тауарлар мен қызметтердің 
барлық көлемінің жиынтық нарықтық құны. Өнеркəсіп, ауыл 
шаруашылығы, құрылыс, сондай-ақ көлік, байланыс (өндіріске қызмет 
көрсететін), сауда өнімдерінің құнын қамтиды, ол айналым саласындағы 
өндірістің жалғасы жəне аяқталуы болып табылады (жүктерді тасымал-
дау, сақтау, өлшеп-орау, тауарларды буып-түю жəне т.б.).

Жаңашылдық (жаңа шешімдерді белсенді іздеу) – бұл кəсіпкерлік 
қызметті ұйымдастыруға жəне жүргізуге жаңа идеяларды енгізу. 

Жарғы – компанияның құрылу заңдылығын растайтын, оның қызметі-
нің сипаты мен ережелерін, мүшелер арасындағы өзара қарым-қатынас 
негіздерін қамтитын ресми құжат.

Жинақтау қоры – өндірістік жəне өндірістік емес негізгі қорлардың, 
сондай-ақ айналым қаражаты мен резервтің өсуі үшін пайдаланылатын 
ұлттық табыстың бір бөлігі (кəсіпорындарда-таза пайданың бір бөлігі).
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Заңды тұлға – азаматтық, оның ішінде шаруашылық құқықтары 
мен міндеттері субъектісі ретінде əрекет ететін, банкте дербес балансы, 
елтаңбалы мөрі жəне есеп айырысу шоты бар, жарғы немесе ереже 
негізінде əрекет ететін жəне банкроттыққа ұшыраған жағдайда оған 
тиесілі мүлікпен жауап беретін кəсіпорын.

Импортты алмастыру – қажетті жерде өндірісті ұйымдастыруға 
байланысты осы тауарды елге əкелуді тоқтату.

Инвестициялар (капитал салымдары сияқты) – жаңа кəсіпорын-
дарды құру жəне жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды жаңғырту, жаңа 
технологиялар мен техниканы игеру, өндірісті ұлғайту жəне пайда 
алу мақсатында ел ішінде де, шетелде де қаражаттың ұзақ мерзімді 
жұмсалымы.

Инвестициялық саясат – экономиканың тиімділігін арттыру, 
шығындардың əрбір тенгесіне өнімнің жəне ұлттық кірістің өсуін 
қамтамасыз етуі тəуелді болатын неғұрлым басым күрделі салымдарды 
айқындау.

Инвестициялық кезең – инвестицияларды экономикалық бағалаудың 
заманауи əдістерінде қолданылатын ұғым, объектіні жобалаудың басынан 
бастап оны толық жоюға дейінгі уақытқа тең. «Өнімнің өмірлік циклі» 
ұғымына сəйкес келеді.

Инвестор – пайда алу мақсатында қандай да бір іске ұзақ мерзімді 
капитал салуды жүзеге асыратын жеке кəсіпкер, ұйым немесе мемлекет.

Инжиниринг – коммерциялық негізде (келісім-шарт түрінде) 
инженерлік-консультациялық қызметтер ұсыну.

Инновация – жаңа енгізілімі, қоғамның даму əсерімен өзгеретін 
адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жаңалықтарды (жаңа 
практикалық құралды) құру, тарату жəне пайдаланудың кешенді процесі.

Институттар – кəсіпкерлік қызметті реттейтін нормалар, тəртіп 
ережелері (формальды жəне формальды емес).

Импортты алмастыру – қажетті жерде өндірісті ұйымдастыруға 
байланысты осы тауарды елге əкелуді тоқтату.

Инфляция – ақшаның құнсыздануы, олардың сатып алу қабілетінің 
төмендеуі, ең алдымен бағаның жалпы өсімінде көрініс табады. Бір 
жағынан айналыстағы ақша массасының теңдігіне жəне рынокта 
ұсынылған тауарлардың жиынтық құнының бұзылуына байланысты 
туындайды. Бұл баланс ақша массасының айналым санына бөлу кезінде 
несиелік ақшаны («минус» белгісімен) ескеруге тиіс.

Инфляцияға қарсы реттеу ең алдымен инфляцияға қарсы күрестің 
екі негізгі əдісін қамтиды: бюджет тапшылығын қысқарту жəне бағалар 
мен тарифтерді реттеу. Басқа да əдістер қолданылады.
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Инфрақұрылым – өндіріске қызмет көрсететін шаруашылық 
салаларының кешені. Жолдарды, арналарды, су қоймаларын, порттарды, 
көпірлерді, аэродромдарды, қоймаларды, энергетикалық шаруашылықты, 
көлік, байланыс, сумен жабдықтау, білім беру, ғылым, денсаулық сақтау 
жəне т.б. салуды қамтиды.

Капитал – жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдалану кезінде 
қосымша құн əкелетін құн. Иеленушіге табыс, дивидендтер, пайда 
əкелетін кез келген ақша (өндіріске, бағалы қағаздарға немесе банкке 
салынған) капитал болып саналады.

Картель – бір саланың фирмаларының бірігуі, олар өнімді өткізуді 
реттеу мақсатымен бірлескен коммерциялық қызметіне байланысты 
келісім жасайды. 

Кəсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдау – кəсіпкерлік 
қызметтің бəсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған заңнамалық, 
атқарушылық жəне бақылау сипатындағы шаралар жүйесі. Мемлекеттік 
қолдау шаралары шаруашылық жүргізуші субъектілердің белсенділігін 
ынталандыруға жəне оларға шаруашылық қызметте жəрдем көрсетуге 
бағытталған. Мұндай шараларға жеңілдіктер, несиелер беру, мемлекеттік 
тапсырыстармен қамтамасыз ету жəне т.б. жатады.

Кəсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу – кəсіпкерлік қызметтің 
тəуекелін төмендетуге жəне тұрақтылығының өсуіне бағытталған 
заңнамалық, атқарушылық жəне бақылау сипатындағы шаралар жүйесі

Кəсіпкерлік орта – бұл фирманың жұмыс істеуіне əсер ететін жəне 
оларды жоюға не оларға бейімдеуге бағытталған шешімдер қабылдауды 
талап ететін сыртқы жəне ішкі факторлардың жиынтығы.

Кəсіпкерлік тəуекел – экономикалық қызмет жағдайларының 
кездейсоқ өзгеруіне, қолайсыз жағдайларға байланысты күтілетін 
пайданың күтпеген шығындарының туындау қаупі. Күтілетін пайданың 
шамасынан асып түсетін шығындардың белгілі бір деңгейінің туындау 
ықтималдығымен, жиілігімен өлшенеді.

Кəсіпорын – жалпы түрде қандай да бір шаруашылық мақсаттарға 
қол жеткізу үшін ұйымдастырылған мүліктік оқшауланған шаруашылық 
бірлік. Өнім (жұмыстар, қызметтер) өндіру жəне пайда алу үшін құрылған 
заңды тұлға, шаруашылық-құқықтық субъект болып табылады. 

Кəсіпорынның акциялары – олардың иелеріне кəсіпорынды басқаруға 
қатысуға құқық бермейтін акциялар; кəсіпорындар, ұйымдар, банктер 
арасында таратылады; қосымша қаржы ресурстарын жұмылдыру құралы.

Келтірілген шығындар – күрделі салымдардың экономикалық 
тиімділігін бағалаудың дəстүрлі көрсеткіші (əдісі), бұл ретте инвести-
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циялаудың салыстырмалы нұсқаларының тиімділік өлшемі болып 
келтірілген шығындардың минимумы табылады.

Коммерциялық кəсіпкерлік – бұл тауарларды сатып алу бойынша 
бизнес. Бұл бизнес түрінде кəсіпкер басқа тұлғалардан сатып алынған 
дайын тауарларды сата отырып, саудагер, коммерсант рөлін атқарады. 
Коммерциялық бизнестің мысалдары əртүрлі көтерме сатушылар мен 
делдалдар, дүкендер, бензоколонкалар, дəріханалар жəне т.б. бола алады.

Коммуникация – жалпы символдар жүйесі арқылы индивидттардың 
арасында ақпарат алмасуы. Коммуникация вербалды жəне вербалды емес 
құралдармен жүзеге асырылуы мүмкін.

Концерн – патенттік-лицензиялық келісімдер, қаржыландыру, 
тығыз өндірістік ынтымақтастық жүйесі арқылы байланысты дербес 
кəсіпорындардың бірлестігі. Концерн құрамына кіретін компаниялардың 
қызметін толығымен бақылайды.

Күрделі салымдар – негізгі қорларды қалпына келтіруге жəне өсіруге 
бағытталған материалдық, еңбек жəне ақша ресурстарының шығындары. 
Күрделі салымдардың өтелімділігі – күрделі салымдардың өндіріс 
процесінде пайдаланудан түскен экономикалық нəтижеге қатынасы 
ретінде анықталады.

Қажеттіліктерді дараландыру – тұтынушының қажеттілігін 
қанағаттандыруға қабілетті тауардың қосымша қасиеттерінің саны мен 
əртүрлілігін арттыру.

Қарапайым акциялар – дивидендтің мөлшері алдын ала тіркелмейтін 
жəне кепілдік берілмейтін, акционерлік қоғамның өткен жылғы 
шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша акционерлердің 
жалпы жиналысы айқындайтын акциялар. Сонымен қатар олар иелеріне 
осы қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді: бір акция – бір дауыс.

Қаржылық кəсіпкерлік – бұл ақша айналымы мен несие саласындағы 
бизнес, ол банк қызметі, сақтандыру жəне венчурлық бизнес сияқты 
нысандарда орын алады.

Қаржылық менеджмент – бұл фирманың тиімді қызметі үшін ақша 
қаражатын тарту жəне пайдалануға байланысты қызмет.

Қаржы нарығы – (несиелік капитал нарығы) – капиталдың сұранысы 
мен ұсынысы негізінде делдалдардың көмегімен кредиторлар мен қарыз 
алушылар арасында капиталды қайта бөлу тетігі.

Қаржылық талдау – фирманың жəне оның кредиторының көзқарасы 
бойынша инвестициялық жобаның кірістілігін талдау (егер жоба несие 
алынса).

Қарыз капиталы – банк кредиттері есебінен немесе қарыз міндет-
темелерін ұстаушылардан алынатын орта мерзімді жəне ұзақ мерзімді 
қаржыландыру қаражаты.
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Қосылған құн – кəсіпорында өндіріс процесінде құрылған жəне 
шығарылатын нақты өнімнің құнын жасауға кəсіпорынның нақты үлесін 
көрсететін құн.

Қосылған құн салығы – тауар мен қызмет көрсету процесінде 
қосылған құн салығы.

Құрылтайшылық акциялар – акционерлік компания құрылтайшы-
ларының арасында таратылатын кейбір басым құқық беретін акциялар. 
Оларды ұстаушылар акционерлердің жалпы жиналыстарында қосымша 
дауыс саны болады, олар қосымша шығарылған акцияларды кезектен 
тыс алуға құқығы бар. Құрылтайшылық акциялар иесінің үлесіне əдетте 
пайданың ең көп бөлігі келеді.

Қызмет көрсету саласындағы бизнес – бұл өндірушілер мен 
тұтынушыларға əр түрлі қызметтерді ұсыну бойынша қызмет. Дəстүрлі 
қызметтер түрлерін бөледі: шаштараз, кір жуу жəне т.б. жəне іскерлік 
қызметтер: консалтинг, маркетинг, инжиниринг жəне т.б. 

Қызмет түрлерін лицензиялау – ұсынылған қызметтер 
нəтижелерінің белгіленген нормаларға сəйкестігіне кепілдік беру шар-
тымен субъектінің белгіленген қызмет түрлеріне құқығын ресми растау 
рəсімі. Лицензия бағасы лицензиат алатын экономикалық əсерге бай-
ланысты болуы мүмкін, онда лицензия үшін төлемдер мерзімді ауда-
рымдар түрінде жүзеге асырылады – олар «ройялти» деп аталады жəне 
пайданың, өнімнің құнының, сату сомасының жəне т.б. 2-10% деңгейінде 
анықталады (орташа 3-5%). Басқа нұсқа мүмкін – лицензия бағасы алдын 
ала бекітілген, бұл «паушалдық төлем»деп аталады.

Лизинг – жалға берушіге меншік құқығын сақтай отырып, мүлікті 
ұзақ мерзімді жалға алуға, машиналарды, жабдықтар мен көлік 
құралдарын орта жəне ұзақ мерзімді жалға алуға негізделген инвестиция-
ларды қаржыландыру тəсілі.

Лицензия – белгілі бір мерзім ішінде коммерциялық жəне өзге 
де ақпаратты өндіру үшін қажетті басқа тұлға немесе ұйым жасаған 
өнертабыстарды, технологияларды, технологиялық білімдер мен 
өндірістік тəжірибені, өндіріс құпияларын, сауда маркасын шартты 
сыйақыға пайдалануға рұқсат.

Логистика – фирманың материалдық қорын, дайын өнімдерін жəне 
қаржылық активтерін басқару процесі.

Мақсатты нарық (target market) – бір немесе бірнеше потенциалдық 
тұтынушылар топтарының, оларға ұйым өзінің маркетинг бағдарламасын 
бағыттайды.

Маркетинг – маркетингтік тұжырымдаманы əзірлеу мен іске асы-
руды, баға белгілеуді, нарыққа жылжыту мен идеяларды, тауарлар мен 
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қызметтерді өткізуді қамтитын жəне жекелеген тұлғалар мен ұйымдардың 
мақсаттарына жауап беретін алмасуды қамтамасыз етуге арналған про-
цесс.

Маркетингтік зерттеу (нарықты зерттеу) – қолданыстағы жəне 
əлеуетті клиенттер тарапынан тұтыну əдеттері, өмір салты, тұтыну 
сипаты жəне тауарға қатысты бастапқы жəне қайталама ақпаратты жинау 
процесі.

Мемлекеттік бюджет – мемлекеттік шығыстар мен олардың 
қаржылық жабу көздерінің жылдық жоспары, ол тек орталық үкіметтің 
ғана емес, сонымен қатар барлық деңгейдегі билік орындарының 
шығыстары мен кірістерін қамтиды.

Мен – тұжырымдамасы – индивидтің өзі туралы түсінігінің қайта-
ланбас жүйесі, оның негізінде ол басқа адамдармен өзінің өзара іс-қимыл 
жасайды.

Меншікті капитал – 1) инвестор жасаған жиынтық капитал салым-
дары; 2) компанияның барлық сыртқы міндеттемелерді (пассивтерді) 
төлегеннен кейінгі активтерінің құны, яғни пайдаланылатын активтер 
минус компанияның ұзақ мерзімді міндеттемелері.

Модельдеу – басқа жүйенің көмегімен физикалық немесе дерексіз 
жүйенің мінез-құлқының əртүрлі сипаттамаларын ұсыну.

Мониторинг – орта жағдайын бақылау жүйесі
Монополист – нақты тауардың жалғыз өндірушісі, əдетте, бұл тауар 

үшін монополиялық жоғары бағаны тағайындайды, соның нəтижесінде 
тұтынушылар мен қоғам жоғары шығындарға ұшырайды.

Монополия – жақын алмастырғыштары жоқ өнімнің сатушысы 
болып жалғыз бір фирма табылады, жаңа фирмалардың салаға кіруіне 
тосқауылдар іс жүзінде еңсерілмес.

Монополияға қарсы заңнама – монополизмге жəне жосықсыз 
бəсекелестікке қарсы іс-қимыл жасай отырып, нарықтық экономикасы 
дамыған елдерде бəсекелестік ортаны қолдауға бағытталған құқықтық 
заңдар кешені.

Мотивация (motivation) – белгілі бір қажеттілікті қанағаттандыруға 
бағытталған іс-əрекеттерді тудыратын ынталандыру күші.

Мотивациялық талдау – маркетингтік зерттеулердің перспекти-
валы бағыты, нарықтағы тұтынушының мінез-құлқын анықтайтын жəне 
ең алдымен əлеуметтік психология жазықтығында жатқан себептер мен 
жағдайларды іздеу.

Нарықты мемлекеттік реттеу – қоғамдық өндірісті дамытуға пер-
спективалы ықпал ету жəне түрлі экономикалық тетіктер (ресурстық 
қамтамасыз етуі бар мақсатты бағдарламалар, салықтар мен кедендік 



131

тарифтер, мемлекеттік тапсырыстар, субсидиялар, кредиттер, кепілдіктер, 
ақпараттық-маркетингтік қамтамасыз ету, мемлекеттік баға белгілеу) 
көмегімен мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық, валюталық-қаржылық, 
құрылымдық-инвестициялық саясат жəне ғылыми-техникалық прогресс 
арқылы нарықтың қызмет етуіне араласуы.

Нарықты сегменттеу – бұл үлкен нарықты жеке немесе институ-
ционалдық тұтынушылардың ұсақ топтарына бөлу, оларға кейбір жалпы 
сипаттамалар, мінез-құлық түрі, талаптар немесе мұқтаждықтар тəн.

Негізгі өндірістік емес қорлар – қоғамда өндірістік емес тұтынуға 
қызмет көрсететін ұзақ уақыт қолданылатын заттар. Оларға кəсіпорынның 
балансындағы тұрғын үйлер, емханалар, клубтар, санаторийлер, стадион-
дар жəне т.б. жатады.

Негізгі өндірістік қорлар – өнім өндіру процесінде қолданылатын 
еңбек құралдары (ғимараттар, құрылыстар, машиналар, жабдықтар, көлік 
құралдары жəне т.б.). Олар ұзақ уақыт қызмет етеді, өндіріс процесінде 
өзінің табиғи пішінін сақтайды жəне өз құнын тозуына қарай дайын 
өнімге бөліп шығарады. Күрделі салымдар есебінен толықтырылады.

Негізделген тəуекел – бизнесті жүргізудің табысты жəне қолайсыз 
жағдайлардың (ішкі, сондай-ақ сыртқы) басталуының есептелген 
ықтималдығы.

Несие одағы – ортақ мүдделермен біріктірілген тұлғалардың 
қауымдастығы (мысалы, бір фирманың жұмысшылары мен қызметшілері 
немесе бір кəсіподақтың мүшелері сияқты), ол өз мүшелеріне акция 
сатады (олардан салымдар қабылдайды) жəне оларға несие береді.

Ноу-хау («қалай істеу керектігін білемін») – өнімді өндіру жəне 
өткізу процесінде пайдаланылатын ғылыми-техникалық, басқарушылық, 
коммерциялық, қаржылық жəне өзге де сипаттағы білім мен тəжірибе.

Облигациялар (табыстық, артықшылықты, жинақтау) – əдетте үлкен 
партиялармен шығарылатын мемлекеттің, корпорацияның борыштық 
міндеттемелері.

Олигополия (oligopoly) – бірнеше компания саладағы сатудың елеулі 
бөлігін бақылайтын, мақсатты нарықтарды, бюджетті жəне маркетинг 
бағдарламасын анықтайтын бəсекелестік жағдай.

Опцион – алдын ала келісілген баға бойынша болашақта қандай да бір 
сəтке тауарды немесе қаржы құралын сатып алу немесе сату құқығы.

Өзін – өзі ақтаудың динамикалық мерзімі – инвестициялардың эконо-
микалық тиімділігін бағалаудың заманауи көрсеткіші (əдісі). Қолма-қол 
ақша ағыны белгіні минусынан плюске ауыстыратын, яғни бастапқы 
салынған қаражат (инвестициялар) толығымен қайтарылып, инвестиция-
лау объектісі таза пайда бере бастаған кезеңді сипаттайды.
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Өзін-өзі анықтау – өзін, қоғамдағы өз орнын жəне өмірде өзінің 
мақсатын түсінудің белсенді процесі. Өзін-өзі анықтау өзін-өзі тану, өз 
қабілеттерін, қызығушылығы мен жеке ерекшеліктерін білу, сыртқы 
жағдайларды білу негізінде жүзеге асырылады.

Өзін-өзі бағалау – адамның өз мүмкіндіктерін, қасиеттерін, қадір-
қасиетін, кемшіліктерін, басқа адамдар арасындағы орындарын бағалауы.

Өндіріс – адамдар реттейтін өнімдер (бұйымдар, энергия жəне 
қызметтер) жасау үдерісі. Өндіріс факторларын (жұмыс күшін, энергия-
сын, құралдардың, материалдардың əр түрлі қызметтерін) пайдалануды 
болжайды, техникалық шарттар мен ережелерді сақтауды, сондай-ақ 
əлеуметтік-этикалық нормаларды есепке алуды талап етеді.

Өндіріс бағасы – өндіруші белгілеген, өндірістік шығындарды 
(шығындар, өзіндік құн) жабуға жəне нарық жағдайында өмір сүру үшін 
қажетті ең төменгі пайдасы болуға мүмкіндік беретін өндірілетін өнімнің 
бағасы. Тиісінше, өзіндік құн сомасына жəне өнім бірлігіне ең аз меншікті 
пайда сомасына тең. Өзіндік құны төмен болған сайын, өндіріс бағасы 
төмен жəне егер ол өнімнің нарықтық бағасынан төмен болса, өндіруші 
неғұрлым көп пайда ала алады.

Өндірістік кəсіпкерлік материалдық өндіріс саласында жұмыс істейтін 
бизнес. Оның негізгі функциясы – өндірісті ұйымдастыру. Өндірістік биз-
нес бизнестің ең көптүрлі, күрделі жəне тəуекелді түрлерінің бірі болып 
табылады.

Өндірістік цикл – шикізатты тұтынудың соңғы өніміне айналдыру 
бойынша аяқталған іс-қимылдар тізбегі.

Өндірісті ғылыми-технологиялық дайындау – өндірісті конструктор-
лық, технологиялық дайындауды жəне өнімді өндіріске енгізу жүйесін 
регламенттейтін нормативтік-техникалық іс-шаралар кешені.

Өндірістің кооперациясы – еңбекті қоғамдық (немесе халықаралық) 
бөлу нəтижесінде пайда болатын жəне өнім өндіру процесінде 
мамандандырылған кəсіпорындар арасында белгіленетін ұзақ, ұтымды 
өндірістік байланыстардың нысаны.

Өндірістің мамандануы – салалар, кəсіпорындар арасындағы, 
сондай-ақ салалар мен кəсіпорындар ішіндегі еңбекті өндірістік 
процестің əртүрлі сатыларында қоғамдық бөлу нысаны; өнімнің жəне 
технологиялық процестің біртектілігімен, ерекше жабдықпен жəне тиісті 
мамандандырылған кадрлармен сипатталады.

Өнеркəсіп – өнеркəсіп тауарларын өндірумен жəне өндірістік қызмет 
көрсетумен байланысты халық шаруашылығы секторы.

Өнеркəсіптік өндіріс – адамдар белгілі бір өндірістік қатынастарда 
бола отырып, еңбек құралдары мен заттарын пайдалана отырып, қоғамға 
қажетті өндірістік жəне жеке тұтыну өнімдерін өндіру үдерісі.
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Өнімділік – фирма енгізілетін өндірістік ресурстарды дайын өнімге 
айналдыратын тиімділік өлшемі. Ең көп таралған көрсеткіш болып 
еңбек өнімділігі табылады (бір қызметкер өндіретін өнімнің көлемі). Ол 
өнім бірлігіне қайта есептегенде жұмыс күшіне арналған шығындардың 
мөлшерін бағалауға мүмкіндік береді. Өнімділік жоғары болған сайын, 
осындай шығындардың деңгейі төмендейді.

Өнім дифференциациясы (product differentiation). Қен маңынада – 
тұтынушы бəсекелестердің тауарларымен салыстырғанда нақты тауардың 
айырмашылықтары мен артықшылықтарын көруі үшін компания 
қолданатын əртүрлі маркетингтік əрекеттерді пайдалану стратегиясы. 
Тар мағынада – нарықтың əр түрлі сегменттерінде сату үшін тауардың 
екі немесе бірнеше варианттарын өндіру.

Өнімді өндіру мен бөлудің салааралық балансы (Леонтьев матри-
цасы) – матрицалық нысанда, заттай немесе құндық мəнде жасалған 
баланс. Ел экономикасында немесе жекелеген өңірде əртүрлі салааралық 
байланыстарды көрсетеді, материалдық өндіріс салалары бойынша жəне 
өндірістік емес салада жиынтық қоғамдық өнімді қалыптастыру жəне 
пайдалану процесі туралы көрнекі түсінік береді.

Өнімді позициялау ( product positioning) – ұсынылатын өнім бəсекелес 
тауарларды тұтынушылардың санасында алатын орынды анықтау.

Өнімнің өмірлік циклі – зерттеу басталғаннан бастап оны құру 
мүмкіндігін зерттеу мен тұтынуды тоқтатуға дейінгі кезендерді (жоба-
лау, дайындау, айналысқа жіберу; өнімді тұтыну немесе пайдалану жəне 
кəдеге жарату сатысын) қамтитын белгілі бір түрдегі өнімнің өндірістік 
процестерінің жəне тұтынудың жиынтығы.

Өнімнің рентабельділігі – өнімді сатудан түскен пайданың оның 
өзіндік құнына қатынасымен анықталатын өндіріс тиімділігінің 
көрсеткіші (пайызбен).

Өтеу қоры – өнім өндіру процесінде жұмсалған еңбек заттары мен 
өндіріс құралдарын өтеуге бағытталған жалпы қоғамдық өнімнің бір 
бөлігі.

Өтімділік – компанияның өзінің ағымдағы қарыздарын төлеу қабілеті.
Патент – жаңа өнім немесе технологиялық өнім болсын, өнертабыс 

затын айрықша пайдалану немесе өндіру құқығы.
Ротация – əр түрлі еңбек операцияларды орындау үшін қызметкердің 

орнын ауыстыру. Ротацияның мақсаты қызметкердің ой-өрісін кеңейту 
жəне бір текті еңбектен шаршауды азайту болып табылады.

Салықтар – мемлекеттік бюджетке немесе бюджеттен тыс қорларға 
заң актілерінде белгіленген тəртіппен жəне шарттарда жасалынатын 
міндетті жарналар.
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Саланың құрылымын талдау – инвестицияларға пайда нормасын арт-
тыру мен төмендетуді айқындайтын жəне сол арқылы компаниялар үшін 
саланың тартымдылық дəрежесіне əсер ететін саладағы бəсекелестіктің 
аса маңызды компоненттерін анықтайтын талдау.

Сараптамалық бағалар – тікелей өлшеуге келмейтін процестер мен 
құбылыстардың сандық жəне (немесе) реттік бағалары. Мамандардың 
(сарапшылардың) пікірлеріне негізделеді.

Сауда маркасы (брэнд) (brand name) – бір компанияның өнімін 
бəсекелес тауарлардан ажыратуға болатындай етіп қолданылатын кез кел-
ген сөз немесе құрал (бейнелеу, нысан, дыбыс немесе түс).

Сенім серіктестігі – кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін екі 
немесе бірнеше адамның бірлестігі, онда қатысушылардың бір тобы 
(толық жолдастар) серіктестіктің істері бойынша өз үлесімен де, өзінің 
барлық мүлкімен де жауап береді, ал басқалары тек өз үлесімен ғана 
жауап береді.

Синдикат – акционерлік қоғам (АҚ) немесе жауапкершілігі шектеулі 
қоғам (ЖШҚ) нысанында құрылатын бірыңғай өткізу органы арқылы 
оның қатысушыларының өнімдерін өткізуді көздейтін картельдік 
келісімнің бір түрі.

Слоган – қысқа, оңай есте қалатын фраза, хабарламаның мəнін 
білдіреді. Команда имиджін жасайтын, үнемі қолданылатын фирмалық 
ерекше ұран.

Стандарт – өнімді əзірлеуге, дайындауға жəне пайдалануға қойы-
латын нормаларды, ережелер мен талаптарды белгілейтін нормативтік-
техникалық құжат.

Статистикалық (ағымдағы) есеп – статистикалық есеп жəне 
есептілік – өндіріс жағдайын зауытішілік есеп беру құжаттарында жəне 
сыртқы нысандарда, оның ішінде жоспарлы кезеңде (апта, декада, ай, 
тоқсан, жыл) мемлекеттік статистикалық есептілікте көрсету.

Сұранысты əртараптандыру – қосымша тұтыну қасиеттерін есепке 
алу есебінен тауарға сұраныс құрылымының күрделенуі.

Сыныптауышы – сыныптау топтарының жəне (немесе) сыныптау 
объектілерінің атаулары мен кодтарының жүйелендірілген жиынтығын 
ұсынатын нормативтік құжат.

Сыртқы кəсіпкерлік орта – нақты фирманың қызметіне қарамастан, 
қоршаған ортада пайда болатын, бірақ оған елеулі əсер ететін немесе əсер 
етуі мүмкін жəне сондықтан басқарушылық шешімдерді талап ететін 
жағдайлар мен факторлардың жиынтығы.

Сыртқы экономикалық қызметтегі өнеркəсіптік кооперация – екі 
немесе бірнеше елдің шетелдік əріптестерінің қатысуымен келісілген 
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жəне/немесе бірлескен өндірісті ұйымдастырудың заманауи əмбебап 
нысаны, өнім шығару бағдарламаларын бөлуге, ынтымақтастықтың 
коммерциялық шарттарының бірлігіне, тəуекелдердің өзара кепілдігіне, 
шетелдік инвестициялар мен өнеркəсіптік секторларды қорғауға 
негізделген.

Талдау (басқару функциясы ретінде) – басқару қызметінің салы-
стырмалы түрде оқшауланған, танымдық түрі, оның мəні оның дамуын 
дұрыс түсіну, қозғаушы күштер мен нақты мүмкіндіктерді, сондай-ақ 
экономикалық өсуге кедергі келтіретін қайшылықтар мен қиындықтарды 
анықтау мақсатында басқарылатын объектінің құрылымы, жалпы жəне 
ерекше қасиеттері туралы ақпаратты шығармашылық зерттеу, жүйелеу, 
қорыту жəне бағалау.

Таза (нормативтік-таза) өнім – өндіріс көлемін сипаттайтын 
көрсеткіштердің бірі, сатылған өнімнің сомасы мен материалдық 
шығындар айырмасына тең. Экономикалық мəні – тірі еңбекпен жаңадан 
құрылған құн. Еңбек ақы қоры мен кəсіпорынның пайдасын қамтиды. 
Энергетикада таза өнім аналогы тапсырыс берушінің материалдарынан 
жəне жабдықтарынан орындалатын жөндеу кезіндегі жұмыс көлемі.

Тауар өнімі – белгілі бір кезеңде өндірілген жəне өткізуге арналған 
өнімнің (дайын бұйымдардың, жартылай фабрикаттардың жəне қызмет-
тердің) жалпы көлемі. Аяқталмаған өндірісті шегере отырып, жалпы 
өнімге тең.

Тауар таңбасы (trademark) – компанияның сауда маркасын 
немесе фирмалық марканы пайдалануға арналған негізгі құқығының 
заңдастырылған белгісі.

Тауарлар дифференциациясы – бір компанияның тауарына оны басқа 
компанияның ұқсас тауарынан ерекшелейтін қасиеттер беру.

Технология (technology) – бастапқы материалды соңғы өнімге айнал-
дыру тəсілдерінің, əдістерінің жиынтығы.

Толық серіктестік – табыс табу мақсатында кəсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыру үшін мүшелері серіктестік істеріне жеке өзі қатысатын 
жəне салынған капитал ғана емес, өзінің барлық мүлкімен де толық 
материалдық жауаптылықта болатын екі немесе одан да көп адамдар 
бірлестігі.

Трансакциялық шығындар – ресурстарды іздеу жəне ұстап қалу, өз 
құқықтары мен меншігін қорғау, келісім-шарттар жасасу, контрагенттер 
жəне т.б. туралы қажетті ақпаратты іздеу шығындары.

Трансферттік бағалар фирмаішілік коммерциялық есептесу кезінде 
белгіленеді.

Трест – əртүрлі кəсіпорындар өзінің заңды жəне шаруашылық 
дербестігін жоғалта отырып, бірыңғай өндірістік кешенге құйылатын 
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бірлестік. Трест нысаны құрамдастырылған өндірісті ұйымдастыру 
үшін ыңғайлы, яғни шикізатты, материалдарды, жартылай өнімдерді, 
өнімдерді өңдеудің тізбекті сатыларын құрайтын өнеркəсіптің əр түрлі 
салаларының кəсіпорындарын бір компанияда біріктіру: немесе басқа 
қəсіпорынға көмекші рөлді атқару – жөндеу, құрылыс, жөндеу, құюмен, 
құрал-саймандармен қамтамасыз ету жəне т.б.

Тұрақты шығындар – мөлшері өндіріс көлеміне байланысты емес 
шығындар

Тұтыну қоры – қоғам мүшелерінің (еңбек ұжымының) материалдық 
жəне мəдени қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пайдаланылатын 
ұлттық табыстың бір бөлігі (кəсіпорындарда-таза пайданың бір бөлігі).

Түйіндеме, өмірбаян (resume) – үміткердің жұмыс орнына біліктілік 
деңгейінің, тəжірибесі мен өмірлік мүдделерінің қысқаша сипаттамасы. 
Ол жұмыс берушіге осы бос лауазымға үміткердің кандидатурасының 
қолайлылығы туралы ақпарат береді. Өмірбаянда сілтемелерге жəне 
ұсынымдардың ықтимал көздерін көрсетуге, кейіннен жұмыс берушінің 
өкілімен жеке əңгімелесу үшін негіз қалауға тиіс.

Ұдайы өндіру – өндіріс процесінің үздіксіз қозғалысы жəне жаңаруы. 
Материалдық игіліктерді, жұмыс күшін жəне өндірістік қатынастарды 
қалпына келтіруді қамтиды. 

Ұлттық табыс – ел ауқымында бір жыл ішінде жаңадан құрылған 
құн, бұл осы жылдың материалдық өндірісі мен қызметтерін қоғамның 
əл-ауқатына қосты. Жалпы қоғамдық өнім мен өтеу қорының 
айырмашылығын білдіреді. Бұл қоғамның таза табысы. Тұтыну жəне 
жинақтау қорларын, сондай-ақ резервті құруға бағытталады.

Ұсынушыға арналған акция – оны ұстаушының аты көрсетілмеген, 
акция қарапайым жəне артықшылықты болуы мүмкін.

Холдинг компаниясы – басқару, басшылық ету жəне дивидендтер алу 
мақсатында басқа компаниялар акцияларының бақылау пакеттерін сатып 
алу үшін өз капиталын пайдаланатын акционерлік компания.

Фандрайзинг (ағылш. Fundraising) – ақша қаражатын жəне өзге де 
ресурстарды тарту процесі. Қаражат жеке тұлғалардан, коммерциялық 
жəне басқа да ұйымдардан, қорлардан түсуі мүмкін.

Франчайзинг (franchising) – компания мен адам немесе фирма 
арасындағы келісім-шарт келісімі, ол франшиза алушыға аты белгілі 
бизнестің белгілі бір түрімен айналысуға жəне осы фирманың техно-
логиясын ақылы негізде пайдалануға мүмкіндік береді. Франшизаның 
объектісі болуы мүмкін: фирмалық атауы, лицензиардың коммерциялық 
белгісі, коммерциялық ақпарат, тауар белгісі, қызмет көрсету белгісі 
жəне т.б. Франчайзинг шағын фирмаларға нарыққа танымалы марка-
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мен шығуды қамтамасыз етеді. Маркетингтік жəне жарнамалық қызмет 
шығындарын төмендетеді. Ең танымал франчайзингтердің бірі МакДо-
нальдс фирмасы.

Франшиза – кəсіпорын қызметі негізделген жəне табысты жұмыс 
істейтін басқа компанияның атын, логотипін жəне технологиясын пайда-
лану құқығын беретін лицензия.

Фирма – заңды тұлғалар болып табылатын жəне бір басқарумен (жəне 
жалпы фирмалық атауымен) тауарларды өндіру мен өткізуді біріктіретін 
кез келген меншік нысанындағы кəсіпорын немесе мамандандырылған 
ұйымдардың жиынтығы.

Функционалдық кіші жүйе басқарушылық қызметтің мамандануымен 
(басқарудың нақты функциясымен), басқару мақсаттарымен, басқарудың 
осы нақты функциясы бойынша арнайы функциялардың құрамымен, 
əрбір арнайы функция бойынша басқару міндеттерінің құрамымен жəне 
оларды басқару органдары бойынша бөлумен сипатталады.

Шаруашылық шарт – тараптардың шаруашылық байланыстарын 
құқықтық ресімдеу мақсатында жəне осы байланыстардан туындайтын 
өзара міндеттемелердің заңды тұлға ретінде əрекет ететін екі немесе 
одан да көп тараптардың келісімі. Шарт ұйымдардың, кəсіпорындар мен 
азаматтардың мүдделерін құқықтық қорғауды қамтамасыз ететіндіктен, 
тараптардың өзара міндеттемелері бір жақты тəртіппен қайта қаралмайды.

Ішкі кəсіпкерлік орта – фирманың ішіндегі факторлардың жиынтығы. 
Ол негізінен басқару шешімдерінің нəтижесі болып табылады. Оған: 
мақсаттары, құрылымы, технологиясы жəне адамдар жатады.

Ішкі рентабельділік (ішкі кірістілік, ішкі пайыздық мөлшерлеме) – 
инвестициялардың тиімділігін бағалау кезінде қолданылатын замануи 
əдіс (көрсеткіш). Қолма-қол ақша ағыны нөлге тең болатын белгісіз банк 
пайызы (кредиттер мен депозиттер бойынша) ретінде есептеледі.

Экономикалық нəтиже – капитал салымдарының тиімділігін 
бағалаудың дəстүрлі көрсеткіші (əдісі). Шығынның жəне келтірілген 
(яғни экономикалық тиімділіктің нормативтік коэффициентіне көбей-
тілген) қосымша капитал салымдарының (соның арқасында бұл үнемдеу 
алынған) үнемделу айырмасына тең. Нарық жағдайында қосымша 
пайданың (қосымша капитал салымдарының арқасында алынатын) 
жəне сол капитал бере алатын нормативтік пайданың айырмасы ретінде 
бағалануы мүмкін. Кірістіліктің орташа нормасы бойынша немесе 
(қолданыстағы өндіріс үшін) нормативтік рентабельділік бойынша.

Экономиканы мемлекеттік реттеу – қолданыстағы əлеуметтік-
экономикалық жүйені тұрақтандыру жəне өзгеріп отыратын жағдайларға 
бейімдеу мақсатында құқықтық мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық 
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ұйымдар жүзеге асыратын заңнамалық, атқарушылық жəне бақылау 
сипатындағы үлгілік шаралар жүйесі.

Экономиканы монополиясыздандыру – монополистік қызметтің 
алдын алу, шектеу жəне жолын кесу (монополисті қараңыз) жəне бір 
мезгілде бəсекелестік пен кəсіпкерлікті дамыту негізінде нарықтық 
қатынастарды қалыптастыруға жəрдемдесу

Smart / Smarter – мақсаттарды анықтау жəне міндеттерді қою үшін 
менеджментте жəне жобалық басқаруда қолданылатын аббревиатуралар.



УЧЕТ И НАЛОГОБЛОЖЕНИЕ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ                

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



140                                                                                            

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предпринимательство в экономике необходимо рассматривать как 
важнейший фактор ускорения социально-экономического развития госу-
дарства. Инициатива, риск, знание и умение предпринимателей позво-
ляют с максимальной эффективностью использовать все экономические 
ресурсы в целях стимулирования экономического роста. 

Предпринимательская деятельность, как социальное явление, отра-
жает возможности каждого дееспособного индивидуума быть собствен-
ником дела, проявлять с наибольшей отдачей свои индивидуальные 
способ-ности; проявляется в формировании предприимчивых людей, 
тяготеющих к самостоятельной хозяйственно-экономической деятельно-
сти, способных создавать собственное дело, преодолевать сопротивле-
ние среды и добиваться поставленных целей. При этом оно способствует 
увеличению численности работников, экономически и социально заин-
тересованных, в устойчивости предпринимательской деятельности. Чем 
эффективнее функционирует предпринимательская организация, тем 
устойчивее экономика региона, увеличиваются поступления средств в 
бюджет и государственные внебюджетные социальные фонды, растет 
численность рабочих мест, сокращается уровень безработицы, повыша-
ется уровень материального положения работников.

Формирование предпринимательского мышления является одним из 
непременных условий подготовки квалифицированных специалистов. 
Предлагаемое учебное пособие включает вопросы организации предпри-
нимательской деятельности, учета и налогообложения в данной сфере. 
В данном пособии раскрыто содержание наиболее часто встречающихся 
организационно-правовых форм и видов предпринима-тельской деятель-
ности в Казахстане, а именно актуальные в настоящее время социальное 
и женское предпринимательство. Изучены наиболее распространенные 
формы предпринимательской деятельности, порядок организации работы 
бухгалтерской службы; порядок составления первичных учетных доку-
ментов; порядок хранения документов бухгалтерского учета. вопросы 
выбора налогового режима, ограничения в выборе специального налого-
вого режима, источники выплаты индивидуального подоходного налога, 
исчисление пенсионных взносов, а также субъекты предпри-ниматель-
ской деятельности, освобожденные от выплаты налогов и имеющие право 
на снижения налоговой ставки. 

Предназначено для преподавателей и студентов учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям, а также для предпри-
нимателей.
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ГЛАВА I. КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

1.1.   Правовые основы взаимодействия субъектов предпринима-  
  тельства и государства 

1.2.  Субъекты предпринимательской деятельности
1.3. Основные организационно-правовые формы субъектов хозяйст-
   венной деятельности в РК
 1.3.1. Субъекты с образованием юридического лица, классифика-
          ция коммерческих и некоммерческих организаций
 1.3.2. Некоммерческие организации как один из субъектов 
          гражданского права. 
1.4.  Основные формы ведения бизнеса в Казахстане

1.1. Правовые основы взаимодействия субъектов 
предпринимательства и государства

Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная 
деятельность граждан, оралманов и юридических лиц, направлен-
ная на получение чистого дохода путем использования имущества, 
производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
основанная на праве частной собственности (частное предпринима-
тельство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления государственного предприятия (государственное предпри-
нимательство) [1, статья 10].

Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск 
и под имущественную ответственность предпринимателя. Предпринима-
тельская деятельность в Республике Казахстан регламентируется Консти-
туцией Республики Казахстан, Предпринимательским кодексом и иными 
норма-тивно-правовыми актами Республики Казахстан.

Особенности осуществления отдельных видов предпринимательства 
устанавливаются законами Республики Казахстан.

Взаимодействие субъектов предпринимательства и государства 
направлено на создание благоприятных условий для развития предпри-
нимательства и общества, стимулирование предпринимательской иници-
ативы в Республике Казахстан.

Принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и госу-
дарства являются:
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 законность;
 свобода предпринимательства;
 равенство субъектов предпринимательства;
 неприкосновенность собственности;
 добросовестная конкуренция;
 баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и 

государства;
 прозрачность деятельности государственных органов и доступ-

ность информации;
 эффективность государственного регулирования предпринима-

тельства;
 повышение способности субъектов предпринимательства к само-

стоятельной защите своих прав и законных интересов;
 приоритет предупреждения правонарушения;
 взаимная ответственность субъектов предпринимательства и госу-

дарства;
 свобода от коррупции;
 стимулирование предпринимательской деятельности и обеспечение 

ее защиты и поддержки;
 поддержка отечественных производителей товаров, работ, услуг;
 недопустимость незаконного вмешательства государства в дела 

субъектов предпринимательства;
 участие субъектов частного предпринимательства в нормотвор-   

честве;
 стимулирование социальной ответственности предпринима-       

тельства;
 ограниченное участие государства в предпринимательской дея-

тельности.
Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, 

свободное использование своего имущества для любой законной пред-
принимательской деятельности. Субъекты предпринимательства вправе 
осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запре-
щенные законами Республики Казахстан.

Эффективность государственного регулирования предприниматель-
ства достигается через внедрение обязательных процедур его обоснова-
ния, согласования и мониторинга. 

 В процессе государственного регулирования предпринимательства не 
должны создаваться препятствия к осуществлению законной деятельно-
сти субъектов. 

В целях ограничения контактов субъектов предпринимательства с 
государственными органами в процессе государственного регулирования 
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предпринимательства в нормативных правовых актах должно быть пред-
усмотрено применение принципа «одного окна», при котором все необ-
ходимые согласования от государственных органов должны получаться 
самими государственными органами в порядке межведомственного вза-
имодействия.

В целях стимулирования развития субъектов предпринимательства 
государством проводится комплекс мер, направленных на создание благо-
приятных правовых, экономических, социальных условий и гарантий для 
реализации предпринимательской инициативы. Государством гарантиру-
ется и поощряется внедрение субъектами предпринимательства в своей 
деятельности социальной ответственности.

В целях развития частного предпринимательства и конкуренции госу-
дарством принимаются меры, направленные на сокращение доли участия 
государства в предпринимательской деятельности путем ограничения 
создания государственных юридических лиц в сфере предприниматель-
ства, юридических лиц с участием государства в уставном капитале.

1.2. Субъекты предпринимательской деятельности

Субъектами предпринимательства являются граждане, оралманы и 
негосударственные коммерческие юридические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность (субъекты частного предпринима-
тельства), государственные предприятия (субъекты государственного 
предпринимательства) [2, статья 23].

Физическое лицо, являющееся субъектом предпринимательства, реги-
стрируется в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Юридическое лицо, являющееся субъектом предпринимательства, 
может быть создано в организационно-правовой форме, предусмотренной 
Гражданским кодексом Республики Казахстан.

В зависимости от среднегодовой численности работников и среднего-
дового дохода субъекты предпринимательства относятся к следующим 
категориям:
 субъекты малого предпринимательства, в том числе субъекты           

микропредпринимательства;
 субъекты среднего предпринимательства;
 субъекты крупного предпринимательства.
Отнесение субъектов предпринимательства к указанным выше катего-

риям используется для целей:
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 государственной статистики;
 оказания государственной поддержки;
 применения иных норм законодательства Республики Казахстан.
Для целей государственной статистики используется только критерий 

среднегодовой численности работников.
Для целей оказания государственной поддержки и применения иных 

норм законодательства Республики Казахстан используются два крите-
рия: среднегодовая численность работников и среднегодовой доход.

Среднегодовая численность работников субъектов предпринима-тель-
ства определяется с учетом всех работников, включая работников фили-
алов, представительств и других обособленных подразделений данного 
субъекта, а также самого индивидуального предпринимателя.

Среднегодовым доходом считается сумма совокупных годовых дохо-
дов или доходов субъектов предпринимательства, применяющих в 
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан спе-
циальный налоговый режим на основе патента или упрощенной деклара-
ции, за последние три года, поделенная на три.

Программами государственной поддержки субъектов частного пред-
принимательства могут предусматриваться иные критерии.

Субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица и юридические 
лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой числен-
ностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не 
свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установ-
ленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года.

Субъектами микропредпринимательства являются субъекты малого 
предпринимательства, осуществляющие частное предпринимательство, 
со среднегодовой численностью работников не более пятнадцати человек 
или среднегодовым доходом не свыше тридцатитысячекратного месяч-
ного расчетного показателя, установленного законом о республиканском 
бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового 
года.

Для целей государственной поддержки и применения иных норм 
законодательства Республики Казахстан субъектами малого предпри-
нимательства, в том числе микропредпринимательства, не могут быть 
признаны индивидуальные предприниматели и юридические лица, осу-
ществляющие:
 деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и прекурсоров;
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 производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
 деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
 проведение лотереи;
 деятельность в сфере игорного бизнеса;
 деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;
 банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских опера-

ций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности стра-
хового агента);

 аудиторскую деятельность;
 профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
 деятельность кредитных бюро;
 охранную деятельность;
 деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему.
Для субъектов частного предпринимательства, в соответствии с нало-

говым законодательством Республики Казахстан являющихся платель-
щиками налога на игорный бизнес, фиксированного налога и единого 
земельного налога, используется критерий по численности работников.

Субъектами среднего предпринимательства являются индивиду-
альные предприниматели и юридические лица, осуществляющие пред-
принимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного 
предпринимательства. 

Субъектами крупного предпринимательства являются индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпри-
нимательство и отвечающие одному или двум из следующих критериев: 
среднегодовая численность работников более двухсот пятидесяти человек 
и (или) среднегодовой доход свыше трехмиллионнократного месячного 
расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюд-
жете и действующего на 1 января соответствующего финансового года  
[2, статья 24].

Для использования данных о категориях субъектов предпринима-
тельства уполномоченный орган по предпринимательству ведет реестр 
субъектов предпринимательства. Реестром субъектов предприниматель-
ства является электронная база данных, содержащая сведения о катего-
риях субъектов предпринимательства.

Информация о категории субъектов предпринимательства предостав-
ляется в форме электронной справки заинтересованным лицам, в том 
числе государственным органам, для использования в работе.
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Охрана информации, составляющей коммерческую тайну.
Охрана коммерческой тайны заключается в запрете незаконного полу-

чения, распространения либо использования информации, составляющей 
коммерческую тайну в соответствии с настоящим Кодексом и законода-
тельством Республики Казахстан.

Субъект предпринимательства определяет круг лиц, имеющих право 
свободного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, и 
принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хра-
нения и использования информации, составляющей коммерческую тайну, 
определяются субъектом предпринимательства.

Принимаемые субъектом предпринимательства меры по охране 
информации, составляющей коммерческую тайну, могут включать в себя:
 определение перечня информации, составляющей коммерческую 

тайну;
 ограничение доступа к коммерческой тайне путем установления по-

рядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением 
такого порядка;

 учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне, и (или) лиц, 
которым эта информация была предоставлена или передана.

Лица, незаконными методами получившие, раскрывшие и (или) 
использовавшие информацию, составляющую коммерческую тайну, обя-
заны возместить причиненный ущерб в соответствии с гражданским 
законодательством Республики Казахстан.

Субъект предпринимательства или лицо, им уполномоченное, вправе 
требовать у своих работников подписку о неразглашении информации, 
составляющей коммерческую тайну, а лиц, осуществляющих его про-
верку, предупреждать об ответственности в соответствии с законами 
Республики Казахстан.

Перечень информации, подлежащей обязательному опубликованию 
либо обязательному доведению до сведения акционеров акционерного 
общества, участников хозяйственного товарищества, членов производ-
ственного кооператива или иного определенного круга лиц, устанавли-
вается законами Республики Казахстан и учредительными документами 
субъекта предпринимательства.

Информация, составляющая коммерческую тайну, не может быть раз-
глашена без согласия субъекта предпринимательства, за исключением 
информации, по которой имеется вступившее в законную силу решение 
суда, или иных случаев, установленных настоящим Кодексом.
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1.3. Основные организационно-правовые формы субъектов 
хозяйственной деятельности в Республике Казахстан

Все предприятия осуществляют свою деятельность в рамках выбран-
ной организационно-правовой формы.

Организационно-правовая форма определяет порядок регистра-
ции, размер уставного капитала, перечень учредительных документов и 
структуру руководящих органов, права и ответственность совладельцев 
бизнеса и т.д. На рис. 1 представлена классификация организационно-пра-
вовых форм предпринимательской деятельности.

Предпринимательская деятельность может осуществляться либо с 
образованием юридического лица, либо без образования юридического 
лица.

Под физическими лицами понимаются граждане Республики Казах-
стан, граждане других государств, а также лица без гражданства. 

В Гражданском кодексе юридическое лицо может иметь гражданские 
права и нести связанные с его деятельностью обязанности в соответствии 
с настоящим Кодексом. Коммерческие организации, за исключением 
государственных предприятий, могут иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых, не 
запрещенных законодательными актами или учредительными докумен-
тами видов деятельности.

В случаях, предусмотренных законодательными актами, для юриди-
ческих лиц, осуществляющих определенные виды деятельности, может 
быть исключена или ограничена возможность заниматься другой деятель-
ностью.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
законодательными актами, юридическое лицо может заниматься только 
на основании лицензии.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его соз-
дания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Право-
способность юридического лица в сфере деятельности, на занятие 
которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получе-
ния такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения 
срока действия или признания недействительным в установленном зако-
нодательными актами Республики Казахстан порядке.

Правоспособность юридического лица, являющегося некоммерческой 
организацией и содержащегося только за счет государственного бюджета 
(государственное учреждение), определяется Гражданским Кодексом и 
иными законодательными актами Республики Казахстан.
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1.3.1. Субъекты с образованием юридического лица, 
классификация коммерческих и некоммерческих организации

Если предпринимательская деятельность осуществляется с образова-
нием юридического лица, то организации можно разделить в зависимости 
от целей деятельности на коммерческие и некоммерческие. К коммерче-
ским (корпоративным) организациям относятся: хозяйственные това-
рищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы 
и унитарные предприятия. 

Некоммерческая организация – организация, не имеющая в качестве 
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распреде-
ляющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие 
организации могут создаваться для достижения социальных, благо-
творительных, культурных, образовательных, политических, научных 
и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нема-
териальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юри-
дической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ. Некоммерческие организации вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность 
направлена на достижение целей организации. 

Коммерческая организация – юридическое лицо, преследующее цель 
«получение прибыли» в качестве своей основной деятельности, в отличие 
от некоммерческой организации, которая не имеет целью извлечение при-
были и не распределяет полученную прибыль между участниками.

Основные признаки коммерческой организации:
 Увеличение скорости получения прибыли, ограниченное приемле-

мыми уровнями риска и рентабельности.
 Чётко определённая в законе организационно-правовая форма.
 Распределение прибыли между участниками юридического лица.
Также коммерческие организации обладают всеми признаками, прису-

щими юридическому лицу:
 обладают обособленным имуществом на правах собственности, хо-

зяйственного ведения или оперативного управления, иного вещного 
права; имущество может быть арендованным;

 отвечают по своим обязательствам принадлежащим им имуще-
ством;

 приобретают и осуществляют от своего имени имущественные и 
неимущественные права; несут обязанности;

 могут быть истцом и ответчиком в суде.
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В статье 34 Гражданского кодекса Республики Казахстан дан исчер-
пывающий перечень организационно-правовых форм коммерческих юри-
дических лиц. Это означает, что без изменения Гражданского кодекса 
никакими иными законами другие виды коммерческих юридических лиц 
в гражданский оборот введены быть не могут. Только в перечисленных 
организационно-правовых формах могут регистрироваться новые пред-
приятия. Формы некоммерческих организаций, разрешенных в настоящее 
время в РК, определены в Гражданском кодексе РК от 01.07.1999 (с изме-
нениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2019 г.). 

Хозяйственное товарищество – это коммерческая организация, являя-
ющаяся юридическим лицом, с разделенным на вклады (доли) учреди-
телей (участников) уставным капиталом, имеющая в качестве основной 
цели своей деятельности извлечение прибыли [1, статья 58].

Виды хозяйственных товариществ:
1. Полное товарищество.
2. Коммандитное товарищество.
3. Товарищество с ограниченной ответственностью.
4. Товарищество с дополнительной ответственностью.
В хозяйственном товариществе должно быть не менее 2-х участников.
1. Полное товарищество. Все участники занимаются предпри-

нима-тельской деятельностью от имени товарищества и каждый несет 
ответственность по его обязательствам не только вкладом в складочный 
капитал, но и личным имуществом, причем независимо от того, при-
нимал он участие в сделках или нет. Такая ответственность называется 
солидарная субсидиарная.

В полном товариществе каждый участник имеет право на управление, 
обладая одним голосом при решении вопросов. Одновременно он явля-
ется руководителем, представителем других партнеров, а также вправе 
действовать от имени товарищества. Уставный капитал полного товари-
щества составляет 25 МРП. Прибыль и убытки полного товарищества 
распределяются между участниками пропорционально их долям в скла-
дочном капитале, если иное не установлено учредительными докумен-
тами.

2. Товарищество на вере (коммандитное товарищество).
Коммандитным признается хозяйственное товарищество, которое 

включает наряду с одним или более участниками, солидарно несущими 
дополнительную ответственность по обязательствам товарищества всем 
своим имуществом (полными товарищами), также одного или более 
участников, ответственность которых ограничивается суммой внесенного 
им вклада в уставный капитал товарищества (вкладчиков) и которые не 
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принимают участия в осуществлении товариществом предприниматель-
ской деятельности.

Коммандитное товарищество отличается от полного товарищества 
тем, что наряду с участниками, осуществляющими от имени товарище-
ства предпринимательскую деятельность и отвечающими по его обяза-
тельствам своим имуществом (полными товарищами), в нем имеются 1 
или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут 
риск убытков только в пределах сумм внесенных ими вкладов и не при-
нимают участия в предпринимательской деятельности.

Уставный капитал коммандитного товарищества составляет 50 МРП. 
Ведение дел и управление коммандитным товариществом осуществляется 
полными товарищами. Вкладчики не в праве участвовать в управлении и 
ведении дел товарищества, оспаривать действия полных товарищей. Они 
вынуждены полностью доверять полным товарищам.

Сильная сторона коммандитного товарищества:
– позволяет объединять и координировать предпринимателей
– усилия и капиталы в едином хозяйственном механизме
– максимальная инициатива
– совместные действия расширяют возможности предпринимателей
– интерес к ним партнеров
– высокая степень ответственности
– дополнительные гарантии их выполнения
Товарищество с ограниченной ответственностью и товарищество 

с дополнительной ответственностью. 
Товарищество с ограниченной ответственностью – учрежденное 

одним или несколькими лицами товарищество, уставный капитал кото-
рого разделен на доли определенных учредительными документами раз-
меров; участники ТОО не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости 
внесенных ими вкладов.

Товарищество с ограниченной ответственностью – это юриди-
ческое лицо. Размер уставного капитала – не менее 100 МРП. Каждый 
участник должен внести не менее 25% от размера уставного капитала. 
Число участников ТОО не должно превышать 50 человек.

Товарищество с дополнительной ответственностью – товари-
щество, участники которого отвечают по его обязательствам своими 
вкладами в уставный капитал, а при недостаточности этих сумм допол-
нительно принадлежащим им имуществом в размере, кратном внесен-
ным ими вкладам. Товарищество с дополнительной ответственностью 
отличается от товарищества с ограниченной ответственностью тем, что 
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его участники несут ответственность по обязательствам товарищества не 
только в пределах своих вкладов в уставный капитал, но и личным имуще-
ством в одинаковом для всех кратном размере к стоимости вкладов. При 
банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам 
общества распределяется между остальными участниками пропорцио-
нально их вкладам, если иной порядок не предусмотрен учредительными 
документами. По всем другим вопросам деятельности к товарище-
ству с дополнительной ответственностью применяются правила ТОО.

Акционерным обществом признается юридическое лицо, выпуска-
ющее акции с целью привлечения средств для осуществления своей 
деятельности. Акционеры акционерного общества не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью обще-
ства, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами. Акционерное 
общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих 
участников, несет ответственность по своим обязательствам в пределах 
своего имущества и не отвечает по обязательствам своих участников. 
Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из 
одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций обще-
ства, если иное не предусмотрено законодательными актами. 

Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих 
акционеров, и не отвечает по их обязательствам [1, статья 85]. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пре-делах 
своего имущества, за исключением обязательств Государственной корпо-
рации «Правительство для граждан».

Акционер общества не отвечает по его обязательствам и несет риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан.

В отношении Государственной корпорации «Правительство для граж-
дан» субсидиарную ответственность по ее обязательствам несет Прави-
тельство Республики Казахстан.

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казах-
стан, в организационно-правовой форме акционерного общества могут 
создаваться некоммерческие организации.

Общество (кроме некоммерческой организации, созданной в орга-
низационно-правовой форме акционерного общества) вправе выпускать 
облигации и иные виды ценных бумаг.

Учредителями общества являются физические и (или) юридические 
лица, принявшие решение о его создании. Государственные органы 
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Республики Казахстан и государственные учреждения не могут высту-
пать в качестве учредителей или акционеров общества, за исключением 
Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов, 
а также уполномоченного органа, в соответствии с законами Республики 
Казахстан.

По решению Правительства Республики Казахстан учредителем акци-
онерных обществ выступает уполномоченный орган по управле-нию 
государственным имуществом.

По решению местного исполнительного органа учредителем акцио-
нерных обществ выступает исполнительный орган, финансируемый из 
местного бюджета, уполномоченный на распоряжение коммунальным 
имуществом.

Государственное предприятие вправе выступать учредителем обще-
ства и приобретать его акции только с согласия государственного органа, 
осуществляющего по отношению к данному предприятию функцию соб-
ственника и органа государственного управления.

Учредителем общества может быть одно лицо. Учредители обще-
ства несут солидарную ответственность по оплате расходов, связанных 
с созданием общества и возникших до его государственной регистрации. 
Общество возмещает своим учредителям указанные расходы только в 
случае последующего одобрения таких расходов общим собранием акци-
онеров общества.

Достоинства акционерного общества:
 простота передачи комплекса прав, связанных с участием в АО – 

процедура практически сводится к купле-продаже акций
 ограниченная ответственность акционеров, так как даже в случае 

неудачи они теряют не более того, что вложили.
 возможность увеличения капитала за сет размещения акций без 

привлечения заемных средств.
Акционерное общество может выпускать обыкновенные и привилеги-

рованные акции. Доля обыкновенных акций – 75%. Обыкновенная акция 
предоставляет акционеру 1 голос при решении вопросов на собрании 
акционеров, право на получение части прибыли в виде дивидендов, право 
на получение части имущества при его ликвидации. Привилегированные 
акции не предоставляют ее владельцу право голоса, они приносят фикси-
рованный дивиденд и имеют преимущество перед обыкновенной акцией 
при распределении прибыли и ликвидации общества

Акционерные общества могут быть открытого и закрытого типа. Их 
отличия сводятся к способам размещения акций (открытая и закрытая 
подписка), процедуре их переуступки на вторичном рынке (отчуждение 
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не оповещая об этом других акционеров), числу акционеров (в ЗАО – не 
более 50, в ОАО – не ограничено) и порядку ведения дел (публично, огра-
ничение доступа к документам).

Дочерней организацией является юридическое лицо, решения кото-
рого может определять другое юридическое лицо на основании наличия 
преобладающей доли участия в уставном капитале либо заключенного 
между ними договора, либо иным образом. Дочерняя организация не 
отвечает по долгам своей основной организации. Основная организация, 
которая по договору с дочерней организацией имеет право давать послед-
ней обязательные для нее указания, отвечает субсидиарно с дочерней 
организацией по сделкам, заключенным последней во исполнение таких 
указаний. В случае банкротства дочерней организации по вине основ-
ной организации последняя несет субсидиарную ответственность по ее            
долгам. 

Дочерняя организация не может приобретать акции основной органи-
зации, за исключением финансовых организаций, имеющих право владеть 
акциями основной организации в размере не более десяти процентов от 
голосующих акций такой организации. Участники дочерней организации 
вправе требовать возмещения основной организацией убытков, причинен-
ных по ее вине дочерней организации, если иное не установлено законо-
дательными актами. 

Производственным кооперативом признается добровольное объеди-
нение граждан на основе членства для совместной предпринимательской 
деятельности, основанной на их личном трудовом участии и объединении 
его членами имущественных взносов. Членов кооператива должно быть 
не менее двух. Члены производственного кооператива несут по обязатель-
ствам кооператива дополнительную (субсидиарную) ответственность в 
размерах и порядке, предусмотренных Законом о производственном коопе-
ративе. Согласно статье 96 пункт ГК РК пункт 5 дополнена с Законом РК 
от 29.10.15 г. № 373-V и введен в действие с 1 января 2016 года [1, статья 96]. 

Правовое положение сельскохозяйственного кооператива, образуемого 
в форме производственного кооператива, а также правовое положение, 
права и обязанности его членов определяются настоящим Кодексом и 
иными законами Республики Казахстан, за исключением случаев, пред-
усмотренных Законом Республики Казахстан «О сельскохозяйственных 
кооперативах».

К государственным относятся предприятия:
1) основанные на праве хозяйственного ведения;
2) основанные на праве оперативного управления (казенное пред-

приятие).
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Имущество государственного предприятия является неделимым и не 
может быть распределено по вкладам, в том числе между работниками 
предприятия. Фирменное наименование государственных предприятий 
должно содержать указание на собственника его имущества. Государ-
ственное предприятие создается, ликвидируется и реорганизуется в соот-
ветствии с законами Республики Казахстан. Органом государственного 
предприятия является руководитель, который назначается в порядке, 
определенном законами Республики Казахстан.

Предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. Учреди-
тельным документом предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения, является его устав, утверждаемый учредителем.

Предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, отвечает 
по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, не несет 
ответственности по обязательствам государства.

Казенным является предприятие, обладающее государственным иму-
ществом на праве оперативного управления. Казенное предприятие соз-
дается по решению Правительства Республики Казахстан или местного 
исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, 
села, поселка, сельского округа в соответствии с законами Республики 
Казахстан. Учредительным документом казенного предприятия является 
его устав, утверждаемый учредителем. Фирменное наименование пред-
приятия, основанного на праве оперативного управления, должно содер-
жать указание на то, что предприятие является казенным. Хозяйственная 
деятельность казенного предприятия определяется его целями и зада-
чами, зафиксированными в уставе.

1.3.2. Некоммерческие организации 
как один из субъектов гражданского права

К некоммерческим организациям относятся: учреждения, обществен-
ные и религиозные объединения, фонды, потребительские кооперативы, 
объединения индивидуальных предпринимателей или юридических лиц 
в форме ассоциации (союзы). 

Учреждением признается организация, созданная и финансируемая 
его учредителем, если иное не предусмотрено законодательными актами 
Республики Казахстан, для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера. 

Общественными объединениями в Республике Казахстан признаются 
политические партии, профессиональные союзы и другие объединения 
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граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими общих 
целей, не противоречащих законодательству. Особенности создания обще-
ственных объединений физических лиц, осуществляющих деятельность 
на финансовом рынке, и участия в них устанавливаются законодатель-
ными актами Республики Казахстан. Участники (члены) общественных 
объединений не имеют прав на переданное ими этим объединениям иму-
щество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязатель-
ствам общественных объединений, в которых участвуют в качестве их 
членов, а указанные объединения не отвечают по обязательствам своих 
членов.

Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организа-
ция, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, 
благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно 
полезные цели. Фонд является юридическим лицом, в гражданском обо-
роте представлен органами фонда, имеет самостоятельный баланс и бан-
ковский счет. Имущество, переданное фонду его учредителями, является 
собственностью фонда. Учредители фонда не имеют имущественных 
прав на имущество фонда.

Финансовым источником фонда являются деньги, а также другое 
имущество учредителей, добровольные пожертвования и иные законные 
поступления. Порядок управления фондом и порядок формирования его 
органов определяются его уставом, утверждаемым учредителями. Фонд 
обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества 
в официальных печатных изданиях. По решению суда фонд может быть 
ликвидирован в случаях:
 если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей 

и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
 если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые измене-

ния целей фонда не могут быть произведены;
 в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмо-

тренных уставом;
 в других случаях, предусмотренных законодательными актами или 

учредительными документами
Потребительским кооперативом признается добровольное объеди-

нение граждан на основе членства для удовлетворения материальных и 
иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его 
членами имущественных взносов. В случаях, предусмотренных законода-
тельными актами, в потребительский кооператив могут вступать юриди-
ческие лица. Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех 
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месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся 
убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обя-
занности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по 
требованию кредиторов. Члены потребительского кооператива солидарно 
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса членов кооператива.

Доходы, полученные потребительским кооперативом, не могут распре-
деляться между его членами и направляются на уставные цели. В случае 
ликвидации потребительского кооператива или выхода из него члена коо-
ператива он имеет право на выделение своей доли в имуществе потре-
бительского кооператива, пропорциональной его паю. В случае смерти 
члена потребительского кооператива его наследники имеют первооче-
редное право на принятие в члены кооператива, если иное не предусмо-
трено уставом кооператива. В последнем случае кооператив выплачивает 
наследникам долю в имуществе потребительского кооператива, пропор-
циональную его паю.

Религиозным объединением признается добровольное объединение 
граждан, в установленном законодательными актами порядке объединив-
шихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных 
потребностей. Религиозные объединения в Республике Казахстан, име-
ющие руководящие центры вне пределов республики, подлежат реги-
страции в органах юстиции. Уставы руководящих центров могут быть 
положены в основу уставов таких религиозных объединений, если они 
не противоречат законодательству Республики Казахстан. Религиозное 
объединение имеет право собственности на имущество, приобретенное 
или созданное им за счет собственных средств, пожертвованное гражда-
нами, организациями или переданное государством и приобретенное по 
другим основаниям, не противоречащим законодательным актам. Участ-
ники, члены религиозного объединения не сохраняют прав на переданное 
ими этой организации имущество, в том числе на членские взносы. Они 
не отвечают по обязательствам религиозного объединения, а религиозное 
объединение не отвечает по обязательствам своих членов.

Объединение индивидуальных предпринимателей или юридических 
лиц в форме ассоциации (союза). Индивидуальные предприниматели или 
юридические лица в целях координации их предпринимательской дея-
тельности, а также представления и защиты общих интересов могут соз-
давать ассоциации (союзы).

Особенности создания ассоциаций или союзов юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на финансовом рынке, и участия в них 
устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан. 
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Общественные объединения и иные некоммерческие организации, в том 
числе учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации этих 
организаций. Ассоциация или союз является некоммерческой организа-
цией. Члены ассоциации или союза сохраняют свою самостоятельность. 
Ассоциация или союз не отвечает по обязательствам своих членов, если 
иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и учредитель-
ными документами. Члены ассоциации или союза несут субсидиарную 
ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, предусмо-
тренным учредительными документами ассоциации или союза, если иное 
не установлено законами Республики Казахстан [1, статья 96].

1.4. Основные формы ведения бизнеса в Казахстане

Законодательством Республики Казахстан предусмотрены различные 
организационно-правовые формы осуществления деятельности, такие как 
хозяйственные товарищества, акционерные общества, общественные объ-
единения, иные некоммерческие и коммерческие организации, а также 
обособленные подразделения юридических лиц – филиалы и представи-
тельства.

Правильный выбор организационно-правовой формы юридического 
лица, четкое определение прав и обязанностей каждого из его участни-
ков, законная государственная регистрация являются основой для даль-
нейшей успешной деятельности компании.

При выборе организационно правовой формы ведения бизнеса в Казах-
стане иностранными инвесторами следует учитывать нормы валютного и 
иного законодательства Республики Казахстан. Так преимуществом фили-
алов и представительств иностранных компаний в Казахстане является 
возможность свободного открытия банковских счетов как на территории 
РК, так и за её пределами, а также возможность расчетов в иностранной 
валюте. Тогда как казахстанские юридические лица, созданные с ино-
странным участием, не могут так легко открыть банковские счета за 
пределами Республики, так как для этого необходимо будет получать раз-
решения уполномоченных органов. То же относится к переводу иностран-
ной валюты и ведению расчетов в иностранной валюте.

С другой стороны, преимуществами казахстанских юридических лиц, 
в отличие от филиалов и представительств иностранных юридических 
лиц, является возможность участия в различных тендерах и признание 
данных юридических лиц казахстанскими поставщиками товаров и услуг. 
Филиалы и представительства иностранных юридических лиц в тенде-
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рах участвовать не могут и не признаются казахстанскими поставщиками 
товаров и услуг.

В этом разделе нам бы хотелось рассмотреть наиболее популярные и 
удобные для ведения бизнеса организационно-правовые формы юриди-
ческих лиц и их подразделений, как: акционерное общество, товарище-
ство с ограниченной ответственностью, филиал и представительство.

Представительство является наиболее простой формой, позволя-
ющей обозначить свое присутствие в Казахстане. Основными характе-
ристиками, которого является то, что представительство не является 
самостоятельным юридическим лицом, а лишь его обособленным подраз-
делением. Основная задача представительства – осуществление защиты 
и представительства интересов создавшего его юридического лица. При 
этом следует учитывать, что представительство не вправе осуществлять 
коммерческую деятельность и, в связи с чем, может ограничить юридиче-
ское лицо в деятельности на территории Казахстана. Ответственность за 
деятельность представительства возлагается на головную компанию.

При намерении юридического лица осуществлять коммерческую дея-
тельность в Казахстане, но не желании создавать самостоятельное юри-
дическое лицо, удобной организационно-правовой формой может стать 
филиал. По основным своим характеристикам филиал схож с представи-
тельством и фактически обладает всеми функциями представительства, 
но отличается тем, что имеет право осуществлять коммерческую деятель-
ность. При этом деятельность филиала ограничивается видами деятель-
ности создавшей его компании, то есть могут осуществляться только те 
виды деятельности, которые прописаны в учредительных документах 
головной компании, либо часть этих видов деятельности по усмотрению 
учредившего юридического лица. Как филиал, так и представительство 
не требуют формирования отдельно уставного капитала.

Наиболее распространенной и удобной формой ведения бизнеса (как 
малого, так среднего и крупного) в Казахстане является, несомненно, 
товарищество с ограниченной ответственностью. В отличие от фили-
алов и представительств товарищество с ограниченной ответственностью 
является самостоятельным юридическим лицом, и, благодаря чему, может 
участвовать в тендерах и имеет некоторые другие преимущества.

Товарищество с ограниченной ответственностью является разновид-
ностью хозяйственных товариществ и отличается тем, что ответствен-
ность его учредителей (участников) ограничена размерами внесенных 
ими вкладов в уставный капитал. Участники ТОО не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью товари-
щества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
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Являясь самостоятельным юридическим лицом, в отличие от филиала 
и представительства, товарищество с ограниченной ответственностью 
требует формирования уставного капитала. Следует учесть, что устав-
ный капитал товарищества должен выражаться в национальной валюте –
 тенге. Минимальный размер уставного капитала товарищества с огра-
ниченной ответственностью варьируется от 100 тенге (для субъектов 
малого предпринимательства), до 100 месячных расчетных показателей 
(для субъектов среднего и крупного предпринимательства), что, напри-
мер, на 2019 год составляет 252 500 тенге. Ставка месячного расчетного 
показателя ежегодно меняется, и, в связи с чем, изменяется и эквивалент 
уставного капитала. Срок оплаты уставного капитала товарищества пред-
усматривается его участниками в учредительных документах товарище-
ства, но не должен превышать 1 года со дня регистрации товарищества.

Уставный капитал товарищества разделяется на доли определенных 
учредительными документами размеров. Доли участников в уставном 
капитале и соответственно их доли в стоимости имущества хозяйствен-
ного товарищества пропорциональны их вкладам в уставный капитал 
товарищества и определяются как отношение вклада каждого участника 
к общей сумме уставного капитала товарищества. Но в учредительных 
документах участниками может быть предусмотрен иной порядок распре-
деления долей.

Участники товарищества имеют право распоряжаться своей долей в 
уставном капитале по своему усмотрению, но с обязательным соблюде-
нием преимущественного права покупки иных участников товарищества 
[1, статья 77].

Товарищество с ограниченной ответственностью также предусматри-
вает довольно простую структуру органов управления, в которую входят: 
общее собрание его участников (единственный участник) и исполнитель-
ный орган (единоличный или коллегиальный). Товариществом также 
могут быть учреждены наблюдательные и контрольные органы, как 
Наблюдательный совет и Ревизионная комиссия. При этом Товарище-
ство не может формировать какие либо иные органы, кроме вышеуказан-
ных.

Общее собрание участников является высшим органом управления. 
Общее собрание должно созываться ежегодно в качестве очередного, 
и может созываться по мере необходимости в качестве внеочередного 
общего собрания участников. Все участники товарищества лично либо 
через уполномоченных представителей вправе присутствовать на общем 
собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и 
голосовать при принятии решений. При голосовании на общем собра-
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нии каждый участник имеет число голосов, соответствующее его доле в 
уставном капитале товарищества.

Компетенция общего собрания определяется участниками в уставе и 
включает в себя наиболее важные вопросы деятельности товарищества, 
как, например: вопросы изменения учредительных документов, измене-
ние наименования и юридического адреса товарищества; образование и 
определение полномочий иных органов товарищества; принятие решения 
о реорганизации и ликвидации товарищества, о залоге всего имущества 
товарищества, которые принимаются квалифицированным большинством 
в 3/4 голосов присутствующих и представленных на общем собрании 
участников (либо единогласно), и иные вопросы, принимаемые простым 
большинством голосов. Но общее собрание, независимо от того, как опре-
делена его компетенция в уставе товарищества, вправе принять к рассмо-
трению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества, а также 
вправе отменить любое решение иных органов товарищества по вопро-
сам, относящимся к его внутренней деятельности.

Текущее руководство деятельностью товарищества и ведение его дея-
тельности осуществляется исполнительным постоянно действующим 
рабочим органом товарищества, который ответственен и имеет полномо-
чия и права в соответствии с политикой, определяемой участником.

Уставом товарищества с ограниченной ответственностью может быть 
предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа това-
рищества (дирекции, правления и т.п.) или единоличного исполнитель-
ного органа (директора, управляющего и т.п.). Члены исполнительного 
органа избираются общим собранием на срок не более 5 лет. В качестве 
члена исполнительного органа может выступать только физическое лицо, 
которое не обязательно должно являться участником товарищества.

Полномочия исполнительного органа регулируются Уставом товари-
щества, утвержденным Участником, и включают все вопросы обеспече-
ния деятельности товарищества, не относящиеся к компетенции общего 
собрания или наблюдательных органов, а также полномочия общего 
собрания, не относящиеся к его исключительной компетенции, передан-
ные исполнительному органу в установленном порядке.

Для осуществления контроля над деятельностью исполнительного 
органа товарищества с ограниченной ответственностью уставом товари-
щества может быть предусмотрено создание Наблюдательного совета. 
Члены наблюдательного совета избираются общим собранием на срок не 
более 5 лет. В качестве члена наблюдательного совета может выступать 
только физическое лицо, которое не может быть одновременно членом 
исполнительного органа товарищества.
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Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной дея-
тельностью исполнительного органа товарищества может быть образо-
вана Ревизионная комиссия из числа участников товарищества или их 
представителей. Ревизионная комиссия образуется в составе не более 5 
человек, но уставом товарищества может быть предусмотрено большее 
количество ее членов. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не 
могут быть одновременно члены исполнительного органа товарищества. 
Ревизионная комиссия (ревизор) вправе во всякое время производить про-
верки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа и 
обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей докумен-
тации товарищества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
члены исполнительного органа обязаны давать необходимые пояснения в 
устной или письменной форме. Образование Наблюдательного совета и 
Ревизионной комиссии (Ревизора) в товариществе, в отличие от исполни-
тельного органа, не является обязательным.

Следующей популярной формой ведения бизнеса в Казахстане явля-
ется акционерное общество, которое также как и ТОО в отличие от 
филиала и представительства является юридическим лицом. Акционер-
ное общество является популярной формой для более крупных компаний, 
которые хотят привлечь публичный капитал.

Акционеры общества, как и участники товарищества с ограниченной 
ответственностью, не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принад-
лежащих им акций. Также как и ТОО, общество обладает имуществом, 
обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обя-
зательствам, несет ответственность по своим обязательствам в пределах 
принадлежащего ему имущества.

В форме Акционерного общества могут создаваться как коммерческие, 
так и некоммерческие организации. Общество (кроме некоммерческой 
организации – акционерного общества) вправе выпускать акции, обли-
гации и иные виды ценных бумаг. Учредителями общества, также как 
и товарищества с ограниченной ответственностью, могут являться как 
физические, так и юридические лица, принявшие решение о его создании 
и их количество не ограничивается законодательством. То есть учредите-
лем общества может быть одно лицо или более.

Как и товарищество с ограниченной ответственностью, являясь юри-
дическим лицом, акционерное общество требует обязательного форми-
рования уставного капитала. Уставный капитал общества формируется 
посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимо-
сти, и инвесторами по ценам размещения. Уставный капитал АО также 
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должен выражаться в тенге. Минимальный размер уставного капитала 
Общества составляет 50 000 – кратный размер месячного расчетного 
показателя. Так на 2019 год минимальный размер уставного капитала 
общества составляет 126 250 000 тенге. Что в значительной степени пре-
вышает уставный капитал, предусмотренный для товарищества с ограни-
ченной ответственностью, и, в связи с чем, более подходит для крупных 
инвесторов и крупных предприятий. При этом условия оплаты уставного 
капитала также намного жестче, чем для товарищества. Размер предва-
рительной оплаты акций, вносимой учредителями, должен быть не менее 
минимального размера уставного капитала общества, и должен быть пол-
ностью оплачен учредителями в течение 30 дней с даты государственной 
регистрации общества как юридического лица.

Акция является ценной бумагой, выпускаемой акционерным обще-
ством и удостоверяющей права на участие в управлении акционерным 
обществом, получение дивидендов по ней и части имущества общества 
при его ликвидации, а также иные права. Акция является неделимой цен-
ной бумагой. Так, например, одна акция принадлежит на праве общей 
собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером 
и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего 
представителя.

Акционерное общество может выпускать простые акции и привилеги-
рованные акции. Акции могут быть выпущены также в бездокументар-
ной форме. При этом количество привилегированных акций общества не 
должно превышать 25% от общего количества его объявленных акций.

Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему 
ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.

Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем 
собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выно-
симых на голосование, право на получение дивидендов при наличии 
у общества чистого дохода, а также части имущества общества при его 
ликвидации.

Привилегированная акция предоставляет акционеру преимуществен-
ное право перед акционерами – собственниками простых акций на полу-
чение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, 
установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвида-
ции общества. Но привилегированная акция не предоставляет акционеру 
права на участие в управлении обществом, за исключением нескольких 
случаев, предусмотренных законодательством.

Обществом может быть также выпущена одна «золотая акция». 
«Золотая акция» вводится учредительным собранием (решением един-
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ственного учредителя) или общим собранием акционеров общества. 
Такая акция не участвует в формировании уставного капитала и полу-
чении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето на 
решения общего собрания акционеров, совета директоров и исполнитель-
ного органа по вопросам, перечень которых определяется уставом обще-
ства. Право наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», передаче 
иным лицам не подлежит [5. c. 14].

Общество вправе размещать свои акции после государственной реги-
страции их выпуска посредством одного или нескольких размещений 
в пределах объявленного количества акций. Размещение акций осу-
ществляется посредством подписки или аукциона, проводимых либо на 
неорганизованном рынке ценных бумаг, либо на организованном рынке 
ценных бумаг. В оплату размещаемых акций общества могут быть вне-
сены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интел-
лектуальной собственности) и иное имущество.

Структура органов управления акционерного общества также намного 
сложнее предусмотренной для товарищества с ограниченной ответствен-
ностью. Органами общества являются общее собрание акционеров, совет 
директоров и коллегиальный или единоличный исполнительный орган. 
Также акционерное общество может формировать и иные органы, пред-
усмотренные законодательством Казахстана и учредительными докумен-
тами общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управле-
ния, проводимым ежегодно и принимающим решения по особо важным 
вопросам, как управление обществом и его акциями, формирование и 
определение полномочий иных органов управления общества, утверж-
дение финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода 
и выплаты дивидендов, и иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции. Первое ежегодное общее собрание акционеров может быть созвано 
и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных 
акций и формирования системы реестров держателей акций. В обществе, 
все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, высшим 
органом управления является данный акционер.

Для принятия большинства решений общего собрания акционеров 
достаточно простого большинства голосов от общего числа голосую-
щих акций общества, участвующих в голосовании. Квалифицированное 
большинство голосов (3/4) от общего числа голосующих акций обще-
ства, представленных на собрании, требуется при принятии решений об 
изменении учредительных документов общества и утверждении кодекса 
корпоративного управления, добровольной реорганизации и ликвидации 
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общества, об увеличении количества объявленных акций общества или 
изменении вида неразмещенных объявленных акций, и определение усло-
вий и порядка конвертирования ценных бумаг, а также их изменении. 
Вопросы исключительной компетенции не могут быть переданы на рас-
смотрение иных органов управления общества.

Совет директоров акционерного общества осуществляет общее руко-
водство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, 
отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционе-
ров. Основными вопросами, отнесенными к компетенции Совета директо-
ров общества, являются вопросы определения направлений деятельности 
общества, размещения и выкупа акций, а также выпуска иных ценных 
бумаг общества, формирование и определение полномочий исполнитель-
ного органа общества, его корпоративного секретаря, утверждение доку-
ментов, регулирующих внутреннюю деятельность общества и решение 
иных вопросов деятельности общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые 
в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполни-
тельного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям 
общего собрания акционеров.

Членом совета директоров могут быть только физические лица, изби-
раемые из числа акционеров – физических лиц; лиц, предложенных к 
избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акци-
онеров или других лиц (количество таких лиц не может превышать пять-
десят 50% состава совета директоров). Число членов совета директоров 
должно составлять не менее 3 человек. Не менее 1/3 числа членов совета 
директоров общества должны быть независимыми директорами. Члены 
исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны 
в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть 
избран председателем совета директоров.

Исполнительный орган акционерного общества осуществляет руковод-
ство его текущей деятельностью и уполномочен принимать решения по 
любым вопросам деятельности общества, не отнесенным к компетенции 
других органов и должностных лиц общества, во исполнение решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Исполни-
тельный орган может быть коллегиальным (например, Дирекция) или 
единоличным (например, Директор).

Членами коллегиального исполнительного органа могут быть акцио-
неры и работники общества, не являющиеся его акционерами. Функции, 
права и обязанности членов исполнительного органа определяются зако-
нодательством, уставом общества и трудовым договором, заключаемым 
указанным лицом с обществом.
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В последнее время установилась тенденция упрощения законода-
тельства в отношении регистрации юридических лиц, филиалов и пред-
ставительств в Республики Казахстан, что позволяет зарегистрировать 
компанию довольно просто и в достаточно короткие сроки. 
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ТРЕНИНГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

Командообразование

Задание 1. «Лидер и его команда»
Цель: знакомство участников с понятием «лидерство»
Время проведения: 5 минут
Реквизит: не требуется

Инструкция по проведению:
 Кто такой лидер?  Варианты ответов: тот кто успешен в жизни; тот 

кто победил на соревнованиях;  тот кто может повезти за собой; тот кто 
умеет организовать людей и т.д.
 Сегодня мы поговорим о лидере в команде, рассмотрим понятие 

лидер в значении человек, который умеет организовать людей.  Какова 
роль лидера  в команде? Для чего он нужен команде? Участники пред-
лагают ответы. Давайте представим такую ситуацию: вашей группе дали 
задание в течении дня посадить 10 деревьев.  Кто-то работает,  кто-то 
хочет выполнить работу потом, некоторые просто не умеют сажать дере-
вья. В этой ситуации задание может быть не выполнено в срок. Теперь 
представьте, что в вашей команде есть лидер, который распределит обя-
занности, учитывая возможности каждого: кто-то копает лунки, кто-то  
носит воду, кто-то сажает деревья.  Как вы думаете, какой будет резуль-
тат?  (Варианты ответов: работа будет выполнено хорошо и в нужный 
срок).
 Какова роль лидера в команде?  (Варианты ответов:   лидер дол-

жен  уметь организовать и распределить работу в команде для успеш-
ного выполнения задания.  При этом лидер сам показывает пример своей 
работы.
 Как выбрать лидера и что при этом необходимо учитывать? 
 Варианты ответов:  лидерские качества, такие, как честность, уве-

ренность, внутренняя сила, умение принимать решение, общительность, 
позитивное мышление, открытость, харизма, эмпатия.

Выводы: Лидер в команде и его основные задачи.
Лидер – это член команды, который может организовать работу своей 

команды для быстрого и успешного достижения общей цели [3].

Задание 2. «Моя команда» 
Цель: развитие навыка управления командой.
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Время проведения: 20 минут
Реквизит: не требуется

Инструкция по проведению:
 Каждая команда образует свой круг таким образом, чтобы на рас-

стоянии вытянутой руки не касаться друг друга. Каждый из участни-
ков побывает в роли лидера и попробует управлять командой. В каждой 
команде выбирается лидер, который первым выполняет данное упражне-
ние. Задача лидера в течение 1-2 минут выполнять какие либо движения 
(например,  это могут быть танцевальные движения, а команда должна 
будет их повторять. Затем лидер передает «лидерство» другому члену 
команды,  коснувшись его рукой. Нельзя передавать «лидерство» стоя-
щим рядом. Каждый член команды должен побывать в роли лидера. От 
лидера зависит то, как будет работать команда, поэтому, когда вы будете 
показывать движения, они должны быть интересными и понятными. 
Необходимо показывать движения таким образом, чтобы команда успе-
вала их повторять. Лидерам необходимо почувствовать связь с командой. 
От вас зависит слаженность действий вашей команды

Вопросы для обсуждения:
Как вы себя чувствовали в роли лидера? 
Получалось ли у вас управлять командой?
За кем из лидеров было интересней и легче повторять движения? 

Почему?
Лидеры как вы ощущали связь с командой?

Выводы:
Задача лидера заключается в том, чтобы повести за собой людей к 

определенной цели.  Для этого он должен  уметь заинтересовать свою 
команду,  давать четкие инструкции, которые будут понятны всем.

Задание 3. «Принципы построения команды» 
Цель: знакомство участников с понятием  «команда» и с принци-

пами её построения
Время проведения: 10 минут
Реквизит: доска, маркеры

Инструкция по проведению:
 Чтобы стать настоящим лидером, необходимо научиться применять 

свои лидерские  качества в группе, завоевать уважение и доверие людей. 
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Лидер не может существовать отдельно от команды, так как именно она 
выбирает лидера – человека, которому можно доверять, идти за ним. 
 Необходимо дать определение термину «команда». Команда – это 

группа людей, которые умеют общаться, сопереживать, помогать друг 
другу, у них общие интересы и дело, выполняемое сообща.  В каждой 
командной работе при распределении заданий учитываются возможности 
и способности каждого участника, необходимо также учесть мнение каж-
дого члена команды и прийти к единому решению.  

Принципы (правила) формирования команды:
 Один за всех и все за одного – принцип ответственности. Все 

помогают друг другу, берут ответственность не только за себя, но и за 
общее дело. 
 Вместе мы – сила – принцип сплоченности. В сплоченной 

команде 3 человека могут выполнить тот же объем работы, который в 
обычной команде выполняют 5  человек.
 Мы все – на одной волне – принцип стремления к одной цели. 

Все члены команды двигаются  в одном направлении для достижения 
общей цели. 

Вопросы для обсуждения:
Где в вашей жизни применяются данные принципы? (Варианты отве-

тов: в классе, в группе и т.д.)

Задание 4. «Необитаемый остров» 
Цель: развитие навыков работы в команде, определение роли лидера
Реквизит: 4 ватмана, маркеры
Время: 60 минут

Инструкция по проведению:
1 этап. Каждая команда садится, образуя свой круг.
 Представьте, что в результате кораблекрушения каждая из ваших 

команд оказалась на необитаемом острове с богатым животным и рас-
тительным миром. Но жизнь там полна опасностей:  ядовитые растения 
и животные, ливневые дожди, кратковременный, но жестокий холод. В 
ближайшие несколько лет вы не сможете вернуться к нормальной жизни, 
в родные края.  Ваша задача – создать для себя нормальные условия, в 
которых вы могли бы выжить. Поймите серьезность и опасность произо-
шедшого.   Вам необходимо есть и пить, обустроить жилье, чтобы солнце 
не сожгло вашу кожу и вы могли укрываться в сезон дождей от ливней, а 
зимой от холодов.
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Нужно освоить остров, организовать хозяйство, наладить жизнь, рас-
пределить между жителями  основные функции и обязанности.    Разра-
ботайте правила жизни на острове,  не менее 10 пунктов. Правила нужны 
конкретные, а не абстрактные, они должны помогать решению возникаю-
щих проблем, эффективному сотрудничеству, предотвращению конфлик-
тов и ссор.

На все обсуждение и принятие правил дается 20 минут и полная сво-
бода действий в рамках задания.

Вам необходимо решить: 
 Вопрос  о  власти. Какой она будет на вашем острове?  Кто будет 

принимать окончательное  решение: все жители острова при помощи 
голосования, самые авторитетные жители или единолично лидер?
 Кто будет контролировать выполнение заданий: специально назна-

ченные жители острова,  или каждый возьмет ответственность на себя?  
Будут ли предусмотрены наказания за невыполнение работы?  Какие?
 Как будут распределяться роли и обязанности – с учетом пожела-

ний и способностей жителей, или лидер будет распределять обязанности 
сам?
 Как будет распределяться пища? – Поровну? По трудовому вкладу? 

Может быть, большая часть будет отдаваться сильным, чтобы лучше 
работали? Или слабым, чтобы выжили?
 Имеет ли право человек жить на вашем острове никого не слушая 

и никому не подчиняясь?
 Какие у вас будут праздники? Сколько? Как их будете устраивать?
 Другие вопросы на ваше усмотрение.
Подготовьте презентацию правил жизни на острове. 
Команды представляют разработанные ими правила.  

2 этап. Подготовьте небольшую инсценировку на тему «Один день 
из нашей жизни на острове» (5 минут на каждую группу).

Каждая группа по очереди показывает свою инсценировку. 

Волпросы для обсуждения:
1. Как был выбран лидер? (Варианты ответов: по принципу голосова-

ния, учитывались лидерские качества, активность, ответственность и др.).
2. По какому принципу распределялись роли? Были ли учтены инди-

видуальные особенности и мнение каждого члена команды?
3. Дружно ли работала ваша команда?
4. Что помогало и что мешало в принятии общего решения? Вари-

анты ответов: помогало то, что были выслушаны предложения всех чле-
нов команды. Мешало ли, что не могли прийти к одному мнению) [3].
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Самостоятельная работа
Реквизит: ватман, маркеры для каждой команды. 
Время: 5 минут

Инструкция по проведению:
Вместе с командой необходимо составить кроссворд на тему: «Кирпи-

чики нашей команды». Слово «Команда» используется как стержневое 
слово. 

Задание  5. Работа в группах «Моя роль в команде» 
Цель: распределение ролей в команде
Реквизит: 4 карточки с названиями ролей членов команды (прило-

жение А)
Время: 15 минут

Инструкция по проведению:
Каждая команда должна  подготовить и провести свою акцию во 

время «Недели Добра». Необходимо распределить роли в командах. 
Роли в командах:
 Организатор или лидер;
 Генератор идей;
 Мастер;
 Оратор;
 Тайм-скипер;
 Секретарь.

От проведения данного упражнения зависит последующая работа в 
командах. Важно, чтобы при распределении ролей учитывался потенциал 
каждого члена команды. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. В какой организационно-правовой форме может быть создано юри-
дическое лицо, являющееся коммерческой организацией?

a) может быть создано только в форме государственного предприятия, 
хозяйственного товарищества, акционерного общества, производ-
ственного кооператива 

b) в форме товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО).
c) в форме акционерного общества
d) в форме производственного кооператива 
e) в форме законодательного органа

2. Инициативная деятельность граждан и негосударственных юри-
дических лиц, направленная на получение дохода, основанная на соб-
ственности самих граждан (индивидуальное предпринимательство) или 
негосударственных юридических лиц (частное предпринимательство) и 
осуществляемая от имени граждан или негосударственных юридических 
лиц за их риск и под их имущественную ответственность – 

a) инновационная деятельность
b) инвестиционная деятельность
c) маркетинговая деятельность
d) предпринимательская деятельность 
e) все ответы верны

3. В каких случаях необходима перерегистрация юридического лица?
a) в связи с ликвидацией
b) в связи с реорганизацией и ликвидацией.
c) уменьшения уставного капитала, изменения наименования и изме-

нения состава участников в хозяйственных товариществах 
d) в связи с реорганизацией
e) в связи с увеличением уставного капитала 

4. Что понимается под инициативной деятельностью субъектов част-
ного предпринимательства, направленных на получение дохода, основан-
ных на собственности самих субъектов частного предпринимательства и 
осуществляемых от имени субъектов частного предпринимательства, за 
их риск и под их имущественную ответственность? [4]

a) государственные организации
b) частное предпринимательство 
c) государственные предприятия
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d) учебное заведение
e) научные организации

5. Понятие «индивидуального предпринимательства»?
a) деятельность, направленная на получение дохода
b) инициативная деятельность физических лиц, направленная на по-

лучение дохода, основанная на собственности самих физических 
лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под 
их имущественную ответственность 

c) деятельность физических и юридических лиц
d) деятельность государственных предприятий направленных на уве-

личение дохода
e) деятельность осуществляемая от имени субъектов частного пред-

принимательства, за их риск и под их имущественную ответствен-
ность

6. Предпринимательство, осуществляемое одним физическим лицом 
на базе имущества, принадлежащего ему на праве собственности (либо на 
основе права, допускающего пользование и распоряжение имуществом)?

a) совместное
b) частное
c) личное 
d) государственное
e) гражданское

7. Что является субъектом крупного предпринимательства?
a) лица, занимающиеся крупным бизнесом
b) юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство 

со среднегодовой численностью работников более 250 человек или 
общей стоимостью активов за год свыше 325 000-кратного месячно-
го расчетного показателя, установленного законом о республикан-
ском бюджете на соответствующий финансовый год 

c) физическое лицо, имеющее под своим руководством 1000 человек
d) юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство 

со среднегодовой численностью работников более 50 человек или 
общей стоимостью активов за год свыше 300000-кратного МРП, 
установленного законом о республиканском бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

e) все ответы верны



174                                                                                            

8. Что является субъектом малого предпринимательства?
a) лица, занимающиеся малым бизнесом
b) индивидуальные предприниматели без образования юридического 

лица со среднегодовой численностью работников не более 50 чело-
век и среднегодовой стоимостью активов за год не свыше 60 000–
кратного МРП, установленного законом о республиканском бюдже-
те на соответствующий финансовый год 

c) индивидуальные предприниматели со среднегодовой численностью 
работников не более 150 человек

d) товарищества с ограниченной ответственностью
e) частные предприниматели

9. Обязательный платеж, взимаемый государством с физических и 
юридических лиц:

a) пеня
b) штраф
c) аванс
d) налог 
e) кредит

10. Признанная решением суда несостоятельность должника, являю-
щаяся основанием для его ликвидации – это:

a) банкротство 
b) реорганизация
c) координация
d) реабилитация
e) квалификация

11. Товарищество, участники которого при недостаточности имуще-
ства данного товарищества несут солидарную ответственность по его 
обязательствам всем принадлежащим им имуществом:

a) коммандитное
b) товарищество на вере
c) товарищество с дополнительной ответственностью
d) товарищеский кооператив
e) полное товарищество 

12. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей:

a) сделка
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b) договор 
c) обязательство
d) гарантия
e) цессия

13. Юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения 
средств для осуществления деятельности – 

a) акционерное общество 
b) производственный кооператив
c) холдинг
d) консорциум 
e) товарищество с дополнительной ответственностью 

14. Собственно предприниматели, их объединения и ассоциации; 
индивидуальные и коллективные потребители товара, а также ассоци-
ации и союзы потребителей; наемные работники, работающие на кон-
трактной или иной основе, их профессиональные союзы и федерации; 
государственные и муниципальные органы, выступающие непосредствен-
ными участниками сделок –

a) объекты предпринимательства
b) медиасреда
c) макросреда 
d) микросреда 
e) субъекты предпринимательства 

15. Предпринимательство, осуществляемое группой граждан (индиви-
дуальных предпринимателей) на базе имущества, принадлежащего им на 
праве общей собственности, а также в силу иного права, допускающего 
совместное пользование и распоряжение имуществом

a) личное предпринимательство 
b) совместное предпринимательство 
c) предпринимательство супругов
d) семейное предпринимательство
e) все ответы верны

16. По степени правомерности риски делятся на: 
a) неопределенности будущего, непредсказуемости поведения партне-

ров, недостатка информации.
b) хозяйственные, связанные с личностью человека; обусловленные 

природными факторами 
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c) внешние и внутренние 
d) оправданный (правомерный) и неоправданный (неправомерный) 
e) на чистый (статистический, приводящий всегда к потерям, напри-

мер, стихийные бедствия, преступления) и спекулятивный (дина-
мический, несущий либо потери либо выигрыш, например, бирже-
вые операции) 

17. По однозначности действия фактора риска все риски подразделяют: 
a) хозяйственные, связанные с личностью человека; обусловленные 

природными факторами 
b) внешние и внутренние 
c) оправданный (правомерный) и неоправданный (неправомерный)
d) на чистый (статистический, приводящий всегда к потерям, напри-

мер, стихийные бедствия, преступления) и спекулятивный (дина-
мический, несущий либо потери либо выигрыш, например, бирже-
вые операции)  

e) неопределенности будущего, непредсказуемости поведения партне-
ров, недостатка информации

18. Потери, возникающие в случае нанесения ущерба здоровью и 
жизни людей, окружающей среде, престижу предпринимателя, другие 
неблагоприятные социальные и морально-психологические факторы.

a) материальные
b) трудовые потери 
c) финансовые потери
d) потери времени  
e) специальные виды потерь 

19. Основные методы менеджмента риска:
a) избежание риска
b) удержание, то есть принять на себя, оставить на своей ответствен-

ности как неотъемлемую часть предпринимательства
c) снижение с использованием различных мер превентивного харак-

тера, т.е. направленные на предупреждение непредвиденных раз-
рушительных событий с целью снижения вероятности и величины 
ущерба. 

d) передача, происходящий путем страхования, которое позволяет 
уменьшить зависимость товаропроизводителя от непредвиденных 
неблагоприятных факторов

e) все ответы верны 
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20. Потери,  проявляющиеся  в непредусмотренных проектом допол-
нительных затратах материальных объектов (зданий, сооружений, обо-
рудования, другого имущества, продукции, материалов, сырья, энергии), 
измеряемые в натуральном или стоимостном выражении  –

a) материальные 
b) трудовые потери 
c) финансовые потери
d) потери времени
e) специальные виды потерь
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ГЛАВА ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РК

2.1. Порядок организации работы бухгалтерской службы
2.2. Порядок составления первичных учетных документов
2.3. Порядок хранения документов бухгалтерского учета

2.1. Порядок организации работы бухгалтерской службы

Цель данной главы – дать понятие бухгалтерскому учету, рассмотреть 
методы ведения бухгалтерского учета, выявить основные задачи бухгал-
терского учета, выявить требования, определить предмет, объекты бух-
галтерского учета.

Основой эффективной деятельности любой организации выступает 
четко налаженная система учета и контроля. Независимо от формы соб-
ственности, организации необходим бухгалтерский учет, как база, под-
тверждающая юридическую и финансовую обоснованность действий 
организации, ее взаимодействия с органами государственного управления 
и правопорядка, и соблюдения установленных норм и правил.

Оперативность и качество бухгалтерской информации во многом 
зависит от того, насколько рационально организован бухгалтерский учет 
и насколько эффективно осуществляется деятельность бухгалтерской 
службы.

В последние годы в методологии и организации бухгалтерского учета 
в Республике Казахстан произошли существенные изменения. Действую-
щий Типовой план счетов бухгалтерского учета позволяет осуществлять 
учет многих категорий объектов экономики. Существенно изменены 
состав, структура, содержание и формы бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему 
сбора, регистрации и обобщения информации об операциях и событиях 
индивидуальных предпринимателей и организаций, регламентирован-
ную законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности, а также учетной политикой [5, статья 6]. 

Бухгалтерский учет – это система непрерывного и сплошного доку-
ментального отражения информации о состоянии и движении имущества 
и обязательств организации методом ее двойной записи в денежном выра-
жении на счетах бухгалтерского учета в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан приказом Министра финансов Республики 
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Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 «Об утверждении форм первич-
ных учетных документов» [6].

Бухгалтерский учет как наука представляет собой учение о системе 
получения, обработки и выдачи учетной информации с целью использо-
вания ее в управлении звеньями экономики. 

Основными задачами бухгалтерского учета и отчетности явля-
ются:
 формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, полученных доходах 
и понесенных расходах;

 обеспечение при совершении организацией хозяйственных опера-
ций внутренних и внешних пользователей своевременной информа-
цией о наличии и движении имущества и обязательств, а также об 
использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной дея-
тельности организации и выявление резервов ее финансовой устой-
чивости.

Бухгалтерский учет может быть успешно использован в управлении 
экономикой и всеми процессами общественного воспроизводства только в 
том случае, если он отвечает таким требованиям, как:
 объективность учетной информации;
 своевременность получения информации;
 единообразное построение учетных показателей;
 полнота информации;
 ясность и доступность учета;
 рациональность и экономичность.
Основными задачами бухгалтерского учета являются:
 формирование полной и достоверной информации о финансовом 

положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом 
положении субъектов, необходимой для оперативного руководства 
и управления, а также для использования инвесторами, учредите-
лями, поставщиками, покупателями, заимодателями, государствен-
ными органами, банками и иными заинтересованными лицами в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгал-
терском учете и финансовой отчетности;

 обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям финансовой отчетности для принятия решений, а 
также для контроля за соблюдением законодательства Республики 
Казахстан при осуществлении хозяйственных операций и их целе-
сообразностью.
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Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
субъекта основывается на принципах начисления и непрерывности.

По методу начисления операции отражаются в том периоде, в кото-
ром фактически произошли, независимо от периода поступления и выплат 
денежных средств.

При применении принципа непрерывности финансовая отчетность 
составляется на основе допущения, что субъект функционирует непре-
рывно и будет вести операции в обозримом будущем [5, статья 5].

Для целей настоящих Правил бухгалтерского учета под хозяйственной 
операцией следует понимать действие или событие, влекущие изменения 
в объеме и составе имущества и обязательств организации.

Финансовая отчетность достоверно и в полном объеме представляет 
информацию о финансовом положении, его изменениях, а также финансо-
вых результатах деятельности субъекта.

Субъекты ведут бухгалтерский учет, составляют и представляют 
финансовую отчетность согласно требованию законодательства Респу-
блики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 
соответствии с их принадлежностью к малому, среднему и крупному 
предпринимательству.

Субъект ведет раздельный учет в случае, когда законодательством 
Республики Казахстан предусмотрено разделение в учете доходов, расхо-
дов, активов и обязательств по отдельным видам деятельности. 

Получатели целевых поступлений из бюджета ведут раздельный учет 
доходов, расходов, активов и обязательств, полученных (понесенных) в 
рамках целевых поступлений.

Доверительный управляющий ведет раздельный учет доходов, расхо-
дов, активов и обязательств по деятельности доверительного управления 
и составляет по нему отдельную финансовую отчетность.

Порядок организации работы бухгалтерской службы.
Руководителем бухгалтерской службы является главный бухгалтер 

или другое должностное лицо, обеспечивающее ведение бухгалтерского 
учета и составление финансовой отчетности, формирование учетной 
политики в соответствии с международными или национальными стан-
дартами, требованиями законодательства Республики Казахстан о бух-
галтерском учете и финансовой отчетности.

Главный бухгалтер назначается и освобождается от должности руко-
водством субъекта и подчиняется непосредственно руководителю субъ-
екта.

На должность главного бухгалтера назначается лицо, соответствую-
щее квалификационным требованиям, предъявляемым согласно Квали-
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фикационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденному приказом Министра труда и социаль-
ной защиты населения Республики Казахстан. 

Требования главного бухгалтера в части надлежащего оформления и 
своевременного представления в бухгалтерскую службу документов и 
сведений являются обязательными для всех подразделений субъекта.

Для целей настоящих Правил под руководством субъекта следует 
понимать индивидуального предпринимателя или руководителя субъекта 
или уполномоченное ими лицо.

При освобождении главного бухгалтера от должности производится 
передача дел вновь назначенному главному бухгалтеру, а при его отсут-
ствии – работнику, назначенному руководством субъекта, или самому 
индивидуальному предпринимателю или руководителю организации.

Прием и передача дел производятся на основании приказа руководства 
субъекта, где указываются:
 сроки приема-передачи дел бухгалтерской службы, но не более 

двух недель с момента подписания приказа;
 порядок оплаты труда сдающего и принимающего;
 кому предоставлено на период приема-передачи дел право подписи 

на документах, при этом, до оформления права подписи лица, при-
нимающего дела, документы подписывает сдающий дела под кон-
тролем принимающего.

В процессе передачи дел проверяется состояние бухгалтерского учета, 
достоверность отчетных данных, составляется акт приема-передачи, под-
писываемый принимающей и сдающей сторонами, утверждаемый руко-
водством субъекта. Акт составляется в двух экземплярах. Один остается 
в бухгалтерской службе, второй – у передающей дела стороны.

В случае несогласия с отдельными положениями акта, принимающий 
при его подписании указывает соответствующие мотивированные ого-
ворки.

В случае неудовлетворительного состояния бухгалтерского учета, 
организация процесса восстановления бухгалтерского учета возлагается 
на руководство субъекта.

Внесение изменений и удаление операций после закрытия отчетного 
периода возможно только с письменного разрешения главного бухгал-
тера. При проведении исправительных записей раскрываются содержание 
операции и причины исправления.

Исправительные и иные учетные записи оформляются бухгалтерской 
справкой, подписанной руководством субъекта и главным бухгалтером 
(или должностными лицами организации, обладающими правом первой 
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и второй подписи банковских и финансовых документов) с приложением 
подтверждающих документов, и скрепляются печатью этой организации 
(при ее наличии).

После подписания руководством субъекта годовой финансовой отчет-
ности электронная база данных подлежит хранению на отдельных элек-
тронных носителях.

Субъект ведет бухгалтерский учет операций, связанных с наличием и 
движением активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в соот-
ветствии с планом счетов бухгалтерского учета, принятым субъектом, не 
противоречащим Типовому плану счетов бухгалтерского учета, утверж-
денному приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 
2007 года № 185 (зарегистрированный в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов за № 4771). 

Не допускается наличие отрицательных остатков на счетах бухгалтер-
ского учета на конец отчетного периода.

Порядок документирования хозяйственных операций.
К ведению бухгалтерской документации предъявляются требования: 

документальность, краткость и ясность записей, взаимный контроль 
записей. Операции отражаются в бухгалтерской документации с подкре-
плением оригиналами первичных документов.

Порядок ведения регистров бухгалтерского учета.
Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных доку-

ментах, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского 
учета.

Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского 
учета в хронологической последовательности и группируются по соот-
ветствующим счетам бухгалтерского учета. По окончании месяца подво-
дятся итоги. Итоговые записи синтетических и аналитических регистров 
сверяются путем сопоставления оборотных ведомостей и приводятся в 
соответствие.

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бух-
галтерского учета обеспечивают лица, составляющие и подписывающие 
их. Данные регистров бухгалтерского учета в сгруппированном виде 
переносятся в финансовую отчетность.

2.2. Порядок составления первичных учетных документов

Движение первичных учетных документов (далее – первичные доку-
менты) в бухгалтерском учете (создание или получение от других субъ-
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ектов, принятие к учету, обработка, передача в архив – документооборот) 
регламентируется графиком, утвержденным руководством субъекта.

При реализации Договоров о государственных закупках применяются 
формы первичных документов, утвержденные законодательством Респуб-
лики Казахстан о государственных закупках.

Своевременное и качественное оформление первичных документов, 
передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском 
учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают 
лица, составившие и подписавшие эти документы. Первичные документы 
составляются на государственном и (или) русском языках.

Внесение исправлений в кассовые и банковские первичные документы 
не допускается. В остальные первичные документы исправления вносятся 
лишь по согласованию с участниками операций, что подтверждается под-
писями тех же лиц, которые подписали документы с указанием даты вне-
сения исправлений.

Для оформления права лица выступать от имени субъекта при получе-
нии активов применяется доверенность, форма которой утверждена при-
казом 562 Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 
года № 562 «Об утверждении форм первичных учетных документов», 
зарегистрированный в Реестре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов за № 8265. Доверенности выдают лицам, с которыми 
заключен письменный договор о полной материальной ответственности 
за хранение денег и активов. 

Доверенность подписывается руководством субъекта и скрепляются 
печатью этой организации при ее наличии [6].

Журнал учета выданных доверенностей, форма которого утверждена 
Приказом 562 применяется для регистрации выданных доверенностей, 
отметки их получения и исполнения поручения, и хранится у лица, ответ-
ственного за выдачу и регистрацию доверенностей. Все страницы нуме-
руются, прошиваются и скрепляются печатью этой организации (при ее 
наличии).

Для приема-передачи выполненных работ оказанных услуг, за исклю-
чением строительно-монтажных работ, применяется акт выполненных 
работ, форма которого утверждена приказом 562 который составляется 
исполнителем для подтверждения факта совершения хозяйственной опе-
рации.

Для оформления поступивших активов, имеющих количественное 
и качественное расхождение с данными сопроводительных документов 
поставщика, применяется акт о приемке активов, форма которого утверж-
дена приказом 562. Акт о приемке активов составляется в двух экзем-
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плярах с участием материально ответственного лица и представителя 
отправителя-поставщика или представителя незаинтересованной сто-
роны.

Для учета движения активов между подразделениями субъекта приме-
няются накладные на внутреннее перемещение, формы которых утверж-
дены приказом 562.

Для учета активов, подлежащих списанию, применяются акты на 
выбытие списание, формы которых утверждены приказом 562. Акты на 
выбытие списание составляются в двух экземплярах, первый экземпляр 
акта направляется в бухгалтерскую службу, второй остается в подразде-
лении субъекта.

Для оформления приемки – передачи активов из ремонта, реконструк-
ции (модернизации) применяется акт приемки – передачи отремонти-
рованных, реконструированных активов, форма которого утверждена 
приказом 562. Акт, подписанный материально ответственным работни-
ком заказчика, на прием активов, и представителем исполнителя, про-
изводившем ремонт, реконструкцию модернизацию, составляется в двух 
экземплярах. Акт подписывается главным бухгалтером и утверждается 
руководством заказчика.

Для учета реализации запасов применяется накладная на отпуск запа-
сов на сторону, форма которой утверждена приказом 562. Для оформления 
оприходования запасов, полученных при разборке и демонтаже активов, 
пригодных для использования при производстве работ, применяется акт 
об оприходовании запасов, полученных при разборке и демонтаже основ-
ных средств, форма которого утверждена приказом 562. Акт составляется 
в трех экземплярах, первый и второй экземпляры акта остаются у заказ-
чика, третий – у подрядчика. Заказчик, в свою очередь, первый экземпляр 
акта прилагает к предъявленному счету для оплаты подрядчику.

Для оформления передачи, продажи активов применяются акты при-
емки – передачи, формы которых утверждены Приказом 562. Акт состав-
ляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами на каждый 
отдельный объект или компонент объекта. Оформленный акт с приложен-
ной документацией передается в бухгалтерскую службу, подписывается 
главным бухгалтером и утверждается руководством субъекта.

Для учета активов применяются инвентарные карточки, формы кото-
рых приказом 562. Инвентарные карточки заполняются в одном экзем-
пляре на основании документов на приход активов, их перемещение, 
дооборудование, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и 
списание, и содержат основные качественные и количественные показа-
тели активов, а также относящиеся к ним важнейшие пристройки, при-
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способления. Инвентарные номера присваиваются активам по мере их 
поступления по порядково – серийной системе.

Для учета арендованных активов применяется карточка учета арендо-
ванных долгосрочно-арендованных активов, форма которой утверждена 
приказом 562. При обнаружении дефектов в процессе инвентаризации, 
монтажа или испытания активов применяется акт о выявленных дефектах 
актива, форма которого утверждена приказом 562.

Порядок приема и выдачи наличных деньги оформления кассовых 
документов.

Прием наличных денег в кассу субъекта производится по приходному 
кассовому ордеру, форма которого утверждена Приказом 562 – приход-
ный ордер, подписанному главным бухгалтером или лицом на то уполно-
моченным руководством субъекта. При приеме наличных денег выдается 
квитанция за подписями главного бухгалтера или лица на то уполномо-
ченного руководством субъекта и кассира и скрепляется печатью этой 
организации.

Выдача наличных денег из кассы производится по расходному кассо-
вому ордеру, форма которого утверждена приказом 562. Расходный ордер 
подписывается руководством субъекта, главным бухгалтером или лицом, 
на то уполномоченным руководством субъекта, и кассиром.

Все приходные и расходные ордера до передачи их в кассу регистри-
руются бухгалтерской службой в журнале регистрации приходных и рас-
ходных кассовых документов, форма которого утверждена приказом 562.

При выдаче денег отдельному лицу по расходному ордеру или пла-
тежной ведомости, форма которой утверждена приказом 562, кассир тре-
бует предъявления документа, удостоверяющего личность получателя 
(паспорт или удостоверение личности гражданина), записывает наимено-
вание и номер документа, кем и когда он выдан. Получатель денег распи-
сывается в расходном ордере или ведомости собственноручно чернилами 
(шариковой ручкой).

Выдача наличных денег лицам, не состоящим в списочном составе 
субъекта, производится по расходным ордерам, выписываемым отдельно 
на каждое лицо, или по отдельной ведомости на основании заключенных 
договоров.

Выдачу наличных денег кассир производит только лицу, указанному в 
расходном ордере или платежной ведомости. Если выдача денег произво-
дится по доверенности, оформленной в установленном порядке, в тексте 
ордера указываются фамилия, имя, отчество и наименование, номер, дата 
и место выдачи документа, удостоверяющего личность, лица, которому 
доверено получение и фактического получателя наличных денежных 
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средств. Доверенность остается у кассира и прикрепляется к расходному 
ордеру.

Оплата труда, выплата пособий по временной нетрудоспособности, 
стипендий, премий по платежным ведомостям производится кассиром без 
составления расходного ордера на каждого получателя. На общую сумму 
выданных наличных денег составляется один расходный ордер, дата и 
номер которого проставляется на каждой платежной ведомости.

На титульном заглавном листе платежной ведомости делается разре-
шительная надпись о выдаче наличных денег, за подписями руководства 
субъекта и главного бухгалтера, с указанием сроков выдачи наличных 
денег и суммы прописью.

Для учета денежных средств и их эквивалентов, выданных из кассы 
доверенному лицу по выплате заработной платы и возврата остатка 
наличности и оплаченных документов, применяется книга учета приня-
тых и выданных кассиром денежных средств и их эквивалентов, форма 
которой утверждена приказом 562.

В расходных ордерах указывается основание для их составления и 
перечисляются прилагаемые к ним документы. Расходные ордера или 
платежные ведомости не выдаются лицам, получающим наличные деньги.

При получении приходных и расходных ордеров или платежных 
ведомостей кассир проверяет:
 наличие и подлинность на документах подписи главного бухгалте-

ра, а на расходном ордере или платежной ведомости - разрешитель-
ной подписи руководства субъекта;

 правильность оформления документов;
 наличие перечисленных в документах приложений.
В случае несоблюдения хотя бы одного из этих требований кассир 

возвращает документы в бухгалтерскую службу для надлежащего оформ-
ления. Расходные ордера, оформленные к платежным ведомостям на 
выплату заработной платы, регистрируются после ее выдачи.

Порядок ведения кассовой книги и хранения денег. Для осущест-
вления расчетов наличными деньгами субъекты ведут кассовую книгу, 
форма которой утверждена Приказом 562. Кассовая книга нумеруется, 
прошивается и скрепляется печатью этой организации (при ее наличии). 
Количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководства 
субъекта, главного бухгалтера. Записи в кассовой книге ведутся в двух 
экземплярах. Вторые экземпляры листов служат отчетом кассира. Пер-
вые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Первые и вторые 
экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами. При автомати-
зированном способе ведения кассовых операций обеспечивается соблю-
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дение порядка, установленного настоящим параграфом. Кассовая книга, 
распечатанная на бумажных носителях, брошюруется в хронологическом 
порядке. Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после 
получения или выдачи наличных денег по каждому ордеру или пла-
тежной ведомости. Ежедневно, в конце рабочего дня, кассир подсчиты-
вает итоги операций за день, выводит остаток наличных денег в кассе и 
передает в бухгалтерскую службу отчет кассира (второй отрывной лист 
записей в кассовой книге за день) с приложением приходных и расход-
ных кассовых документов под расписку в кассовой книге. Одновременно 
кассир сверяет остаток наличных денег в кассе с фактическим наличием 
денег. Выдача наличных денег из кассы, без подписи получателя в рас-
ходном ордере или в платежной ведомости, в оправдание остатка налич-
ных денег в кассе не принимается. Эта сумма считается недостачей и 
взыскивается с кассира. Наличные деньги, не оправданные приходными 
ордерами, считаются излишком кассы и зачисляются в доход субъекта. 
Организация правильного и своевременного ведения кассовой книги воз-
лагается на главного бухгалтера.

У субъектов малого предпринимательства с численностью работ-
ников не более десяти человек, не имеющих в штате кассира, его обя-
занности выполняет руководство субъекта либо главный бухгалтер по 
письменному распоряжению (приказу). Все наличные деньги, бланки 
строгой отчетности, ценные бумаги и другие ценности, принадлежащие 
субъекту, хранятся, в сейфах или несгораемых металлических шкафах. 
Ключи от сейфов и металлических шкафов хранятся у кассира. Перед 
открытием сейфов и металлических шкафов кассир осматривает их 
целостность. В случае обнаружения повреждений кассир докладывает об 
этом руководству субъекта, которое сообщает о происшествии в органы 
внутренних дел и принимает меры к охране кассы до прибытия сотрудни-
ков полиции. В этом случае руководство субъекта, главный бухгалтер, а 
также кассир после получения разрешения органов внутренних дел про-
изводят проверку наличия денег и других ценностей, хранящихся в кассе, 
до начала кассовых операций. О результатах проверки составляется акт в 
двух экземплярах, который подписывается всеми участвующими в про-
верке лицами. Первый экземпляр акта передается в органы внутренних 
дел, второй – остается у субъекта. В сроки, установленные руководством 
субъекта и не подлежащие разглашению, производится инвентаризация 
кассы с полным полистным пересчетом всех наличных денег и проверкой 
ценных бумаг и других ценностей, находящихся в кассе. Для производ-
ства инвентаризации кассы приказом руководства субъекта назначается 
комиссия в составе не менее трех человек, которая по результатам инвен-
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таризации составляет в двух экземплярах акт инвентаризации, форма 
которого утверждена приказом 562. При обнаружении в кассе недостачи 
или излишка в акте инвентаризации указывается сумма недостачи или 
излишка и обстоятельства их возникновения.

Порядок учета подотчетных сумм. Подотчетные суммы выдаются 
только сотрудникам субъекта. Учет подотчетных сумм ведется в раз-
резе каждого сотрудника. Учет наличных денежных средств, выданных 
в подотчет, регламентируется учетной политикой субъекта, при этом в 
зависимости от назначения устанавливаются сроки предоставления аван-
сового отчета подотчетного лица, возврата наличных денежных средств. 
Авансовый отчет, форма которого утверждена приказом 562, подписыва-
ется руководством субъекта и сдается в бухгалтерскую службу. Бухгал-
терская служба обеспечивает своевременность сдачи авансового отчета и 
оставшихся в подотчете наличных денежных средств.

Порядок проведения инвентаризации. В целях обеспечения досто-
верности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности про-
водится инвентаризация активов и обязательств не менее одного раза в 
год. Субъекты малого предпринимательства с численностью работников 
не более десяти человек, самостоятельно определяют период проведения 
инвентаризации. Инвентаризации подлежит все имущество независимо 
от его местонахождения, а также не принадлежащее субъекту, но числя-
щееся в бухгалтерском учете (находящееся на ответственном хранении, 
арендованное согласно договору, полученное для переработки, принятое 
на комиссию), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам, 
и все виды обязательств. 

Независимо от принадлежности к различным субъектам предпри-
нимательства инвентаризация проводится:
 при смене материально ответственных лиц (на день приемки-пере-

дачи дел);
 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также 

порчи имущества;
 в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвы-

чайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
 при реорганизации субъекта перед составлением разделительного 

бухгалтерского баланса.
Количество плановых инвентаризаций в отчетном периоде, даты их 

проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при каждой 
из них, устанавливаются в учетной политике руководством субъекта. Для 
проведения инвентаризации активов и обязательств создается инвентари-
зационная комиссия, состав которой утверждается приказом руководства 
субъекта [6].
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До проведения инвентаризации члены комиссии:
 знакомятся с материалами последней инвентаризации, проведенной 

по данным объектам, с мерами, принятыми по результатам послед-
ней инвентаризации;

 пломбируют подсобные помещения, подвалы и другие места хране-
ния имущества, имеющие отдельные входы и выходы;

 проверяют исправность вес измерительных приборов, используе-
мых для работы комиссии в процессе проведения инвентаризации, 
и соблюдение установленных сроков их клеймения;

 получают последние на момент инвентаризации реестры приход-
ных и расходных документов или отчеты о движении имущества, 
подлежащего инвентаризации.

Материально ответственные лица субъекта представляют расписки о 
том, что к началу инвентаризации все имущество, поступившее на ответ-
ственное хранение, оприходовано, а выбывшее списано в расход, и все 
расходные и приходные документы на имущество, находящееся у них в 
подотчете, сданы в бухгалтерскую службу. Инвентаризация имущества 
производится по местонахождению имущества. Проверка фактических 
остатков производится при участии материально ответственного лица 
субъекта, при этом материально ответственное лицо не является членом 
комиссии на своем участке. Результаты подсчета, обмера и взвешивания 
заносятся в инвентаризационные описи, формы которых утвержде-ны 
приказом 562. 

Инвентаризационные описи – документы, составляемые в момент 
проведения инвентаризации и подтверждающие фактическое нали-
чие имущества на определенную дату не менее чем в двух экземпля-
рах, которые подписываются всеми членами комиссии и материально 
ответственным лицом субъекта. 

В конце описи материально ответственное лицо субъекта дает рас-
писку, подтверждающую проверку комиссией имущества в его при-
сутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий. При 
проверке фактического наличия имущества в случае смены материально 
ответственного лица в инвентаризационных описях лицо, принявшее это 
имущество, расписывается в их получении, а сдавшее – в их сдаче. Если 
период проведения инвентаризации имущества составляет более чем 
один день, то помещение, где хранится инвентаризируемое имущество, 
ежедневно опечатывается в присутствии членов комиссии и материально 
ответственного лица. В случае если в период проведения инвентаризации 
комиссия не имеет возможности произвести подсчет имущества в данном 
помещении и записать их в опись сразу, на группу проинвентаризирован-
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ного имущества прикрепляются инвентаризационные ярлыки для факти-
ческого наличия имущества, форма которых утверждена приказом 562.

На имущество, не принадлежащее субъекту на правах собственности, 
но находящееся у них, а также на имущество, пришедшее в негодность, 
составляются отдельные инвентаризационные описи. По окончании 
инвентаризации, оформленные инвентаризационные акты и описи, сличи-
тельные ведомости, формы которых утверждены приказом 562, сдаются в 
бухгалтерскую службу. 

Выявленные при инвентаризации (расхождения фактического наличия 
имущества с данными бухгалтерского учета) излишки признаются дохо-
дом и подлежат оприходованию, недостачи признаются расходом или, в 
случае установления виновного лица, его задолженностью. 

Нормы естественной убыли применяются лишь в случаях выявления 
фактических недостач. Недостача и порча запасов сверх норм естествен-
ной убыли при наличии виновных лиц возмещается виновными лицами. 
Комиссия выявляет причины недостач или излишков, обнаруженных при 
инвентаризации. 

Выводы, предложения и решения комиссии оформляются протоколом, 
утвержденным руководством субъекта. Результаты инвентаризации отра-
жаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности того месяца, в 
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в 
годовой финансовой отчетности. 

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности оформля-
ется Актом инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, 
форма которого утверждена приказом 562, с приложением акта сверки 
взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами, в произвольной форме.

2.3. Порядок хранения документов бухгалтерского учета

Субъекты обеспечивают оперативное в случаях необходимости поль-
зования теми или иными материалами, временное долговременное и 
постоянное хранение документов. Меры по организации оперативного 
хранения документов определяются руководством субъекта, и включают 
в себя установление лица, ответственного за формирование и полноту 
документов, подлежащих специальному учету и хранению. Сохранность 
первичных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетов и балан-
сов, оформление и передачу их в архив обеспечивает главный бухгал-
тер. Перед сдачей документов в архив их необходимо соответствующим 
образом подготовить. Однородные первичные документы формируют в 
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дела. Номенклатура дел представляет собой систематизированный пере-
чень заголовков дел, заводимых в делопроизводстве субъекта, с указа-
нием сроков их хранения, оформляемый в соответствии с действующим в 
Республике Казахстан законодательством Республики Казахстан о Наци-
ональном архивном фонде и архивах. Формированием дел называется 
группировка исполненных документов в дела в соответствии с номенкла-
турой дел. 

При формировании дел соблюдаются следующие условия:
 документы постоянного и временного сроков хранения группиру-

ются в дела раздельно;
 подлинники отделяют от копий, а годовые планы и отчеты - от 

квартальных и месячных;
 в дело включается по одному экземпляру каждого документа.
В дело группируются документы одного периода – месяца, квартала, 

календарного года, кроме переходящих дел (например, личные дела, не 
закрывающиеся по окончании календарного года). При наличии в деле 
документов за период, более чем один месяц документы помесячно раз-
деляются листами бумаги с указанием месяца. Приложения к документам 
независимо от даты их утверждения или составления присоединяются к 
документам, которым они относятся. Постоянное, временное хранение 
документов субъекта обеспечивается самостоятельно при наличии соб-
ственного специально оборудованного помещения или путем передачи 
документов на хранение в соответствующие архивные учреждения за 
счет средств субъекта.

Законченные делопроизводством дела после окончания календарного 
года, в котором они были заведены, для подготовки их к передаче для 
постоянного хранения, подлежат оформлению и описанию в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Казахстан о Наци-
ональном архивном фонде и архивах. Сведения о приеме-передаче дел и 
документов реорганизуемых субъектов отражаются в материалах о завер-
шении реорганизации субъекта.

В случае кражи, порчи, уничтожения или гибели (пожар, затопление, 
стихийное бедствие) документов, руководством субъекта назначается 
комиссия по расследованию причин их пропажи или гибели и выявле-
нию виновных лиц. По результатам работы комиссии оформляется акт, 
который утверждается руководством субъекта. В акте подробно описыва-
ется: место и причины происшедшего, характер внешних повреждений, 
приводится перечень утраченных (поврежденных) документов, указы-
ваются лица, ответственные за сохранность первичных документов. От 
этих лиц комиссия получает письменное пояснение случившегося. Копия 
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акта направляется вышестоящей организации или учредителям. В случае 
утраты документов, руководство субъекта обеспечивает их восстановле-
ние [6].

При установлении документально подтвержденных фактов уголов-
ных и административных правонарушений, а также порчи имущества в 
случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных экстремальными условиями, в результате которых 
произошла утрата (уничтожение) оригинала первичного документа, изго-
товляется копия первичного документа, заверенная контрагентом, у кото-
рого сохранился подлинник.

Для заверения соответствия документа подлиннику на копии доку-
мента ниже реквизита «Подпись» проставляется заверительная надпись 
«Копия верна» без кавычек, наименование должности лица, заверившего 
копию, личная подпись и ее расшифровка, оттиск печати организации при 
ее наличии, дата заверения.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1
Физическому лицу, участвовавшему в процедуре аттестации на право 

заниматься аудиторской деятельностью, было отказано в получении сви-
детельства.

Необходимо: 
Обосновать возможные причины отказа.

Задание 2
Фирма «Баланс» имеет намерение заниматься аудиторской деятельно-

стью.
Необходимо: 
 Определить требования, которые должна соблюдать фирма по 

уставному капиталу и численности аудиторов.
 Определить, какие виды лицензии она может получить и в какой 

последовательности.

Задание 3
По окончании аудита и предоставления клиенту условно положитель-

ного аудиторского отчета аудиторская фирма оставила право хранения 
рабочих бумаг за собой.

Необходимо:
Определить правомерность такого решения и порядок хранения рабо-

чей документации. 

Задание 4
Цель аудита – проверка финансовой отчетности с целью выражения 

независимого мнения по его результатам. Эта проверка требует примене-
ния отдельных приемов и методов [7].

Необходимо:
Исходя из выше названного, объяснить, зачем аудитор выполняет сле-

дующие процедуры:
 оценивает систему внутреннего контроля;
 проверяет систему ведения учетных записей;
 проверяет документы на предмет разреженности отраженных в них 

операций;
 ищет подтверждения (доказательства) отдельных положений;
 выполняет тесты на соответствие и по существу.
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Задание 5
Имеются документы, полученные из следующих источников: от тре-

тьих лиц; от клиента на основании его данных; собранные аудитором на 
основании бухгалтерских записей фирмы-клиента.

Необходимо:
Оценить данные доказательства с точки зрения их надежности.

Задание 6
Аудитор полагает, что внутрихозяйственный риск составляет 70%, 

риск контроля – 40%, риск не обнаружения – 10%.
Необходимо:
Рассчитать приемлемый аудиторский риск.

Задание 7
Имеется бухгалтерская, экономическая и юридическая документация 

клиента (бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о дви-
жении денег, информация об учетной политике и пояснительная записка, 
приказы, договора, штатное расписание, график документооборота, ауди-
торский отчет за предыдущий год и др.).

Необходимо:
а)  Установить, какие сведения должен получить аудитор в ходе плани-

рования;
б)  Определить, с помощью каких процедур следует планировать про-

ведение аудита. 

Задание 8
ТОО «Дан», зарегистрировано как субъект малого бизнеса, занимается 

оказанием транспортных услуг населению и другим организациям.
В составе имущества имеется:
 здание автогаража, первоначальной стоимостью 300000 у.ед, срок 

полезной службы 20 лет
 грузовые автомобили: Камаз № 258 АТ, стоимостью 500000 у.ед,
 Зил-130 № 568 АТ, стоимостью 230500 у.ед, Газ 93 № 351, стоимо-

стью 190300 у.ед.
 оборудование на 62140 у.ед, срок полезной службы 3 года
За июнь сформированы затраты, у.ед 
 начислена оплата труда:  водителям – 82000 у.ед, диспетчеру и ад-

министрации 25000 у.ед
 начислен социальный налог на оплату труда – 5220 у.ед,



195

 приобретены и использованы для работы автомобилей – топливо на 
65300 у.ед, запасные части – 3420 у.ед,

 оплачены коммунальные расходы по содержанию здания автогара-
жа 4300 у.ед,

 получен счет (без оплаты) за аренду офиса – 5000 у.ед,
 начислен износ по основным средствам?       
 пробег автомобилей  –  30000 км
Необходимо:
 При начислении износа по основным средствам использовать равно-

мерно-прямолинейный метод  по автогаражу и оборудованию,
 по автомобилям – производственный с учетом пробега, на 1000 км 

– 0,1% от стоимости автомобилей,

Задание 9
Приобретено основное средство (компьютеры) на сумму 1 300 000 у.ед  

в т.ч. НДС, ликвидационная стоимость на шестой год составит 42 000 у.ед.

С баланса предприятия списывается автомашина на сумму  620 000 
у.ед,  сумма накопленного износа  на момент  списания составила 510 500 
у.ед, остаточная стоимость ___?

От разборки автомашины оприходованы запасные части на сумму  
4500 у.ед.  Приобретены и использованы для работы автомобиля – 
топливо на 65300 у.ед, запасные части – 3420 у.ед,

Оплачены коммунальные расходы по содержанию здания автогаража  
5200 у.ед. [7].

Необходимо:
 начислить  износ по основному средству равномерно-прямолиней-

ным методом
 составить корреспонденцию счетов 
 подсчитать недостающие суммы
 указать источник информации

Задание 10
Журнал регистрации хозяйственных операции за сентябрь месяц 20__

года
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№ 
п/п

Содержание хозяйственных опера-
ций

Сумма, 
тенге

Корресп. 
счетов Первичные 

документы
Д-т К-т

1. Начислен износ по основным сред-
стам  использованных в основном 
производстве

23523

2 Списывается сумма накопленного 
износа 

12500

3 Списывается балансовая стоимость 
а/машины

85000

4 Приобретены основные средства от 
поставщиков
НДС

165000
?

5 Приобретены основные средства от 
физ. лиц
НДС

140200
?

6 Произведена оплата за полученные 
основные средства:   
- поставщикам  
- физическим лицам        

74750
46230

 

Задание 11
Торговая компания купила грузовик для последующей доставки това-

ров к местам реализации товаров за 900000 у.ед  в т.ч. НДС  13 января 20_ 
года. Предполагается, что грузовик  проработает пять лет, величина  про-
бега составит 500 000 км., в конце срока использования грузовик  будет 
иметь ликвидационную стоимость 15 000 у.ед. В течение  20_ года пробег 
грузовика составил 48 000 км. Финансовый год на фирме заканчивается  
31 декабря.

Необходимо:
1. Рассчитать величину начисленного износа в 20_  году, используя 

метод прямолинейного списания
2. Показать, как в бухгалтерском балансе на 31 декабря 20_ года будет 

отражена  стоимость грузовика
3. Составить корреспонденцию счетов
4. Указать источник информации  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Основной документ нормативных правовых актов по вопро-сам 
бухгалтерского учета в РК?

a) приказ «О бухгалтерском учете»
b) стандарты бухгалтерскогоучета
c) инструктивные указания
d) Генеральный план счетов 

2. Основная цель бухгалтерского учета
a) составление финансовых отчетов
b) правильное ведение бухгалтерского учета
c) обеспечение пользователей полной и достоверной информа-цией
d) контроль за финансово – хозяйственной деятельностью субъ-екта

3. В чем заключается интеграционный смысл реформирования бух-
галтерского учета в РК? [7]

a) осуществление учета на основе единых нормативных актов
b) соответствие международной практике
c) введение генерального плана счетов
d) обеспечение пользователей необходимой информацией

4. Стандарты бухгалтерского учета определяют:
a) общие методологические основы учета и раскрытия информации
b) конкретную систему учетных процедур
c) правила ведения синтетического и аналитического учета
d) порядок составления корреспонденции счетов

5. В чем сущность принципа начислений в учете?
a) расходы следует начислять в момент их совершения 
b) доходы и расходы признаются в момент их оплаты
c) доходы и расходы начисляются и признаются на тот момент, когда 

они имеют место, а не тогда, когда была получена оплата
d) доходы признаются после уплаты налогов

6. Функции финансового учета:
a) сбор и обработка информации о себестоимости продукции
b) обеспечение пользователей достоверной информацией
c) учет активов и пассивов и обобщение этих данных в финансовой 

отчетности
d) составление финансовой отчетности
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7. Учетная политика предусматривает
a) определение форм ведения бухгалтерского учета
b) применение стандартов бухгалтерского учета
c) совокупность способов ведения бухгалтерского учета и раскрытия 

информации
d) правила ведения синтетического и аналитического учета

8. Ответственность за правильное формирование учетной политики 
субъекта несет:

a) главный бухгалтер
b) руководитель
c) налоговая служба
d) руководитель и главный бухгалтер

9.  Независимо от принадлежности к различным субъектам предпри-
нимательства инвентаризация проводится в следующих случаях:

a) при смене материально ответственных лиц (на день приемки-пере-
дачи дел)

b) при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также 
порчи имущества

c) в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями

d) при реорганизации субъекта перед составлением разделительного 
бухгалтерского баланса

e) все ответы верны

10. При получении приходных и расходных ордеров или платежных 
ведомостей кассир проверяет следующие документы:

a) наличие и подлинность на документах подписи главного бухгалте-
ра, а на расходном ордере или платежной ведомости – разрешитель-
ной подписи руководства субъекта

b) правильность оформления документов
c) наличие перечисленных в документах приложений
d) все ответы верны

11. Какие измерители применяются в бухгалтерском учете для отра-
жения имущества предприятия?

a) денежные и трудовые
b) натуральные, трудовые и денежные
c) натуральные и денежные
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d) трудовые и условно-натуральные
e) денежные

12. Основные стадии бухгалтерского учета это - 
a) формирование первичной информации, классификация и обобще-

ние полученной информации на счетах в учетных регистрах, фор-
мирование отчетных показателей, анализ и принятие экономиче-
ских решений

b) классификация и обобщение полученной информации на счетах в 
учетных регистрах

c) формирование первичной информации и отчетных показателей
d) обобщение полученной информации и принятие экономических ре-

шений
e) учет активов, капитала и хозяйственных процессов

13. Каковы основные задачи бухгалтерского учета? [7]
a) обеспечение информацией внутренних и внешних  пользователей 

бухгалтерской отчетности
b) формирование полной и достоверной информации о деятельности 

предпринятия за отчетные периоды
c) формирование, обеспечение информацией, своевременное предот-

вращение негативных явлений, выявление внутрихозяйственных 
резервов и прогнозирование результатов деятельности предприятия 
на текущий период и на перспективу;

d) содействие конкуренции на рынке с целью получения максималь-
ной прибыли;

e) правильная достоверная регистрация информации

14. Кодекс профессиональной этики бухгалтера это – 
a) объективность, независимость, компетентность и честность
b) честность и независимость
c) объективность и честность
d) компетентность и честность
e) добросовестность и корректность

15. Обязательства предприятия это –
a) обязательства перед поставщиками и подрядчиками;
b) требования в отношении активов предприятия;
c) требования поставщиков в отношении оплаты  предоставленных 

товаров и услуг;
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d) кредиторская задолженность, которая удовлетворяется посредством 
использования текущих активов;

e) обязательства – это обязанность лица (должника) совершить в поль-
зу другого лица (кредитора) определенное действие.

16. Что такое активы предприятия?
a) контролируемые предприятием экономические ресурсы, стоимость 

которых в момент приобретения может быть реальна измерена
b) денежные средства предприятия или активы, которые могут  быть 

превращены в денежные средства
c) статьи, которые предполагаются для использования в будущей дея-

тельности предприятия
d) товарно-материальные запасы, которые предполагается продать и 

получить за них денежные средства
e) хозяйственные средства

17. Дайте наиболее полное определение метода бухгалтерского учета:
a) это балансовое обобщение активов, обязательств и хозяйственных 

операций
b) это совокупность способов и приемов для правильного ведения 

бухгалтерского учета
c) это способ познания его предмета
d) это совокупность бухгалтерского учета: документации, инвентари-

зации, баланса, оценки, калькуляции, системы счетов и двойной за-
писи и отчетности

e) правильного ответа нет

18. Привлеченный капитал – это
a) краткосрочные, долгосрочные банковские кредиты,  краткосрочные 

и долгосрочные займы, обязательства к оплате;
b) резервный капитал
c) изъятый капитал
d) банковский кредит
e) фонды, кредиты, прибыли и убытки

19. В чем взаимосвязь бухгалтерского баланса и бухгалтерских счетов?
a) на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса
b) по остаткам статей баланса открываются счета бухгалтерского 

учета, а на основании остатков бухгалтерских счетов составляется           
баланс
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c) по данным дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов 
составляется баланс

d) бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущее изменение 
имущества

e) по отношению к балансу счета бывают активные и пассивные.

20. В каком разделе баланса показываются текущие активы?
a) раздел актива баланса
b) раздел пассива баланса
c) раздел обязательств и капитала
d) раздел обязательств
e) раздел капитала баланса

21 «Из кассы предприятия оплачена заработная плата работникам» – к 
какому типу относится данная операция?

a) третий тип (- актив, - пассив)
b) четвертый тип (- актив, - пассив)
c) первый тип (- актив, - актив)
d) второй тип (- пассив, - пассив)
e) в балансе не отражается

22. Каково назначение бухгалтерских счетов?
a) счета предназначены для отражения  систематизированной  груп-

пировки текущих учетных показателей о хозяйственных средствах 
и источниках их образования и процессах

b) регистрация хозяйственного имущества
c) обобщение производственных затрат, определение   финансовых ре-

зультатов
d) определение себестоимости
e) текущий контроль деятельности

23. Дайте понятия активным счетам
a) учитывают наличие и движение хозяйственных средств, по дебету - 

сальдо и увеличение, по кредиту – уменьшение
b) предназначены для отражения наличия и движения  хозяйственных 

средств
c) предназначены для учета источников финансирования
d) статьи актива баланса
e) статьи пассива баланса
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24. Дайте понятие пассивных счетов
a) предназначены для учета источников финансирования  хозяйствен-

ных средств, по кредиту учитывается – сальдо и увеличение, по де-
бету – уменьшение

b) предназначены для учета хозяйственного имущества
c) счета, учитывающие источники собственных средств
d) статьи пассива баланса
e) учитывается собственный капитал

25. Как Вы понимаете бухгалтерские записи (проводки)?
a) запись хозяйственных операций на счетах
b) отражение сумм хозяйственных операций на дебетуемых и креди-

туемых счетах способом двойной записи
c) способ двойной записи
d) корреспонденция счетов
e) обработка документов

26. Дайте понятие простой бухгалтерской записи
a) на основании одной операции изменяются три счета
b) по операции на одну сумму один счет дебетуется и один кредитуется
c) по данным одной операции один счет дебетуется, а  несколько сче-

тов кредитуются
d) по одной операции несколько счетов дебетуется и один счет креди-

туется
e) один счет дебетуется, а другой кредитуется

27. Дайте определение корреспонденции счетов
a) метод двойной записи по операциям
b) взаимосвязь между счетами по хозяйственной операции на основа-

нии двойной записи
c) изменения в активе и пассиве баланса
d) дебет счета, кредит второго счета
e) содержание операций в первичных документах

28. Какие виды инвентаризации бывают по объему охвата?
a) полная, частичная
b) периодическая и полная
c) плановая, выборочная
d) перманентная, периодическая, полная, выборочная
e) плановая, внезапная
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29. Термин «аудитор» означает
a) проверяющий
b) слушающий
c) удостоверяющий
d) контролирующий

30. Что не является задачей аудита?
a) сбор и оценка информации, необходимой для принятия объектив-

ных решений
b) содействие укреплению и росту собственности клиента
c) установление законности совершаемых операций и отсутствие хи-

щений со стороны работников хозяйствующего субъекта
d) разработка способов повышения профессионализма аудитора

31. Основная цель аудита состоит в:
a) выявлении ошибок персонала хозяйствующего субъекта
b) взаимосвязи экономических интересов государства и предприятия
c) установлении достоверности финансовой отчетности
d) разработке рекомендаций по улучшению финансовой деятельности 

клиента

32. Исследование финансовых прогнозов – это профессиональная 
услуга, включающая в себя:

a) составление финансовых прогнозов на основе предположений руко-
водства

b) ограничение предоставления аудиторского отчета только для руко-
водства и совета директоров

c) принятие ответственности по обновлению сведений руководства, 
обоснованных событиях, происходящих в течение года после даты 
выпуска отчета

d) оценку финансовых прогнозов и подтверждение соответствующих 
предположений руководства

33. Может ли аудитор заниматься:
a) производственной деятельностью
b) торговой деятельностью
c) предпринимательской деятельностью
d) посреднической деятельностью

34. Принцип, не обеспечивающий достижения цели профессиональ-
ного аудитора:
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a) честность
b) объективность
c) компромисс
d) компетентность

35. Стандарты аудита – это:
a) основные правила, касающиеся формы, размещения, подачи мате-

риала
b) основные правила проведения аудиторских процедур
c) процедуры исследования документов, хозяйственных операций на 

предмет соответствия законам, правилам внутреннего контроля
d) совокупность действий аудитора, обеспечивающих проверку хозяй-

ствующего субъекта

36. Исследование финансовых прогнозов – это профессиональная 
услуга, включающая в себя:

a) составление финансовых прогнозов на основе предположений руко-
водства

b) ограничение предоставления аудиторского отчета только для руко-
водства и совета директоров

c) принятие ответственности по обновлению сведений руководства, 
обоснованных событиях, происходящих в течение года после даты 
выпуска отчета

d) оценку финансовых прогнозов и подтверждение соответствующих 
предположений руководства
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ГЛАВА ІІІ. СОВРЕМЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

3.1. Теоретические основы современной налоговой системы в РК, 
функции и принципы системы налогообложения 

3.2. Основные режимы налогообложения предпринимательской дея-
тельности используемые в Казахстане

3.3. Механизм исчисления и уплаты налогов организациями и физи-
ческими лицами. Правила составления налоговой отчетности (на 
примере формы 910.00 «Упрощенная декларация для субъектов 
малого бизнеса»)

3.4. Как можно извлечь максимальную выгоду от налогообложения 

3.1. Теоретические основы современной налоговой системы в РК, 
функции и принципы системы налогообложения 

 Налоговое законодательство Республики Казахстан действует на всей 
территории Республики Казахстан и распространяется на физических 
лиц, юридические лица и их структурные подразделения.

Налоги – законодательно установленные государством в односторон-
нем порядке обязательные денежные платежи в бюджет, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, производимые в опре-
деленных размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный характер            
[8. статья 1];

Налогоплательщик – лицо или структурное подразделение юридиче-
ского лица, являющиеся плательщиком налогов и платежей в бюджет;

Налоговый режим – совокупность норм налогового законодательства 
Республики Казахстан, применяемых налогоплательщиком при исчисле-
нии всех налоговых обязательств по уплате налогов и платежей в бюджет, 
установленных настоящим Кодексом;

Специальный налоговый режим – особый порядок исчисления и 
уплаты отдельных видов налогов и других обязательных платежей в бюд-
жет, а также представления налоговой отчетности по ним для отдельных 
категорий налогоплательщиков;

Налоговые органы являются органами государственных доходов и 
выполняют следующие задачи:
 обеспечение соблюдения налогового законодательства Республики 

Казахстан;
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 обеспечение полноты и своевременности поступления налогов и 
платежей в бюджет;

 обеспечение полноты и своевременности исчисления, удержания и 
перечисления социальных платежей в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан и настоящим Кодексом;

 участие в реализации налоговой политики Республики Казахстан;
 обеспечение в пределах своей компетенции экономической безопас-

ности Республики Казахстан;
 формирование, обеспечение развития информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры и доступности электронных услуг для 
налогоплательщиков.

Система налоговых органов состоит из уполномоченного органа и его 
территориальных подразделений по областям, городам республиканского 
значения и столице, по районам, городам и районам в городах, а также 
межрайонных территориальных подразделений. В случае создания специ-
альных экономических зон могут быть образованы территориальные под-
разделения уполномоченного органа на территориях этих зон.

Налоговые органы имеют коды, утвержденные уполномоченным орга-
ном.

Во исполнение налогового обязательства налогоплательщик совер-
шает следующие действия:
 встает на регистрационный учет в налоговом органе;
 ведет учет объектов налогообложения и (или) объектов, связанных 

с налогообложением;
 исчисляет, исходя из объектов налогообложения и (или) объектов, 

связанных с налогообложением, налоговой базы и налоговых ста-
вок, суммы налогов и платежей, подлежащие уплате в бюджет, а 
также авансовые и текущие платежи по ним;

 составляет и представляет, за исключением налоговых регистров, 
налоговые формы и иные формы;

 уплачивает исчисленные и начисленные суммы налогов и платежей 
в бюджет, авансовые и текущие платежи по налогам и платежам в 
бюджет.

Налоговое обязательство должно быть исполнено налогоплательщи-
ком в порядке и сроки, которые установлены налоговым законодатель-
ством Республики Казахстан.

 Для постановки на регистрационный учет в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя физическое лицо направляет в налоговый орган 
уведомление в порядке, определенном законодательством Республики 
Казахстан о разрешениях и уведомлениях.
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Налоговые органы не производят постановку на регистрационный 
учет в качестве индивидуального предпринимателя физического лица, 
которому законодательством Республики Казахстан запрещено осущест-
влять индивидуальное предпринимательство.

Постановка физического лица на регистрационный учет в качестве 
лица, занимающегося частной практикой, производится на основании 
налогового заявления физического лица о регистрационном учете лица, 
занимающегося частной практикой, представленного в электронной 
форме посредством веб-портала «электронного правительства» до начала 
осуществления нотариальной деятельности, деятельности по исполнению 
исполнительных документов, адвокатской деятельности, деятельности по 
урегулированию споров в порядке медиации.

Налоговые органы в течение одного рабочего дня с даты получения 
налогового заявления производят постановку физического лица на реги-
страционный учет в качестве лица, занимающегося частной практикой, 
либо отказывают в такой постановке.

Отказ в постановке физического лица на регистрационный учет в 
качестве лица, занимающегося частной практикой, производится налого-
вым органом в случаях, если:
 данные документа, удостоверяющего личность, указанные в нало-

говом заявлении, не соответствуют сведениям, содержащимся в на-
циональных реестрах идентификационных номеров;

 данные лицензии на право осуществления нотариальной деятель-
ности, деятельности по исполнению исполнительных документов, 
адвокатской деятельности, указанные в налоговом заявлении, не 
соответствуют сведениям, содержащимся в государственном элек-
тронном реестре лицензий;

 место нахождения, указанное в налоговом заявлении, отсутствует в 
информационной системе «Адресный регистр».

Постановка физического лица, юридического лица, его структурных 
подразделений на регистрационный учет в качестве электронного нало-
гоплательщика носит добровольный характер и производится после про-
хождения регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика.

Для постановки на регистрационный учет налогоплательщик пред-
ставляет в налоговый орган по месту нахождения или жительства налого-
вое заявление о регистрационном учете электронного налогоплательщика 
на бумажном носителе в явочном порядке или в электронной форме                
[9 статья 1, 58  п].

Представление такого налогового заявления для постановки на реги-
страционный учет в качестве электронного налогоплательщика является 
согласием налогоплательщика на обмен электронными документами 
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посредством передачи по сети телекоммуникаций, обеспечивающей 
гарантированную доставку сообщений, в том числе на получение уве-
домлений налоговых органов, предусмотренных настоящим Кодексом, а 
также иных документов, предусмотренных законами Республики Казах-
стан.

Налоговый орган в течение одного рабочего дня со дня приема нало-
гового заявления о регистрационном учете электронного налогопла-
тельщика выдает налогоплательщику под роспись в журнале выдачи 
документов электронную цифровую подпись.

Налогоплательщик вправе представить налоговое заявление о реги-
страционном учете электронного налогоплательщика для аннулирова-
ния электронной цифровой подписи или ее замены в налоговый орган по 
месту нахождения или жительства в случаях:
 принятия решения об отказе от использования электронной цифро-

вой подписи;
 окончания срока действия регистрационного свидетельства;
 утери электронного носителя информации с ключевым контейне-

ром, содержащим электронную цифровую подпись;
 наличия повреждений, вызвавших нерабочее состояние электрон-

ного носителя информации с ключевым контейнером.
Аннулирование электронной цифровой подписи прекращает право 

налогоплательщика на обмен электронными документами с налоговым 
органом посредством передачи по сети телекоммуникаций, обеспечива-
ющей гарантированную доставку сообщений в случаях, установленных 
настоящей статьей.

Аннулирование или замена электронной цифровой подписи произво-
дится налоговым органом не позднее одного рабочего дня с даты подачи 
налогового заявления о регистрационном учете электронного налогопла-
тельщика для отказа от ключевого контейнера, содержащего электрон-
ную цифровую подпись, или его замены.

Налоговый орган аннулирует электронную цифровую подпись без 
налогового заявления налогоплательщика в течение одного рабочего дня 
с даты исключения из государственной базы данных налогоплательщиков.

Аннулирование электронной цифровой подписи налогоплательщика 
производится налоговым органом в течение одного рабочего дня в следу-
ющих случаях:
 признания недействительной государственной регистрации налого-

плательщика на основании вступившего в законную силу решения 
суда – с даты получения налоговым органом решения суда;

 признания банкротом – со дня вступления в законную силу реше-
ния суда о признании налогоплательщика банкротом.



209

3.2. Основные режимы налогообложения 
предпринимательской деятельности используемые в Казахстане

Два основных режима налогообложения предпринимательской дея-
тельности используемые в Казахстане:
 общеустановленный порядок налогообложения;
 специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса (на 

основе упрощенной налоговой декларации).
Общеустановленный порядок налогообложения предусматривает 

ставку корпоративного подоходного налога 20% от налогооблагаемого 
дохода. Налогооблагаемый доход определяется как разница между сово-
купным годовым доходом с учетом корректировок и вычетов предусмо-
тренных действующим налоговым законодательством.

Для корпоративного подоходного налога налоговым периодом является 
календарный год с 1 января по 31 декабря. Плательщик корпоративного 
подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения 
декларацию по корпоративному подоходному налогу не позднее 31 марта 
года, следующего за отчетным налоговым периодом. Налогоплательщик 
осуществляет уплату по корпоративному подоходному налогу по итогам 
налогового периода не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным 
налоговым периодом.

В дополнение к корпоративному подоходному налогу чистый доход 
иностранного юридического, осуществляющего деятельность в Респу-
блике Казахстан через постоянное учреждение (в том числе, филиал или 
представительство), подлежит налогообложению по ставке 15%.

Кроме того, налогоплательщики несут обязательства по уплате в бюд-
жет социального налога (общая ставка 11% от ФОТ), социальных отчис-
лений (общая ставка 5% от ФОТ), обязательных пенсионных взносов за 
своих работников (10% от ФОТ), а также иных налогов и обязательных 
отчислений в бюджет РК предусмотренных налоговым законодательством 
РК для конкретных случаев.

Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса на 
основе упрощенной декларации устанавливает для субъектов малого биз-
неса упрощенный порядок исчисления и уплаты социального налога, кор-
поративного или индивидуального подоходного налога, за исключением 
налогов, удерживаемых у источника выплаты.

Исчисление налогов на основе упрощенной декларации произво-
дится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту 
налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 3%. 
Налоговым периодом является полугодие. Упрощенная декларация пред-
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ставляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика 
не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым 
периодом. Уплата в бюджет исчисленных по упрощенной декларации 
налогов производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего 
за отчетным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоратив-
ного) подоходного налога и социального налога [9, ст 688, п 2].

Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса не 
вправе применять ряд субъектов предпринимательской деятельности, в 
том числе: филиалы, представительства юридических лиц; юридические 
лица, имеющие филиалы, представительства; юридические лица, в кото-
рых доля участия других юридических лиц составляет более 25%; юриди-
ческие лица, у которых учредитель или участник одновременно является 
учредителем или участником другого юридического лица, применяю-
щего специальный налоговый режим; налогоплательщики, оказывающие 
услуги на основании агентских договоров (соглашений); юридические 
лица, получающие доходы из источников за пределами Республики 
Казахстан, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов, воз-
награждений, роялти.

Также, не вправе применять специальный налоговый режим для субъ-
ектов малого бизнеса налогоплательщики, осуществляющие следующие 
виды деятельности:
 производство подакцизных товаров;
 хранение, и оптовая реализация подакцизных товаров;
 реализация отдельных видов нефтепродуктов - бензина, дизельного 

топлива и мазута;
 проведение лотерей;
 недропользование;
 сбор и прием стеклопосуды;
 сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отхо-

дов цветных и черных металлов;
 консультационные услуги;
 деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;
 финансовая, страховая деятельность и посредническая деятель-

ность страхового брокера и страхового агента;
 деятельность в области права, юстиции и правосудия.
Кроме того, для применения специального налогового режима для 

субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, юридиче-
ское лицо должно соответствовать следующим критериям:
 предельная среднесписочная численность работников за налоговый 

период составляет 50 человек;
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 предельный доход за налоговый период составляет 2800-кратный 
минимальный размер заработной платы установленный законом о 
республиканском бюджете и действующий на 1-ое января соответ-
ствующего финансового года.

3.3. Механизм исчисления и уплаты налогов организациями и 
физическими лицами. Правила составления налоговой отчетности 

(на примере формы 910.00 
«Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса»)

«Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса (форма 
910.00)» разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан 
от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» и определяют порядок составления формы налоговой 
отчетности «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса» 
далее – декларация, предназначенной для исчисления индивидуального 
корпоративного подоходного и социального налогов, индивидуального 
подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты и соци-
альных платежей [10]. 

Декларация составляется субъектами малого бизнеса, применяю-
щими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. 
При заполнении декларации не допускаются исправления, подчистки и 
помарки. В документе применяются следующие арифметические знаки: 
«+» – плюс; «-» – минус; «х» – умножение; «/» – деление; «=» – равно. 
Отрицательные значения сумм обозначаются знаком «-» в первой левой 
ячейке соответствующей строки декларации. При отсутствии показателей 
соответствующие ячейки декларации не заполняются. При составлении 
декларации:

1) на бумажном носителе – заполняется шариковой или перьевой руч-
кой, черными или синими чернилами, заглавными печатными сим-
волами или с использованием печатающего устройства;

2) в электронной форме – заполняется в соответствии со статьей 208 
Налогового кодекса.

Декларация составляется, подписывается, заверяется налогоплатель-
щиком на бумажном или электронном носителях на казахском или рус-
ском языках, в соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.

При представлении декларации [10]:
1) в явочном порядке на бумажном носителе – составляется в двух 

экземплярах, один экземпляр возвращается налогоплательщику с отмет-
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кой с отметкой фамилии, имени, отчества и подписью работника органа 
государственных доходов, принявшего декларацию и оттиском печати;

2) по почте заказным письмом с уведомлением на бумажном носи-
теле – налогоплательщик получает уведомление почтовой или иной орга-
низации связи;

3) в электронной форме, допускающем компьютерную обработку 
информации – налогоплательщик получает уведомление о принятии или 
непринятии налоговой отчетности системой приема налоговой отчетно-
сти органов государственных доходов.

В разделе «Общая информация о налогоплательщике (налоговом 
агенте)» налогоплательщик (налоговый агент) указывает следующие дан-
ные:

1) индивидуальный идентификационный номер бизнес-идентифика-
ционный номер налогоплательщика;

2) фамилия, имя отчество (при его наличии) индивидуального пред-
принимателя или наименование юридического лица в соответствии с 
учредительными документами. При исполнении налогового обязатель-
ства доверительным управляющим в соответствии с договором довери-
тельного управления имуществом или в иных случаях возникновения 
доверительного управления в строке указывается фамилия, имя отчество 
физического лица-доверительного управляющего или наименование юри-
дического лица-доверительного управляющего в соответствии с учреди-
тельными документами;

3) налоговый период, за который представляется налоговая отчет-
ность;

4) отдельные категории налогоплательщика.
Ячейки отмечаются в случае, если налогоплательщик относится к 

одной из категорий, указанных в строке А или В, C или D;
А – доверительный управляющий в соответствии со статьей 40 Нало-

гового кодекса;
В – учредитель доверительного управления в соответствии со статьей 

40 Налогового кодекса;
C – ведет бухгалтерский учет в соответствии с пунктом 2 статьи 2 

Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности»;

D – не ведет бухгалтерский учет в соответствии с пунктом 2 статьи 
2 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности»;

ячейки C или D отмечаются индивидуальными предпринимателями;
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5) вид декларации. Соответствующие ячейки отмечаются с учетом 
отнесения декларации к видам налоговой отчетности, указанным в статье 
206 Налогового кодекса;

6) номер и дата уведомления. Ячейки заполняются в случае представ-
ления вида декларации, предусмотренного подпунктом 4) пункта 3 статьи 
206 Налогового кодекса;

7) код валюты в соответствии с приложением 23 «Классификатор 
валют», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 
сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для 
заполнения таможенных деклараций» [10];

8) признак резидентства.
Ячейка А отмечается налогоплательщиком-резидентом Республики 

Казахстан.
Ячейка В отмечается налогоплательщиком-нерезидентом Республики 

Казахстан.
В разделе «Исчисление налогов»:
1) в строке 910.00.001 указывается доход, определяемый в соответ-

ствии со статьей 681 Налогового кодекса, с учетом корректировок, произ-
водимых в соответствии с пунктом 6 данной статьи Налогового кодекса;

2) в строке 910.00.002 указывается доход, определяемый в соответ-
ствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «О транс-
фертном ценообразовании»;

3) в строке 910.00.003 указывается среднесписочная численность 
работников за налоговый период, которая определяется по формуле: 
(А+В+С+D+Е+F)/6 месяцев, где А, В, С, D, Е и F – количество работников 
за каждый месяц налогового периода;

В строке 910.00.003 А указывается среднесписочная численность 
работников-пенсионеров, в строке 910.00.003 В указывается среднеспи-
сочная численность работников-инвалидов.

В случае если среднесписочная численность работников составит 
дробное значение от 0,5 и выше, то такое значение подлежит округлению 
до целой единицы, значение ниже 0,5 округлению не подлежит;

4) в строке 910.00.004 указывается среднемесячная заработная плата 
на одного работника за налоговый период;

5) в строке 910.00.005 указывается сумма налогов, исчисленных по 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 687 Налогового кодекса, опре-
деляемая по формуле: 910.00.001 х 3%;

6) в строке 910.00.006 указывается корректировка суммы налогов 
в соответствии с пунктом 2 статьи 687 Налогового кодекса, которая 
определяется:
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по формуле: 910.00.005 (сумма исчисленных налогов с дохода) х 
910.00.003 (среднесписочная численность работников) х 1,5% (процент 
корректировки).

Данная строка заполняется при условии, если среднемесячная зара-
ботная плата одного работника по итогам отчетного периода составляет 
у индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, юридических 
лиц – не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы 
согласно пункту 2 статьи 687 Налогового кодекса;

7) в строке 910.00.007 указывается сумма налогов после корректи-
ровки, которая определяется по формуле: 910.00.005 – 910.00.006;

8) в строке 910.00.008 указывается сумма индивидуального (корпора-
тивного) подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет в размере ½ 
от исчисленной суммы налогов по декларации, определяемая по формуле: 
910.00.007 х 0,5;

9) в строке 910.00.009 указывается сумма социального налога, под-
лежащего уплате в бюджет в размере ½ от исчисленной суммы налогов 
по декларации за минусом суммы социальных отчислений в Государ-
ственный фонд социального страхования, определяемая по формуле: 
(910.00.007 х 0,5) – 910.00.011 VII – 910.00.18 VII.

В случае превышения суммы социальных отчислений в Государствен-
ный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с Зако-
ном Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном 
социальном страховании», над суммой социального налога, в строке 
910.00.009, в соответствии с пунктом 2 статьи 688 Налогового кодекса, 
указывается сумма социального налога, равная нулю.

В разделе «Исчисление социальных платежей за индивидуального 
предпринимателя»:

1) в строках с 910.00.010 I по 910.00.010 VI указывается доход, с кото-
рого исчисляются социальные отчисления за индивидуального пред-
принимателя в соответствии с Законом об обязательном социальном 
страховании, за каждый месяц отчетного периода.

Строка 910.00.010 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
дохода за полугодие, определяемая как сумма строк с 910.00.010 I по 
910.00.010 VI;

2) в строках с 910.00.011 I по 910.00.011 VI указывается сумма соци-
альных отчислений за индивидуального предпринимателя, исчисленных 
в соответствии с Законом об обязательном социальном страховании, за 
каждый месяц отчетного периода.

Строка 910.00.011 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
социальных отчислений за полугодие, определяемая как сумма строк с 
910.00.011 I по 910.00.011 VI;
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3) в строках с 910.00.012 І по 910.00.012 VI указывается доход, с кото-
рого исчисляются обязательные пенсионные взносы за индивидуального 
предпринимателя за каждый месяц отчетного периода.

Строка 910.00.012 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
дохода за полугодие, определяемая как сумма строк с 910.00.012 I по 
910.00.012 VI;

4) в строках с 910.00.013 I по 910.00.013 VI указывается сумма обяза-
тельных пенсионных взносов за индивидуального предпринимателя за 
каждый месяц отчетного периода.

Строка 910.00.013 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
обязательных пенсионных взносов за полугодие, определяемая как сумма 
строк с 910.00.013 I по 910.00.013 VI;

5) в строках с 910.00.014 I по 910.00.014 VI указывается сумма взно-
сов на обязательное социальное медицинское страхование за инди-
видуального предпринимателя за каждый месяц отчетного периода в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года 
«Об обязательном социальном медицинском страховании» (далее –
Закон об обязательном социальном медицинском страховании).

Строка 910.00.014 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
взносов на обязательное социальное медицинское страхование за индиви-
дуального предпринимателя за полугодие, определяемая как сумма строк 
с 910.00.014 I по 910.00.014 VI.

Строки c 910.00.014 I по 910.00.014 VII подлежат заполнению с 1 
января 2020 года в соответствии с Законом об обязательном социаль-
ном медицинском страховании.

К примеру, в 2018 году заполнение вышеуказанных строк произво-
дится следующим образом:

1) по строке 910.00.001 доход за налоговый период индивидуального 
предпринимателя составил 29 000 000 тенге;

2) по строке 910.00.002 доход, определяемый в соответствии с Зако-
ном о трансфертном ценообразовании, отсутствует;

3) по строке 910.00.003 среднесписочная численность работников, 
составила 24 человек, определенная следующим образом:

((25+25+25+25+22+22)/6 месяцев), где 25 человека – количество работ-
ников с первого по четвертый месяцы налогового периода, 22 человека –
количество работников в пятом и шестом месяцах налогового периода;

4) по строке 910.00.004 среднемесячная заработная плата на одного 
работника за налоговый период составила 56 882 тенге, определенная сле-
дующим образом:
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сумма начисленной заработной платы работников за первый месяц 
налогового периода составила 1 119 000 тенге (240 000 тенге + 720 000 
тенге + 159 000 тенге), в том числе:

заработная плата пяти человек по 48 000 тенге составила 240 000 тенге 
(5 х 48 000 тенге);

заработная плата шестнадцати человек по 45 000 тенге составила            
720 000 тенге (16 х 45 000 тенге);

заработная плата четырех человек по 39 750 тенге составила 159 000 
тенге (4 х 39 750 тенге).

Так, среднемесячная заработная плата на одного работника за первый 
месяц налогового периода составила 44 760 тенге (1 119 000/25 человек).

Аналогично определяются среднемесячные суммы заработной платы 
на одного работника со второго по шестой месяцы налогового периода.

Во втором месяце налогового периода сумма среднемесячной зара-
ботной платы на одного работника составила – 56 700 тенге, в третьем –            
57 900 тенге, в четвертом и пятом месяцах по 62 700 тенге, в шестом         
56 536 тенге.

Тогда, среднемесячная сумма заработной платы на одного работника 
за налоговый период составила 56 882 тенге (44 760 тенге + 56 700 тенге +
+ 57 900 + 62 700 + 62 700 + 56 536 тенге)/6 месяцев.

В данном примере 2-кратный минимальный размер месячной заработ-
ной платы, установленный Законом о республиканском бюджете на 2018 
год, составил 56 568 тенге (28 284 х 2).

Так как, среднемесячная заработная плата на одного работника по 
итогам налогового периода (56 882) превысила 2-кратный размер мини-
мальной заработной платы, то производится корректировка сумм нало-
гов, исчисленных за налоговый период, в сторону уменьшения, исходя 
из среднесписочной численности работников, предусмотренная пунктом           
2 статьи 687 Налогового кодекса;

5) по строке 910.00.005 сумма исчисленных налогов в соответствии 
с пунктом 1 статьи 687 Налогового кодекса составила 870 000 тенге             
(29 000 000 тенге х 3%);

6) по строке 910.00.006 корректировка суммы налогов в соответствии 
с пунктом 2 статьи 687 Налогового кодекса составила 313 200 тенге, 
определяется следующим образом:

870 000 тенге х 24 человек х 1,5% = 313 200, где 1,5% – процент кор-
ректировки суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписоч-
ной численности работников;

7) по строке 910.00.007 сумма налогов после корректировки, произве-
денной в сторону уменьшения, составила 556 800 тенге (870 000 тенге – 
313 200 тенге);
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8) по строке 910.00.008 сумма индивидуального (корпоративного) 
подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет за налоговый период, 
составила 278 400 тенге (556 800 тенге х 0,5);

9) по строке 910.00.009 сумма социального налога, подлежащего 
уплате в бюджет за налоговый период, определяется как сумма исчис-
ленного социального налога (910.00.007 х 0,5) минус сумма социальных 
отчислений за индивидуального предпринимателя (910.00.011 VII) минус 
сумма социальных отчислений за работников (910.00.018 VII) равна отри-
цательной разнице ((556 800 х 0,5) – 59 397 – 355 393);

10) по строке 910.00.010 сумма дохода, с которого исчисляются соци-
альные отчисления за индивидуального предпринимателя, составила – 
1 697 040 (282 840 тенге х 6 месяцев), где 282 840 тенге – предельный 
доход за месяц, принимаемый для исчисления социальных отчислений;

11) по строке 910.00.011 сумма социальных отчислений за индивиду-
ального предпринимателя составила 59 397 тенге (1 697 040 х 3,5%), где 
3,5% – ставка социальных отчислений в 2018 году;

12) по строке 910.00.012 сумма дохода, с которого исчисляются обя-
зательные пенсионные взносы за индивидуального предпринимателя в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О 
пенсионном обеспечении» (далее – Закон о пенсионном обеспечении), 
составила 169 704 тенге (28 284 тенге х 6 месяцев), где 28 284 тенге – 
минимальный размер заработной платы, установленный Законом о респу-
бликанском бюджете на 2018 год;

13) по строке 910.00.013 сумма обязательных пенсионных взносов за 
индивидуального предпринимателя составила 16 970 тенге (169 704 тенге 
х 10%), где 10% – ставка обязательных пенсионных взносов.

В разделе «Исчисление ИПН и социальных платежей физических 
лиц»:

1) в строках с 910.00.015 I по 910.00.015 VI указывается сумма ИПН, 
исчисленного с доходов граждан Республики Казахстан, выплаченных 
физическим лицам, и подлежащего перечислению в бюджет за каж-
дый месяц отчетного периода.

Строка 910.00.015 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
ИПН, исчисленного с доходов граждан Республики Казахстан за полуго-
дие, определяемая как сумма строк с 910.00.015 I по 910.00.015 VI;

2) в строках с 910.00.016 I по 910.00.016 VI указывается сумма ИПН, 
исчисленного с доходов иностранцев и лиц без гражданства, выплачен-
ных физическим лицам, и подлежащего перечислению в бюджет за каж-
дый месяц отчетного периода.
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Строка 910.00.016 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
ИПН, исчисленного с доходов иностранцев и лиц без гражданства за 
полугодие, определяемая как сумма строк с 910.00.016 I по 910.00.016 VI;

3) в строках с 910.00.017 I по 910.00.017 VI указывается сумма расхо-
дов работодателя, выплачиваемых физическим лицам в виде доходов за 
налоговый период в соответствии с Законом об обязательном социальном 
страховании, за каждый месяц отчетного периода.

При этом социальные отчисления производятся в размере, установ-
ленном законодательством об обязательном социальном страховании от 
объекта исчисления социальных отчислений. Ежемесячный доход, прини-
маемый для исчисления социальных отчислений, не должен превышать 
десятикратный размер минимальной заработной платы, устанавливаемой 
Законом о республиканском бюджете.

В случае если объект исчисления социальных отчислений за календар-
ный месяц менее минимального размера заработной платы, установлен-
ного Законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года, то социальные отчисления исчисля-
ются, перечисляются исходя из минимального размера заработной платы.

Строка 910.00.017 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
доходов физических лиц, с которых исчисляются социальные отчисления 
за полугодие, определяемая как сумма строк с 910.00.017 I по 910.00.017 VI;

4) в строках с 910.00.018 I по 910.00.018 VI указывается сумма соци-
альных отчислений за каждый месяц отчетного периода.

Строка 910.00.018 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
социальных отчислений за полугодие, определяемая как сумма строк с 
910.00.018 I по 910.00.018 VI;

5) в строках с 910.00.019 І по 910.00.019 VI указывается сумма доходов, 
начисленных физическим лицам, с которых удерживаются (начисляются) 
обязательные пенсионные взносы за каждый месяц отчетного периода.

Строка 910.00.019 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
доходов, начисленных физическим лицам, с которых удерживаются 
(начисляются) обязательные пенсионные взносы за полугодие, определя-
емая как сумма строк с 910.00.019 I по 910.00.019 VI.

При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления обяза-
тельных пенсионных взносов, не должен превышать 75-кратный мини-
мальный размер заработной платы, установленный на соответствующий 
финансовый год Законом о республиканском бюджете;

6) в строках с 910.00.020 I по 910.00.020 VI указывается сумма обя-
зательных пенсионных взносов, исчисленных с выплаченных доходов 
физических лиц и подлежащих перечислению в единый накопительный 
пенсионный фонд за каждый месяц отчетного периода.
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Строка 910.00.020 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
обязательных пенсионных взносов за полугодие, определяемая как сумма 
строк с 910.00.020 I по 910.00.020 VI;

7) в строках с 910.00.021 I по 910.00.021 VI указывается сумма доходов, 
начисленных физическим лицам, с которых исчисляются (начисляются) 
обязательные профессиональные пенсионные взносы за каждый месяц 
отчетного периода в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении.

Строка 910.00.021 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
доходов, начисленных физическим лицам, с которых исчисляются (начис-
ляются) обязательные профессиональные пенсионные взносы за полуго-
дие в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении, определяемая 
как сумма строк с 910.00.021 I по 910.00.020 VI;

8) в строках с 910.00.022 I по 910.00.022 VI указывается сумма обяза-
тельных профессиональных пенсионных взносов за каждый месяц отчет-
ного периода.

Строка 910.00.022 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
обязательных профессиональных пенсионных взносов за полугодие, опре-
деляемая как сумма строк с 910.00.021 I по 910.00.021 VI;

9) в строках с 910.00.023 I по 910.00.023 VI указывается сумма дохо-
дов, принимаемые для исчисления взносов и отчислений на обязательное 
социальное медицинское страхование в соответствии с Законом об обяза-
тельном социальном медицинском страховании, за каждый месяц отчет-
ного периода.

Строка 910.00.023 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
доходов, принимаемые для исчисления взносов и отчислений на обяза-
тельное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом 
об обязательном социальном медицинском страховании за полугодие, 
определяемая как сумма строк с 910.00.023 I по 910.00.023 VI;

10)  в строках с 910.00.024 I по 910.00.024 VI указывается сумма взно-
сов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование 
за физических лиц за каждый месяц отчетного периода в соответствии с 
Законом об обязательном социальном медицинском страховании.

Строка 910.00.024 VII предназначена для отражения итоговой суммы 
взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхо-
вание за физических лиц за полугодие, определяемая как сумма строк с 
910.00.024 I по 910.00.024 VI.

В разделе «БИН аппарата акимов городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов»:

1) по строке 910.00.025 указывается БИН аппарата акимов городов 
районного значения, сел, поселков, сельских округов по месту нахожде-
ния индивидуального предпринимателя.



220                                                                                            

При этом местом нахождения индивидуального предпринимателя 
признается место преимущественного осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя, заявленное при постановке на реги-
страционный учет в органе государственных доходов в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

В разделе «Ответственность налогоплательщика»:
1) в поле «Фамилия, имя отчество налогоплательщика» указыва-

ется фамилия, имя отчество руководителя в соответствии с учредитель-
ными документами.

В случае если декларация представляется физическим лицом, в поле 
указывается фамилия, имя отчество (при его наличии) налогоплатель-
щика, которые заполняются в соответствии с документами, удостоверя-
ющими личность;

2) дата подачи декларации в орган государственных доходов;
3) код органа государственных доходов по месту нахождения налого-

плательщика.
При этом местом нахождения индивидуального предпринимателя 

признается место преимущественного осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя, заявленное при постановке на реги-
страционный учет в органе государственных доходов в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

Местом нахождения юридического лица-резидента признается место 
нахождения его постоянно действующего органа, указываемое в учреди-
тельных документах.

Местом нахождения юридического лица-нерезидента, осуществля-
ющего деятельность через постоянное учреждение без открытия фили-
ала, представительства, признается место осуществления деятельности в 
Республике Казахстан, заявленное при регистрации в качестве налогопла-
тельщика в органе государственных доходов;

4) код органа государственных доходов по месту жительства физиче-
ского лица.

При этом местом жительства физического лица признается место 
регистрации гражданина в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о регистрации граждан;

5) в поле «Фамилия, имя отчество должностного лица, приняв-
шего декларацию» указывается фамилия, имя отчество работника 
органа государственных доходов, принявшего декларацию;

6) дата приема декларации должностным лицом в соответствии с 
пунктом 2 статьи 209 Налогового кодекса;

7) входящий номер декларации, присваиваемый органом государ-
ственных доходов;
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8) дата почтового штемпеля, проставленного почтовой или иной орга-
низацией связи.

Подпункты 5), 6), 7) и 8) настоящего пункта заполняются работником 
органа государственных доходов, принявшим декларацию на бумажном 
носителе.

3.4. Как можно извлечь максимальную выгоду 
от налогообложения 

В Налоговом кодексе Казахстана есть множество льгот и различных 
послаблений, нацеленных на снижение фискальной нагрузки на малый 
и средний бизнес. Но большинство из них не используются на практике. 
Причиной этому является сложный язык главного налогового документа 
страны и множество заложенных в него противоречий и серых зон [11].

Ещё больше усложняет понимание ежегодно вносимые изменения и 
дополнения к уже действующим нормам. «Но уже с января информацию 
о своём предприятии вы можете найти в web-приложении «Кабинет нало-
гоплательщика». После получения определённой категории у налогопла-
тельщика есть возможность предоставить пояснение в налоговые органы 
для перевода в более низкую категорию. В этом году также был введён 
Единый совокупный платёж ЕСП для самозанятых, который является 
самым простым способом работы без регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя – ИП.

Максимальный доход, позволяющий использовать этот налоговый 
режим, не должен превышать 1 175 МРП – 2,9 млн тенге в год. Важно знать, 
что после открытия ИП предприниматель не сможет работать по ЕСП. 

С 2019 года в Казахстане введен Единый совокупный платеж (ЕСП), 
который предусматривает упрощенный порядок регистрации в налоговых 
органах деятельности неформально занятых.

Он объединяет в себе четыре обязательных вида платежа:
 индивидуальный подоходный налог (ИПН);
 социальные отчисления в государственный фонд социального стра-

хования;
 пенсионные выплаты в ЕНПФ;
 отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхо-

вания.
Размер ЕСП. Ежемесячный размер единого совокупного платежа в 

2019 году составляет:
1 МРП – для физических лиц, проживающих в городах республикан-

ского значения, столице и областного значения;
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0,5 МРП – для физических лиц, проживающих в других населенных 
пунктах.

Кто платит ЕСП. Согласно ст.774 раздела 24 Налогового кодекса РК, 
плательщиками ЕСП признаются физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя, которые одновременно соответствуют сле-
дующим условиям:
 уплатили единый совокупный платеж;
 не используют труд наемных работников;
 оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являю-

щимся налоговыми агентами, и (или) реализуют исключительно 
физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, сель-
скохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства соб-
ственного производства, за исключением подакцизной продукции.

При этом, размер дохода плательщиков ЕСП не должен превышать 
1175 МРП в год.

Как и когда платить ЕСП. Уплачивать ЕСП необходимо отдельно за 
каждый месяц, в котором был получен доход. Также предусмотрена воз-
можность уплаты авансом за последующие месяцы.

Уплатить ЕСП можно в кассе любого банка Казахстана, а также в 
отделениях «Казпочты». Для этого нужно предъявить свое удостоверение 
личности и произвести платеж по КНП «183» на банковский счет НАО ГК 
«Правительство для граждан».

Национальным Банком РК для ЕСП выделены коды назначения плате-
жей – КНП 183 при уплате единого совокупного платежа и КНП 184 при 
уплате ошибочно перечисленных/зачисленных сумм единого совокупного 
платежа. В платёжных сообщениях формата МТ 102 в поле «OPV» (поле 
70 детали платежа) будет буква «G».

Бенефициар НАО Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»

БИН бенефициара 160440007161

БИК бенефициара GCVPKZ2A

ИИК бенефициара KZ47009ESP0163609911

Код назначения платежа 183

Как сумма ЕСП распределяется по налогам?
Сумма единого совокупного платежа распределяется НАО ГК «Прави-

тельство для граждан» в следующей пропорции:
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 10% – индивидуальный подоходный налог (ИПН);
 20% – социальные отчисления (СО);
 30% – обязательные пенсионный взносы (ОПВ);
 40% – отчисления на обязательное медицинское страхование 

(ОСМС).
Какие права и гарантии имеют плательщики ЕСП?
Уплата единого совокупного платежа самостоятельно занятым физи-

ческим лицам позволяет быть участником системы обязательного соци-
ального медицинского страхования.

Работодатели должны платить обязательные пенсионные взносы за 
работников, нанятых по договору гражданско-правового характера, то 
есть фрилансеров. Взносы будут уплачивать юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой. 
Они выступают налоговыми агентами, исчисляющими и уплачивающими 
индивидуальный подоходный налог за таких внештатных сотрудников.

Ещё одним новшеством, которое отметили эксперты, стал переход на 
электронные счета-фактуры для компаний, состоящих на учёте по 
НДС, комиссионеров, экспедиторов, участников системы госзакупок, 
а также тех, кто торгует импортными товарами из специального 
перечня. Выписывать ЭСФ не обязательно, если оплата производится 
наличными или банковской картой с представлением чека.

Также продолжается поэтапное расширение видов деятельности, для 
которых обязательным становится использование онлайн контрольно-кас-
совых машин, а также списка товаров, реализуемых модулем «Виртуаль-
ный склад».

Основным правилом для снижения нагрузки на бизнес является его 
оптимизация под специальные режимы налогообложения.

Несмотря на всю свою сложность, налоговое законодательство в 
Казахстане очень лояльно и необременительно в плане размера ставок 
по сравнению с другими странами. При этом основные послабления и 
льготы предоставлены, в первую очередь, малому и среднему бизнесу, 
более крупным компаниям экономить на налогах сложнее. 

Одним из ключевых моментов является правильный выбор режима 
налогообложения, где главное – это удобство для планируемого бизнеса.

В идеале патент, если работаешь сам, а если используешь наёмный 
труд, то лучше упрощённая декларация – она понятнее и меньше претен-
зий со стороны налоговых органов, которые любят так или иначе интер-
претировать всё не в пользу предпринимателей. Но пока у них KPI – это 
пополнение бюджета, их трудно в этом винить, несмотря на то, что в 
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Налоговом кодексе их обязанностью является в том числе и защита прав 
налогоплательщиков.

Для более крупных компаний, которые не подходят под критерии 
упрощённого вида уплаты налогов, но не потянут общеустановленный 
режим, выходом является так называемый фиксированный вычет.

Совет по выбору налоговых режимов для тех, кто хочет открыть свой 
бизнес: Если вы задумали заняться бизнесом, не торопитесь открывать 
ИП. Рассмотрите варианты использования единого совокупного платежа, 
если вы не используете труд наёмных работников, то есть работаете само-
стоятельно, а также оказываете услуги только физическим лицам, или вы 
сельский житель, реализующий продукцию рядовым гражданам. Если вы 
не подпадаете под условия ЕСП, берите патент. Например, вы сдаёте в 
аренду недвижимость, технику и оказываете услуги организациям или 
занимаетесь торговлей.

Регистрацию можно оформить за час на egov.kz, имея электронную 
цифровую подпись. При оформлении на год необходимо произвести впе-
рёд все платежи и оформить патент в «Кабинете налогоплательщика». 
Не бойтесь предполагать доход: при увеличении или уменьшении дохода 
можно произвести корректировку патента и налога. Важно знать, что если 
вы выберете режим налогообложения на основе упрощённой декларации, 
то уже невозможно будет перевестись на патент.

Если ЕСП и патент не подходит, тогда выбирайте вариант ИП на 
основе упрощённой декларации. Но у неё также есть ограничения по 
видам услуг и торговле. Например, ИП нельзя заниматься реализацией 
нефтепродуктов или оказывать бухгалтерские услуги.

Важно учитывать нюансы, которые усложняют работу на «упро-
щёнке»:

При приёме наличных денег вы обязаны установить онлайн кассовый 
аппарат (65 000 тенге) и POS-терминал (95 000 тенге). Есть мобиль-
ные приложения онлайн кассовых аппаратов, но они также имеют або-
нентскую плату, кроме того, при их использовании нужно будет купить 
принтер.

При реализации импортированного товара организациям по безналич-
ному расчёту вы обязаны выписывать электронные счёт-фактуры (ЭСФ).

При реализации товаров, входящих в перечень изъятий, при любой 
продаже необходимо выписывать ЭСФ. Поэтому нужно проверить по 
коду ТН ВЭД, входит ли ваш товар в этот список.

Преимущества ЕСП, патента и упрощённой декларации: нет необ-
ходимости вести бухгалтерский учёт, все платежи можно оплачивать без 
открытия счёта в банке – через кассу, терминалы и платёжные карточки. 
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Можно обойтись без бухгалтера, но только если не будете выписывать 
электронные счета-фактуры. Также для патента и «упрощёнки» действует 
более простой порядок закрытия ИП.

Любой предприниматель перед открытием собственного бизнеса дол-
жен изучить разные варианты налогообложения. Например, для открытия 
магазина или организации торговли через интернет выгоднее применить 
общеустановленный режим налогообложения – налоги платятся с раз-
ницы «доходы минус расходы».

Но при этом надо учитывать, что с 2019 года индивидуальные пред-
приниматели, которые работают по упрощённому режиму, должны пла-
тить пенсионные взносы. Это 10% от минимальной заработной платы или 
4 250 тенге в месяц.

Для оказания услуг частным лицам, таких как сдача квартир в аренду, 
услуги слесарей и электриков, медицинских сиделок и домработниц, 
лучше платить единый совокупный платёж ЕСП.

Однако применение ЕСП таксистам, которые получают деньги не 
напрямую от частных лиц, а от посредников – таксопарков, сервисов 
онлайн-заказов через приложение, не рекомендуется, так как в этом слу-
чае услуги оказываются не частным лицам, а таксопарку, который и пла-
тит деньги.

Не стоит рассчитывать на налоговую амнистию и скидки за благотво-
рительность

В 2019 году была запущена уже третья налоговая амнистия, под кото-
рую подпадает 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в Казах-
стане. По данным Министерства финансов, будут списаны порядка 111 
млрд тенге пени и 5,8 млрд тенге штрафов при условии погашения основ-
ного долга по налогам.

Отличия ЕСП и патента на примере услуг репетитора.
Вам предложили подтянуть ребенка за полгода по предмету с опла-

той 50 тысяч тенге за месяц. По патенту – надо предоставить расчеты и 
оплатить налоги сразу, а именно 43166 тенге: 3000 тенге = 1% индиви-
дуальный подоходный налог (50000*6 мес*1%)10416 тенге = социальные 
отчисления (42500(МЗП)*6 мес*3,5%)29750 тенге = обязательные пенси-
онные взносы (42500(МЗП)*6мес*10%

По ЕСП – не нужно сдавать налоговую декларацию, а только запла-
тить 15150 тенге в городе или 7575 тенге в других населенных пунктах.



228                                                                                            



229



230                                                                                            



231



232                                                                                            

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1 
Предприятие «Звезда» в марте 2018 года производит:
– возврат двух дизелей-генераторов, приобретенных в декабре 2017 

года (цена одного дизеля-генератора без включения НДС составила 
15 тыс. тенге);

– списание пришедших в негодность 42 штук запасных частей (при-
обретение запасных частей имело место в 2015, 2016 и 2017 году, 
балансовая стоимость запасных частей без включения НДС состав-
ляет 398 тенге за 1 штуку).

Ставка НДС в 2017 году – 12%, в 2016 году – 12%.
Необходимо:
1. Определить суммы корректировки по налогу на добавленную стои-

мость при  возврате товаров и при списании ТМЗ.
2. Указать в каком периоде производится корректировка по налогу на 

добавленную стоимость, и какие должны быть совершены действия при 
корректировке со стороны каждого контрагента.

3. Отразить все хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 
учета [12].

Решение: (тенге)
1. Корректировка по НДС при возврате товара = 15000 * 2 * 12% =          

= 3900 (по ставке НДС на дату реализации)
Корректировка по НДС при возврате товара производится в налоговой 

отчетности за 1 квартал 2017г. при этом продавец корректирует суммы 
НДС по реализации, а покупатель – суммы НДС, относимого в зачет. 

При возврате товара на сумму корректировки по НДС выписывается 
дополнительная счет-фактура.

2. Корректировка по НДС при списании ТМЗ = 42 * 398 * 12% = 2006 
тенге.

Корректировка по НДС при списании ТМЗ производится в налоговой 
отчетности за 1 квартал 2017 г путем уменьшения на сумму корректи-
ровки суммы НДС, относимого в зачет.

При списании ТМЗ дополнительная  счет-фактура не выписывается.
Корректировка производится со стороны покупателя.

Задание 2
ТОО «Вектор», не является недропользователем, не состоит на регис-

трационном учете по НДС, имеет следующие данные за 2018 год. 
Стоимость реализованных товаров оказанных услуг – 75 000 000. 
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Доля в уставном капитале ТОО «Вектор» – 30%. 
По решению общего собрания участников, чистый доход ТОО «Век-

тор», идущий на выплату дивидендов, составил 10 000 000. 
С января 2018 года открыт депозитный счет в Евразийском банке на 

сумму 10 000 000 тенге на один год со ставкой вознаграждения 9% годо-
вых.  Депозит выплачен в декабре 2018 года с удержанием КПН у источ-
ника выплаты. 

В течение 2018 года компания реализовала земельный участок за 
3000000, первоначальной стоимостью 2 230 000. 

По объектам социальной сферы имеется следующая информация:
1) доходы от использования объекта общественного питания (столо-

вой для работников ТОО) – 3 868 000
2) доходы от использования спортивного зала – 420 000
3) расходы на содержание использования объекта общественного пи-

тания (столовой для работников ТОО) – 5 482 630
4) расходы на содержание спортивного зала  – 400 000.
Произведены отчисления членских взносов в Ассоциацию производи-

телей в размере 48540 тенге. 
Среднесписочная численность работников в 2018 году составила 25 

человек. 
Сумма начисленных социальных отчислений по доходам работников 

составляет 190389, уплаченная сумма составляет 200 000. 
В августе 2019 года на выставке в виде рекламной продукции выдано 

320 кепок стоимостью за единицу 1500 тенге. 
В апреле 2018 года предприятие направило в Нур-Султан своего работ-

ника в командировку сроком на 14 дней, возместив работнику при этом 
суточные в размере 13000 тенге за каждые сутки, проезд в оба конца –
50 000 тенге и проживание в гостинице – 140 000 тенге. 

Кроме того, представительские расходы за налоговый период соста-
вили 500 000 тенге, в том числе расходы на питание во время перегово-
ров – 200 000, услуги переводчика – 100 000, затраты на презентационный 
материал – 100 000, транспортные услуги – 72 000, услуги бильярда – 
28000.

Расходы работодателя по оплате труда за 2018 год – 18 960 000.
Оплачено за обучение физического лица 235 000 тенге, не состоящего 

в трудовых отношениях с предприятием, но с ним заключен договор с 
ТОО «Вектор» об обязательстве отработать не менее трех лет. 

Другие документально подтвержденные вычеты, связанные с получе-
нием дохода – 15 800 000 тенге. 

Необходимо: 
1. Определить размер каждого вида дохода. 
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2. Определить совокупный годовой доход с учетом корректировки. 
3. Определить сумму вычетов, максимально разрешенных Налоговым 

кодексом. 
4. Определить размер налогооблагаемого дохода. 
5. Определить сумму исчисленного за 2018 год корпоративного подо-

ходного налога. 
6. Определить сумму корпоративного подоходного налога, подлежа-

щего уплате за 2018 год. 
7. Указать срок представления и форму декларации по корпоратив-

ному подоходному налогу. 
8. Указать срок уплаты КПН по декларации за 2019 год.
Решение (в тенге) 
1. Доход от реализации = 75 000 000. 
2. Доход в виде дивидендов = 10 000 000 * 30% = 3 000 000. 
3. Доход в виде вознаграждения по депозиту = 10 000 000 * 9% = 

= 900 000. 
4. При выплате вознаграждения по депозиту банк, как налоговый 

агент, обязан удержать КПН у источника выплаты = 900 000 * 15% = 
= 135 000. 

5. Доход от прироста стоимости при реализации земельного участка = 
= 3 000 000 – 2 230 000 = 770 000. 

6. Доходы по объектам социальной сферы, используемые при оказа-
нии услуг по общественному питанию полностью включаются в СГД              
= 3868000.

7. В СГД включается превышение доходов над расходами при экс-
плуатации объектов социальной сферы, в том числе по оказанию услуг в 
сфере спорта = 420 000 – 400 000 = 20 000. 

8. Доход, полученный при эксплуатации объектов социальной сферы 
= 3 868 000 + 20 000 = 3 888 000. 

9. Совокупный годовой доход = 75 000 000 + 3 000 000 + 900 000 + 
+ 770 000 + 3 888 000 = 83 558 000.

10. Корректировка СГД на сумму дохода в виде дивидендов = 
= 83 558 000 – 3 000 000 = 80 558 000. 

11. Вычет по расходам на содержание объектов социальной сферы, 
используемые образовательной деятельности по дошкольному воспита-
нию = 5 482 630. 

12. Предел отчисления членских взносов = 25 * 2405 = 60 125.
13. Вычет по отчислениям членских взносов в установленных преде-

лах = 48 540. 
14. Начисленная сумма социальных отчислений, относимая на вычеты 

= 190 389. 
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15. Вычет по безвозмездно переданной рекламной продукции стоимо-
стью в пределах 5 МРП (5 * 2405 = 12025) = 320 * 2000 = 640 000. 

16. Вычет по служебным командировкам = 14 * (2405*3) + 50 000 + 
+ 140 000 = 291 000. 

17. Фактическая сумма представительских расходов = 500 000 – 28 000 = 
= 472000. 

18. Предел отнесения на вычеты представительских расходов =
= 18 960 000 * 1% = 189 600. 

19. Вычет по представительским расходам в установленных пределах 
= 189 600 000. 

20. Вычет по расходам на оплату труда = 18 960 000. 
21. Вычет других документально, подтвержденных расходов 15 800 000. 
22. Общая сумма вычетов = 5 482 630 + 48 540 + 190 389 + 640 000 + 

+ 291 010 + 189 600 + 18 960 000 + 15 800 000 = 41 837 169.
23. Налогооблагаемый доход = 80 558 000 – 41 837 169 = 38 780 831. 
24. Уменьшение налогооблагаемого дохода по обучению физического 

лица, не состоящего в трудовых отношениях с предприятием = 235 000. 
25. КПН, исчисленный с налогооблагаемого оборота = (38 780 831 –

– 235 000) * 20% = 7 744 166.
26. КПН к уплате за 2018 год = 7 744 166 – 135 000 = 7 609 166.
27. Срок представления декларации по КПН – не позднее 31 марта 

2019 года.
28. Срок уплаты КПН по декларации – не позднее 10 апреля 2019 года. 
29. Декларация по КПН представляется по форме 100.00.

Задание 3 
Предприятие «Луч» имеет следующие данные за 1 квартал 2018 года 

(в тыс. тенге):
1. оборот по реализации товаров составил 4000, в том числе освобож-

денный оборот – 200;
2. налог на добавленную стоимость, выделенный отдельной строкой в 

полученных к оплате счетах-фактурах – 340 тенге;
3. налог на добавленную стоимость, выделенный отдельной строкой 

в железнодорожных билетах по проезду работниками предприятия – 16 
тенге;

4. налог на добавленную стоимость, выделенный отдельной строкой 
в чеках контрольно-кассовых машин, оплаченных подотчетными лицами 
предприятия – 9тенге.

Необходимо: 
1. Определить сумму налога на добавленную стоимость, подлежа-

щую уплате в бюджет.
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2. Указать срок представления декларации по НДС за 1 квартал.
3. Указать срок уплаты налога на добавленную стоимость за 1 квар-

тал.
4. Определить меры ответственности плательщика НДС при выписке 

фиктивного счета-фактуры.
Решение: (тыс. тенге)
1. Облагаемый оборот = 4000 – 200 = 3800
Сумма НДС на реализов.товары = 3800 * 12% = 456
Сумма НДС, относимого в зачет = 340 + 16 = 356
Сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет = 456 – 356 = 100
2. Срок представления декларации по НДС – не позднее 15 мая 2017г
3. Срок уплаты НДС за 1 квартал – не позднее 25 мая.
4. За выписку фиктивного счета-фактуры взимается административ-

ный штраф:
a) на должностных лиц, ИП – в размере 35МРП
b) на юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства – в размере 120% от суммы НДС, включен-
ной в фиктивный счет-фактуру;

c) на юрид. лиц, субъектов крупного предпринимательства – в разме-
ре 200% от суммы НДС, включенной в фиктивный счет-фактуру.

Задание 4
Государственное предприятие исправительных учреждений, располо-

женное в г. Нур-Султан  на 1 января 2019 года имеет на балансе здание 
площадью 800 кв.м., часть которого площадью 130 кв.м. Государствен-
ное предприятие на год предоставляет в аренду юридическому лицу А. 
Общая площадь земельного участка под зданием и прилегающей террито-
рией по правоустанавливающим документам составляет 1 380 кв.м. Базо-
вая налоговая ставка на земли населенных пунктов для города Алматы 
составляет 28,95 тенге за 1 кв.м.

Необходимо: 
1. Определить годовую сумму земельного налога. 
2. Определить сумму земельного налога, приходящаяся на площадь, 

предоставляемую в аренду. 
3.  Определить сумму текущих платежей по земельному налогу. 
4.  Указать формы налоговой отчетности по земельному налогу. 
Решение:
1. Годовая сумма земельного налога = 1 380 * 28,95 = 39 951.
2. Сумма земельного налога на 1 кв. м. площади помещения                            

= 39 951 / 800 = 49,94.
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3. Сумма земельного налога, приходящаяся на площадь, предоставляе-
мую в аренду  = 130 * 49,94 = 6 492.

4. Уплата земельного налога по площади, предоставляемой в аренду, 
является налоговым обязательством государственного предприятия.

7. Срок представления расчета текущих платежей по земельному 
налогу – не позднее 15 февраля 2019 года.

5. Сумма текущих платежей по земельному налогу  6 492 / 4 = 1 623.
6. Сроки уплаты текущих платежей по земельному налогу за 2019 год:
не позднее 25 февраля  – 1 623;
не позднее 25 мая – 1 623;
не позднее 25 августа – 1 623;
не позднее 25 ноября – 1 623.
По четвертому вопросу:
8. Срок представления декларации по земельному налогу – не позднее 

31 марта 2019 года.

Задание 5 
В налоговом периоде поступило на расчетный счет организации за 

реализованную продукцию 355 000 тенге. В налоговом периоде посту-
пило в кассу предприятия за реализованную продукцию 47 000 тенге. 
Отгружено продукции машиностроения  на сумму 850 000 тенге. Оприхо-
довано материальных ценностей производственного назначения  на сумму 
350 000 тенге, за которые оплачено 236 000 тенге. В счетах-фактурах НДС 
выделен. Оплачено и принято к учету амортизируемого имущества  на 
сумму 220 000 тенге. В счетах-фактурах НДС выделен. Все стоимостные 
показатели приведены без НДС. 

Необходимо: 
1. Отразить на счетах бухгалтерского учета все хозяйственные опера-

ций
2. Рассчитайте НДС, подлежащий уплате в бюджет за налоговый 

период.
Решение: 
1. Оборот по реализации составит 850 000 тг. 
2. НДС по реализованным товарам = 850000 * 12% = 102 000 
3. Стоимость приобретенных товаров, работ, услуг = 350000 + 220000 

= 570 000.
4. НДС, относимый в зачет = 570000 * 12% = 68 400
5. НДС, подлежащий уплате в бюджет за налоговый период = 102 000 

– 68 400 = 33600. 
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Задание 6 
Индивидуальный предприниматель занимается оказанием услуг в 

сфере торговли. Минимальный доход в месяц составляет 180 000 тенге. 
Заявленный доход для исчисления обязательных пенсионных взносов 
социальных отчислений 120 000 тенге. 

Необходимо:        
1. Произвести расчет стоимости патента, если он взят на 12 месяцев 

2. Рассчитать сумму обязательных пенсионных взносов и социальных 
отчислений 

3. Определить сроки уплаты налогов по патенту 
Решение (в тенге):
1. Заявленный доход составил 180 000 тенге * 12 месяца = 2160 000.
Ставка налоговых платежей по патенту 1%. 
2160 000 * 1% = 21600 (сумма индивидуального подоходного налога).
2. Расчет обязательных пенсионных отчислений:
120 000 * 10% = 12 000
12 000 * 12 = 244 000
Расчет социальных  отчислений:
120 000 * 3,5% = 4200
4200 * 12 = 50400
Итого общая сумма платежей по патенту составит: 21 600 + 244 000 + 

+ 50400 = 316000
3. Налоги по патенту оплачиваются до получения очередного патента. 

Задание 7
В налоговом периоде выполнено и сдано заказчикам работ  на сумму 

1 450 000 тенге. Поступило на текущий банковский  счет за выполнен-
ные и сданные работы 1 435 800 тенге. Поступило в кассу предприятия 
за выполненные работы 45 000 тенге. Получено авансов в счет финанси-
рования по ранее заключенным договорам на изготовление металлокон-
струкций на сумму 544 000 тенге. Оприходовано товарно-материальных 
запасов производственного назначения  на сумму 620 500 тенге. В счетах-
фактурах НДС выделен. Оплачено и оприходовано по счетам-фактурам 
без НДС – 34 500 тенге. Все стоимостные показатели приведены без НДС. 

Необходимо: 
1. Отразить на счетах бухгалтерского учета все хозяйственные опера-

ций.
2. Рассчитайте НДС, подлежащий уплате в бюджет за налоговый 

период.
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Решение:
1. Оборот по реализации составит 1 450 000 тенге. 
2. НДС по реализованным услугам  = 1450000 * 12% = 174 000 тенге. 
3. Стоимость приобретенных товаров, работ, услуг составит 620 500 

тенге. 
4. НДС, относимый в зачет = 620500 * 12% = 74 460 тенге. 
5. НДС, подлежащий уплате в бюджет за налоговый период = 174 000 

– 74 460 =  99 540 тенге. 

Задание 8 
Предприятие является участником ВЭД и осуществляет импорт това-

ров. Согласно заявлению, представленному налогоплательщиком, был 
изменен срок уплаты по НДС. Измененный срок уплаты заканчивается 10 
марта 2018 года. Сумма НДС  200 000 тенге была погашена полностью 11 
марта 2018 года. 

Необходимо: 
1. Операции отразить на счетах бухгалтерского учета.
2. Рассчитайте сумму пени по НДС, если ставка рефинансирования  

составляет 7,5%.
Решение: 
сумма пени составляет  200000 х 7,5% х 2,5 / 365 * 1 день = 103

Задание 9
ТОО «А» в 1 квартале 2018 года были реализованы товары покупа-

телю российской компании в таможенном режиме «экспорт». Оборот по 
реализации составил 105 000 000 тенге. ТОО «А» в 1 квартале 2018 года 
были реализованы казахстанскому покупателю товары на сумму 3 000 
000 тенге. В 1 квартале 2018 года была произведена инвентаризация запа-
сов, в ходе которой выявлена недостача товара на сумму 20 000 000 тенге, 
по которому ранее был отнесен в зачет НДС 2 600 000 тенге. Недостача 
списана за счет чистого дохода предприятия. Все стоимостные показа-
тели приведены без учета НДС. 

Необходимо:
1. Необходимо рассчитать сумму НДС к уплате за налоговый период 

либо сумму превышения НДС, относимого в зачет.
2. Отразить на счетах бухгалтерского учета  хозяйственные опера-

ций.
Решение: 
1. Оборот по реализации, облагаемый НДС составит 3 000 000. 
2. НДС по реализованным товарам – 360 000 тенге. 
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3. Восстановлен НДС, ранее отнесенный в зачет, по недостаче запа-
сов – 2600 000 тенге. 

4. НДС, подлежащий уплате в бюджет за налоговый период = 360000 
+ 2600000 = 2 960 000 тенге. (ст 258 п3 – налоговый период, когда насту-
пил случай. Ст.258 п4-ставка по ТМЗ на дату осуществления коррек-
тировки, по ОС, инвест – на дату покупки, по обязательствам - период, 
когда возникло обязательство).
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ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Задание 1
Юридическое лицо – резидент «Ералы», не является плательщиком 

налога на добавленную стоимость, имеет следующие данные за 2018 год:
1) реализованы товары на сумму – 355 410 200 тенге;
2) в течение года предприятие приобрело материалы на сумму 199 670 

000 тенге. Себестоимость остатка запасов на складе на 1 января 2018 года 
составила 15 410 000 тенге, а на 31 декабря 2018 года – 16 725 000  тенге;  

3) расходы по полученным услугам, относящимся к основной деятель-
ности предприятия, составили 840 000 тенге, из них 130 000 тенге не под-
тверждены документально;

4) начисленные и выплаченные расходы на оплату труда 88 910 300. 
тенге;

5) начисленные расходы по аренде офиса (по ценам с НДС) – ежеме-
сячно по 650,0 тыс. тенге, по состоянию на 31 декабря 2018 года погашено 
70% задолженности перед арендодателем;

6) получена финансовая помощь от другого юридического лица, кото-
рая подлежит возврату в марте 2018 года – 24 300 000 тенге;

7) реализован объект незавершенного строительства за 26 500 000, 
стоимость на момент реализации 21 650 800 тенге;

8) в течение года реализован один из складов за 56 823 100 тенге, сто-
имостной баланс I группы «Склад»  cоставил 46 800 200 тенге, балансо-
вая стоимость на момент реализации   58 600 400 тенге;

9) получены дивиденды от владения акциями российской компании в 
размере 1 240,0 тыс. тенге по рыночному курсу на день получения диви-
дендов;

10) оплачены путевки в детский дошкольный оздоровительный лагерь 
для 15 детей сотрудников на общую сумму 320,0 тыс.тенге. Стоимость 
путевок включена в доход работников, подлежащий налогообложению в 
общеустановленном порядке; 

11) утвержден авансовый отчет по командировке главного бухгалтера 
в г. Алматы со сдачей годового баланса 20 января по 27 января 2018 года, 
в котором указано, что:

– расходы на проезд в оба конца составили 96 230 тенге;
– расходы по проживанию в гостинице составили 143 560 тенге.
– к авансовому отчету приложены:
– железнодорожные билеты в оба конца, чек ККМ на сумму 96 230 

тенге;
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– счет на оплату гостиничных услуг на сумму 143 560 тенге; 
– чеки ККМ на проезд в такси на общую сумму 12 200 тенге.
Справочно: налоговой учетной политикой суточные определены в раз-

мере 11 600 тенге за каждый день командировки;
13) сумма положительной курсовой разницы за 2018 год составила           

185 600 тенге;
14) сумма отрицательной курсовой разницы за 2018 год составила           

283 900. тенге;
15) ко дню защиты детей для всех сотрудников с семьями организован 

пикник на природе, расходы по мероприятию составили 1 010,7 тыс.тенге;
16) уплачено членских взносов в Ассоциацию предпринимателей» в 

размере  410 340 тенге, среднесписочная численность составила 246 чело-
век; 

17) расходы на текущий ремонт офисных помещений 1 200 600 тенге;
18) пеня уплаченная государственный бюджет за несвоевременность 

уплаты налогов 88 600 тенге;
19) по обращению детского дома оказана денежная благотворительная 

помощь в размере  1 600 000 тенге;
20) по налогам и СО, ППВ:

(тыс. тенге)

По декларациям Исчис-
лено

Упла-
чено Примечание

Социальный налог 792,6 805,4

Социальные отчисления 549,1 450,5 На начало 2018 года имеется 
недоимка в размере 100,0 тыс. 
тенге

Налог на имущество 160,5 102,0 На начало 2018 года имеется 
переплата в размере 30,5 тыс. 
тенге

Налог на транспортные 
средства

214,7 294,0 На начало 2018 года имеется 
недоимка 36,5 тыс. тенге

Индивидуальный подо-
ходный налог

3 600,0 3 
660,0

Профессиональные пенси-
онные взносы

500,0 500,0

21) амортизационные отчисления по фиксированным активам по нало-
говому учету – 1 973,9 тыс. тенге;
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22) получен кредит на строительство в размере 88 000 000 тенге под 
18% годовых. Строительные работы велись с августа по декабрь. График 
платежей в течение года не нарушался.

22) согласно данных декларации по КПН за 2017 год, имеется не пере-
несенный убыток 2016 года 2 088 000 тенге (других убытков нет)

23) уплаченные авансовые платежи – 10 596 286 тенге [12].
Необходимо:
1. Определить размер каждого вида дохода за 2018 год.
2. Определить совокупный годовой доход за 2018 год.
3. Определить сумму вычетов за 2018 год.
4. Определить налогооблагаемый доход 
5. Определить сумму уменьшения налогооблагаемого дохода.
6. Определить порядок переноса убытков
7. Определить сумму корпоративного подоходного налога, подлежа-

щего уплате за 2018 год.
8. Указать срок представления и заполнить форму декларации по кор-

поративному подоходному налогу.
9. Указать срок окончательного расчета по КПН за 2018 год.

Задание 3
Юридическое лицо – резидент «Бекет» (субъект среднего предприни-

мательства), не является плательщиком налога на добавленную стоимость, 
В течение 2018 года в производстве выполнялись 4 заказа покупателей 
(заказы 1,2,3,4) и имеется следующая информация по 2018 году:

1) реализованы изготовленные оборудования по заказам 1 и 4 на 
сумму  – 138 637 970 тенге;

2) согласно бухгалтерскому учету, суммы расходов, включаемые в 
себестоимость готовой продукции по четырем заказам, составили –           
109 123 400. тенге;

3) производственные расходы распределялись на основе использован-
ных машино-часов. Всего в течение 2018 года было отработано на заказах:

заказ 1 – 600 машино-часов;
заказ 2 – 200 машино-часов;
заказ 3 – 200 машино-часов;
заказ 4 –100 машино-часов
4) начисленные и выплаченные расходы на оплату труда 11 288 000  

тенге;
5) полученная невозвратная финансовая помощь от другого юридиче-

ского лица – 2 300  000 тенге;
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6) реализован тренажерный зал за 2 600 000 тенге,  Балансовая стои-
мость на момент реализации 1 960 000 тенге;

7) уплачено членских взносов в Ассоциацию производителей Казах-
стана в размере  

846 000 тенге, среднесписочная численность составила 266 человек; 
8) Исчислено социальных отчислений в размере 507 960 тенге, упла-

чено – 600 080 тенге;
9) при проведении выставки переданы безвозмездно в рекламных 

целях имиджевая продукция фирмы «Бекет»: 460 моделей, двух типов. 1 
тип модели 260 штук стоимостью 2 800 тенге, 2 тип модели 200 штук сто-
имостью 4 100 тенге.

10) сумма положительной курсовой разницы за 2018 год составила          
568 900 тенге;

11) сумма отрицательной курсовой разницы за 2018 год составила            
189 900. тенге;

12) расходы на текущий ремонт оборудования составили 2 800 510 
тенге;

13) оплачена подписка на периодические издания 2019 года на сумму 
243 500 тенге;

14) не удовлетворенные требования к другому юридическому лицу 
за отгруженную продукцию в сентябре и октябре 2016 года составляют            
1 459 400 тенге. Предприятие намерено списать сумму задолженности; 

15) признана претензия от контрагентов в виде штрафных санкций в 
размере 88 640 тенге, которая не погашена до конца года;

16) пеня за несвоевременную уплату налога на транспортные средства 
– 2 850 тенге;  

17) переданы безвозмездно АОО «Назарбаев Университет» денежные 
средства в размере 2 500 000 тенге;

18) амортизационные отчисления по фиксированным активам по нало-
говому учету – 673,9 тыс. тенге;

19) оплачено обучение сына директора компании в университете 
КИМЭП в размере 8000 долларов США. Курс на момент оплаты составил 
353 тенге;

20) получены дивиденды от другого юридического лица в размере            
6 000 520;

21) согласно данных декларации по КПН за 2017 год, имеется не пере-
несенный убыток 2016 года 2 600 300 тенге, который не был перенесен в 
2017 году

22) уплаченные авансовые платежи – 6 979 995 тенге
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Необходимо:
1. Определить размер каждого вида дохода за 2018 год.
2. Определить совокупный годовой доход за 2018 год.
3. Определить сумму вычетов за 2018 год.
4. Определить налогооблагаемый доход 
5. Определить сумму уменьшения налогооблагаемого дохода.
6. Определить порядок переноса убытков
7. Определить сумму корпоративного подоходного налога, подлежа-

щего уплате за 2018 год.
8. Указать срок представления и заполнить форму декларации по кор-

поративному подоходному налогу.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Налоги это:
a) обязательные платежи, устанавливаемые государством и взимае-

мые в определенных размерах и в установленные сроки
b) платежи, установленные местными органами
c) обязательные платежи, устанавливаемые финансовыми органами
d) платежи за услуги
e) платежи населения

2. Сущность фискальной функции налогов состоит в:
a) содержании потребления отдельных видов товаров
b) преференциях и налоговых кредитах
c) аккумулировании средств в бюджетной системе
d) повышении эффективности налоговой дисциплины
e) обеспечении социальной справедливости

3. Налоговая ставка – это:
a) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой 

базы
b) единица измерения объекта налога, установленная для счета
c) доход, из которого уплачивается налог
d) сумма налога, уплачиваемая субъектом с одного объекта
e) отсрочка уплаты налогов

4. Налогоплательщик – это:
a) физическое или юридическое лицо, на которое законом возложена 

обязанность уплачивать налог
b) физическое лицо, на которое падает фактическое налоговое бремя
c) величина налоговых исчислений
d) единица измерения объекта налога
e) все физические лица

5. Ранее существовавший налог как налог с оборота, налог с продажи 
сейчас носит название [13]:

a) подоходный налог
b) НДС
c) земельный налог
d) налог на прибыль
e) налог на имущество
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6. В РК существующая ставка НДС составляет:
a) 20%
b) 12%
c) 25%
d) 30%
e) 15%

7. Объектом обложения НДС является:
a) доход или имущество
b) добавленная стоимость
c) выручка после реализации
d) оборот товаров
e) оборот услуг

8. Налоги на товары, включаемые в цену и оплачиваемые покупате-
лем, называются:

a) НДС
b) подоходный налог
c) акцизы
d) таможенные пошлины
e) гербовый сбор

10. Что не входит в состав подакцизных товаров из ниже перечислен-
ных?

a) все виды спирта
b) табачные изделия
c) мех и меховые изделия
d) шампанское
e) бензин

11. Декларация по налогу на имущество юридическими лицами пред-
ставляется не позднее:

a) 1 января
b) 31 марта года, следующего за отчетным
c) 1 июля
d) 1 октября
e) 1 марта

12. Объектом налога на имущество является:
a) жилые помещения, дачные строения, гаражи, сооружения, помеще-
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ния физических лиц, неиспользуемые в целях предпринимательской дея-
тельности

b) транспортные средства
c) доход или прибыль от какой-либо деятельности
d) земельные участки
e) импортируемые товары

13. Налоговой базой по объектам налогообложения юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей является

a) среднегодовая балансовая стоимость объектов налогообложения, 
определяемая по данным бухгалтерского учета

b) цена приобретённого имущества
c) размер дохода, необходимые льготы, вычеты
d) рыночная стоимость
e) все вышеперечисленное

14. Какие из перечисленных ниже объектов не облагаются налогом на 
имущество:

a) здания и сооружения производственного назначения
b) здания и сооружения непроизводственного назначения
c) транспортные средства
d) квартиры, гаражи
e) дачные строения

15. Объектом обложения социального налога является:
a) стипендия, пенсии, пособии
b) заработная плата и другие выплаты работникам
c) доход или прибыль предприятия
d) выручка от реализации
e) активы предприятий

17. Некоммерческие организации, выполняющие работы в области 
библиотечного обслуживании, исчисляют налог на имущество по 
ставке…

a) 1 0%
b) 0,1%
c) 1%
d) 16%
e) 0.01%
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18. Обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные 
фонды составляют в размере…

a) 10%
b) 20%
c) 5%
d) 15%
e) 1,5%

19. Налог на транспортные средства физические лица уплачивают в 
срок.

a) до 31 марта
b) до 31 апреля
c) до 31 декабря
d) до 20 февраля; мая; августа; ноября
e) до 1августа

20. Имущество и действия, с наличием и (или) на основании которых у 
налогоплательщика возникает налоговое обязательство:

a) налоговый оклад
b) объект налогообложения
c) налоговая сумма
d) налоговый период.

21. Налоговое обязательство физического лица приостанавливается:
a) с момента отсутствия физического лица
b) с момента признания его безвестно отсутствующим на основании 

всту  пившего в силу решения суда. 
c) с момента потери связи с физическим лицом
d) с момента не своевременной уплаты налоговых платежей

22. Налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение нало-
гового учета по методу:

a) кассовому
b) раздельному
c) пропорциональному
d) начислений

23. Налоговая отчетность, представляемая за последующие налоговые 
периоды после представления первоначальной налоговой отчетности:

a) очередная
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b) окончательная
c) дополнительная 
d) первоначальная

24. По КПН расчет авансовых платежей после декларации представля-
ется:

a) не позднее 20 января отчетного налогового периода 
b) не позднее 20 марта отчетного налогового периода
c) не позднее 20 апреля отчетного налогового периода
d) не позднее 20 августа отчетного налогового периода

25. Что относится к налоговым вычетам при определении индивиду-
ального подоходного налога на доход работника:

a) сумма в размере МРП
b) расходы работника на проезд к месту работы
c) командировочные расходы
d) размер минимальной  заработной платы

26. Доход от прироста стоимости при реализации имущества отно-
сится:

a) прочим доходам
b) имущественному доходу
c) доходам, облагаемым у источника выплаты
d) к доходу от налогового агента

27. Плательщик НДС обязан представить декларацию НДС в налого-
вый орган по месту  нахождения за каждый налоговый период:

a) не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным на-
логовым периодом;

b) не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным на-
логовым периодом;

c) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным налоговым 
периодом;

d) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным налоговым 
периодом.

28. Не подлежит отнесению в зачет налог на добавленную стоимость:
a) расходы, не связанные  с облагаемым оборотом; 
b) по материалам, используемым в целях облагаемого оборота;
c) по железнодорожному проездному билету;
d) по грузовой таможенной декларации
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29. Подакцизной продукцией не является:
a) все виды спирта
b) алкогольная продукция
c) дизельное топливо
d) авиационный бензин

30. Объектом обложения налогом на имущество не является:
a) здания
b) сооружения
c) здания, сооружения, являющиеся объектами концессии в соответ-

ствии с договором концессии
d) нематериальные активы

31. Кто не вправе применять специальный налоговый режим:
a) филиалы юридических лиц
b) индивидуальные предприниматели
c) юридические лица-резиденты Республики Казахстан
d) юридические лица, не имеющие представительства

32. При превышении фактических объемов забора воды над лимитами 
водопользования:

a) ставки платы за пользование водными ресурсами в части такого 
превышения увеличиваются в 10 раз

b) исчисленный размер платы за пользование водными ресурсами уве-
личивается на 20%

c) ставки платы за пользование водными ресурсами в части такого 
превышения увеличиваются в 5 раз

d) исчисленный размер платы за пользование водными ресурсами уве-
личивается на 100%

33. Сверка расчетов по налогам и другим обязательным платежам в 
бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям 
налогового органа с налогоплательщиком производится:

a) ежемесячно
b) ежеквартально
c) ежегодно
d) по требованию налогоплательщика
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ГЛОССАРИЙ

Адаптация (adaptare – приспособлять) – приспособление к изменяю-
щимся внешним и внутренним условиям.

Активы (assets) – совокупность имущества и денежных средств, при-
надлежащих фирме. Они включают в себя здания сооружения, машины, 
оборудования, материальные запасы, банковские вклады и вложения в 
ценные бумаги, патенты и авторские права, в которые вложены средства 
собственников.

Акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, даю-
щая право ее владельцу, члену акционерного общества, участвовать в его 
управлении и получать дивиденды из прибыли. Денежная сумма, обозна-
ченная на акции, номинальная стоимость акции. Цена, по которой прода-
ется акция, курс акций.

Акция на предъявителя – акция, не содержащая имени ее держателя, 
может быть простой и привилегированной.

Акции предприятия – акции, не дающие права их владельцам на уча-
стие в управлении предприятием; распространяются среди предприятий, 
организаций, банков; средство мобилизации дополнительных финансо-
вых ресурсов.

Акционерное общество (АО). – 1. Компания, являющаяся юридиче-
ским лицом, капитал которого состоит из взносов пайщиков–акционеров 
и учредителей. Форма организации производства на основе привлечения 
денежных средств путем продажи акций. Существуют закрытые и откры-
тые акционерные общества. 2. Предприятие, основанное в результате объ-
единения имущества, капитала собственников путем продажи ценных 
бумаг (акций, облигаций).

Акционерное общество открытого типа (АООТ) – объединение 
нескольких граждан и (или) юридических лиц с целью совместной хозяй-
ственной деятельности. Имущество этого общества формируется за счет 
продажи акций в форме открытой подписки, полученных доходов и дру-
гих законных источников. Является юридическим лицом, имеет собствен-
ное название с указанием его организационно-правовой формы.

Акционерный капитал – основной капитал акционерного общества, 
размер которого определяется его уставом, образуется за счет заемных 
средств и эмиссии (выпуска) акций.

Анализ (как функция управления) – относительно обособленный, 
познавательный вид управленческой деятельности, суть которого творче-
ское изучение, систематизация, обобщение и оценка информации о струк-
туре, общих и специфических качествах управляемого объекта с целью 
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правильного понимания его развития, выявления движущих сил и реаль-
ных возможностей, а также противоречий и трудностей, мешающих эко-
номическому росту.

Анализ структуры отрасли – анализ, выявляющий наиболее важные 
компоненты конкуренции в отрасли, которые определяют повышение и 
понижение нормы прибыли на инвестиции и тем самым воздействует на 
степень привлекательности отрасли для компаний.

Антиинфляционное регулирование охватывает прежде всего два 
основных метода борьбы с инфляцией: сокращение бюджетного дефицита 
и регулирование цен и тарифов. Используются и другие методы.

Антимонопольное законодательство – комплекс правовых законов в 
странах с рыночной экономикой, направленных на поддержание конку-
рентной среды, противодействуя монополизму и недобросовестной кон-
куренции.

Арбитраж. – 1. Способ разрешения споров путем обращения сторон 
к арбитрам (третейским судьям). 2. Ведомственный или судебный орган, 
разрешающий споры между сторонами (предприятиями, организациями).

Аренда – договор, согласно которому собственник (арендодатель) пре-
доставляет тому или иному субъекту (арендатору-предприятию, объеди-
нению, семье, отдельному лицу) свое имущество во временное частичное 
распоряжение за определенную плату.

Аудит – услуги по оценке финансовой отчетности компании с точки 
зрения надежности и соответствия отчетности общепринятым стандар-
там.

Аутсорсинг – передача сторонней организации тех или иных функций 
бизнеса. Различают производственный аутсорсинг, когда независимой 
фирме передаются те или иные задачи, связанные с производством про-
дукции (аутсорсинг заготовок и комплектующих и аутсорсинг функций и 
операций по обеспечению производства продукции). И аутсорсинг управ-
ленческий, когда независимым организациям передаются те или иные 
управленческие функции, чаще маркетинговые, сбытовые и т.д.

Баланс – система показателей, характеризующая какое-либо явление 
путем сопоставления или противопоставления отдельных его сторон. 
Экономические балансы обычно составляются в денежном выражении.

Банкротство – установленная судом неспособность должника платить 
по долговым обязательствам. После официального объявления банкрот-
ства должник теряет право на самостоятельное управление и распоряже-
ние своим имуществом.

Бизнес – любой вид законной предпринимательской деятельности, 
приносящий доход; экономическая деятельность, дающая прибыль.
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Бизнес в сфере услуг – это деятельность по предоставлению разноо-
бразных услуг производителям и потребителям. Выделяют традиционные 
услуги: парикмахерские, прачечные и т.д., и деловые услуги: консалтинг, 
маркетинг, инжиниринг и т.д.

Бизнес или предпринимательство – это инициативная эконо-миче-
ская деятельность, осуществляемая за счет собственных или заемных 
средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая своими 
целями получение прибыли и развитие собственного дела.

Бизнес-инкубатор или технопарк – специально оборудованная тер-
ритория, расположенная недалеко от университетов и научных центров, 
предоставляющая ученым возможность бизнес реализации своих науч-
ных идей, а предпринимателям доступ к новым технологиям.

Бизнес-план – технико-экономическое обоснование нововведения, 
план конкретных мер по достижению конкретных целей деятельности 
компании, включающий оценку ожидаемых расходов и доходов; разраба-
тывается на основе маркетинговых исследований (см. Маркетинг).

Бизнес операция – это хозяйственная деятельность состоящая из 
совокупности действий и процедур, составляющих содержание одного 
завершенного бизнес цикла. Она начинается как правило с формулировки 
бизнес идеи, приобретения необходимых ресурсов и заканчивается сбы-
том продукции, получением прибыли.

Биржа – особая, наиболее развитая форма регулярно функциониру-
ющего рынка ценных бумаг и товаров; учреждение, контролирующее и 
регулирующее процесс купли-продажи.

Брендинг – деятельность по созданию долгосрочного предпочтения 
товару, основанная на воздействии на потребителя с помощью средств 
маркетинга: товарного знака, упаковки, рекламных обращений и т.д., объ-
единенных определенной идеей и однотипным оформлением, выделяю-
щим товар среди конкурентов и создающим его образ.

Брокер – торговый посредник (юридическое или физическое лицо) 
при заключении сделок между покупателями и продавцами; действует по 
поручению и за счет клиентов, получения от них вознаграждение (бро-
керидж, куртаж). Брокеры специализируются по определенным видам 
товаров или услуг (например, фрахтование судов, страхование, торговля 
пушниной и т.д.).

Бухгалтерский баланс – сводная ведомость, отражающая в денежном 
выражении состояние средств предприятия по их источникам, целевому 
назначению и срокам возврата.

Бюджет – роспись, смета денежных доходов и расходов государства, 
предприятия, учреждения на определенный период; совокупность дохо-
дов и расходов лица, семьи за то или иное время.
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Валовая продукция – стоимостной показатель, характеризующий 
общий объем продукции, произведенной в стране, отрасли, объединении 
(предприятии, фирме); отражает затраты как живого, так и овеществлен-
ного труда. Исчисляется в текущих ценах, а при сопоставлении за ряд 
лет в сопоставимых ценах. Включает всю произведенную продукцию, 
продукцию, находящуюся на разных стадиях производственного цикла 
(незавершенное производство). В энергетике аналогом валовой продукции 
является выработанная энергия, включая собственные нужды и потери на 
пути к потребителю.

Валовой внутренний (совокупный общественный) продукт – сово-
купная рыночная стоимость всего объема товаров и услуг во всех сферах 
экономики страны независимо от национальной принадлежности пред-
приятий, расположенных на территории данного государства. Включает 
стоимость продукции промышленности, сельского хозяйства, строитель-
ства, а также транспорта, связи (обслуживающей производство), торговли 
в части, которая является продолжением и завершением производства в 
сфере обращения (перевозка грузов, хранение, расфасовка, упаковка това-
ров и т.п.).

Валовой доход – характеризует конечный результат деятельности 
предприятия и представляет разницу между валовой выручкой и всеми 
затратами на производство и реализацию продукции.

Венчур – это форма финансирования небольших рискованных пред-
приятий крупными фирмами. Венчурный капитал небольших рискован-
ных предприятий создается за счет продажи пакетов акций крупным 
инвесторам, которые заинтересованы либо в получении доступа к новым 
технологиям, либо рассчитывают на резкий рост стоимости акций в слу-
чае удачной реализации проекта. Венчурное финансирование позволяет 
малым фирмам быстро собрать стартовый капитал, а крупным фирмам 
получить в будущем большие выгоды при минимальных рисках сегодня.

Венчурная компания – компания, созданная на основе венчурного 
финансирования. Форма организации рисковых фирм малого бизнеса.

Внешняя предпринимательская среда – совокупность условий и 
факторов, возникающих в окружающей среде, независимо от деятель-
ности конкретной фирмы, но оказывающие, или могущие оказать на нее 
значительное влияние и поэтому требующие управленческих решений.

Внутренняя предпринимательская среда – совокупность ситу-
ационных факторов внутри самой фирмы. Она являются в основном 
результатом управленческих решений. К ней относят: цели, структуру, 
технологию и людей.

Внутренняя рентабельность (внутренняя доходность, внутренняя 
процентная ставка) – современный метод (показатель) при оценке эффек-



256                                                                                            

тивности инвестиций. Рассчитывается как неизвестный банковский про-
цент (по кредитам и депозитам), при котором поток наличности был бы 
равен нулю.

Воспроизводство – непрерывное движение и возобновление процесса 
производства. Включает воспроизводство материальных благ, рабочей 
силы и производственных отношений. При простом воспроизводстве 
производство возобновляется в неизменных, при расширенном во все уве-
личивающихся масштабах.

Государственное регулирование рынка – вмешательство государ-
ства в функционирование рынка, реализуемое через социально-экономи-
ческую, валютно-финансовую, структурно-инвестиционную политику 
и научно-технический прогресс с целью перспективного воздействия на 
развитие общественного производства и решение социальных проблем 
посредством различных экономических рычагов: целевых программ с 
ресурсным обеспечением, налогов и таможенных тарифов, госзаказов, 
субсидий, кредитов, гарантий, информационно-маркетингового обеспече-
ния, государственного ценообразования.

Государственное регулирование экономики – система типовых мер 
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осу-
ществляемых правомочными государственными учреждениями и обще-
ственными организациями в целях стабилизации и приспособления 
существующей социально-экономической системы к изменяющимся усло-
виям.

Государственный бюджет – годовой план государственных расходов 
и источников их финансового покрытия, который охватывает расходы и 
доходы не только центрального правительства, но и властей всех уровней.

Государственная поддержка предпринимательской деятельности – 
система мер законодательного, исполнительного и контролирующего 
характера, направленных на увеличение конкурентоспособности предпри-
нимательской деятельности. Меры государственной поддержки направ-
лены на стимулирование активности хозяйствующих субъектов рынка и 
на оказание им содействия в хозяйственной деятельности. К таким мерам 
относят льготы, предоставление кредитов, обеспечение госзаказами и т.д.

Государственное регулирование предпринимательской деятель-
ности  – система мер законодательного, исполнительного и контролиру-
ющего характера, направленных на снижение риска и роста стабильности 
предпринимательской деятельности.

Демонополизация экономики – предупреждение, ограничение и 
пресечение монополистической деятельности (см. Монополист) и одно-
временно содействие формированию рыночных отношений на основе раз-
вития конкуренции и предпринимательства.
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Диверсификация – уменьшение степени предпринимательского риска 
путем ликвидации зависимости от единственного вида продукции или 
единственного рынка.

Диверсификация спроса – усложнение структуры спроса на товар за 
счет учета дополнительных потребительских свойств.

Дивиденды – доля прибыли компании, выплачиваемая ее ак-ционерам 
в соответствии с правами, которыми те обладают, владея акциями данной 
компании.

Динамический срок окупаемости – современный показатель (метод) 
оценки экономической эффективности инвестиций. Характеризует 
период, когда поток наличности меняет знак с минуса на плюс, т.е. когда 
первоначально вложенные средства (инвестиции) полностью возвраща-
ются и объект инвестирования начинает давать чистую прибыль.

Дифференциация продукта (product differentiation). В широком 
смысле – стратегия использования различных маркетинговых действий, 
предпринимаемых компанией для того, чтобы потребитель увидел отли-
чия и преимущества конкретного товара по сравнению с товарами конку-
рентов. В узком смысле – производство двух или нескольких вариантов 
товара для продажи на различных сегментах рынка.

Дифференциация товаров – придание товару одной компании 
свойств, отличающих его от аналогичного товара другой компании.

Добавленная стоимость – стоимость, созданная в процессе производ-
ства на данном предприятии и отражающая реальный вклад предприятия 
в создание стоимости выпускаемого конкретного продукта.

Дочерняя фирма – фирма, принадлежащая другой компании (хол-
динг).

Жизненный цикл изделия – период чередования пяти жизненных 
фаз изделия: разработки, производства, выхода на рынок, роста, насыще-
ния рынка и морального старения.

Жизненный цикл продукции – совокупность производственных 
процессов и потребления продукции определенного вида от начала 
исследования, возможности ее создания до прекращения потребления, 
включающая стадии исследования и проектирования, изготовления, обра-
щения; потребления или эксплуатации и утилизации продукции.

Заемный капитал – средства среднесрочного и долгосрочного финан-
сирования, получаемые за счет банковских кредитов или от держателей 
долговых обязательств.

Заработная плата – 1) выраженная в денежном эквиваленте часть 
национального дохода, которая распределяется по количеству и качеству 
труда, затраченного каждым работником, поступает в их личное потре-
бление; 2) вознаграждение за труд.
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Индивидуализация потребностей – увеличение числа и разнообразия 
дополнительных полезностей товара, способных удовлетворить потребно-
сти потребителя. 

Именная акция – акция с указанием ее владельца, распространяется 
в порядке открытой подписки, может быть простой и привилегированной.

Импортозамещение – прекращение ввоза в страну данного товара в 
связи с организацией его производства на месте.

Инвентаризационные описи – документы, составляемые в момент 
проведения инвентаризации и подтверждающие фактическое наличие 
имущества на определенную дату не менее чем в двух экземплярах, кото-
рые подписываются всеми членами комиссии и материально ответствен-
ным лицом субъекта. 

Инвестиции (то же, что и капиталовложения) – досрочные вложения 
средств как внутри страны, так и за рубежом в целях создания новых и 
модернизации действующих предприятий, освоения новейших техноло-
гий и техники, увеличения производства и получения прибыли.

Инвестиционная политика – определение наиболее приоритетных 
капитальных вложений, от которых зависит повышение эффективности 
экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции и националь-
ного дохода на каждый рубль затрат.

Инвестиционный период – понятие, применяемое в современных 
методах экономической оценки инвестиций, равен времени от начала 
проектирования объекта до его полной ликвидации. Примерно соответ-
ствует понятию «жизненный цикл продукции».

Инвестор – частный предприниматель, организация или государство, 
осуществляющие долгосрочное вложение капитала в какое-либо дело, 
предприятие с целью получения прибыли.

Инжиниринг – предоставление на коммерческой основе (в форме кон-
тракта) инженерно-консультационных услуг.

Инновация – нововведение, комплексный процесс создания, распро-
странения и использования новшеств (нового практического средства) 
для удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под воздей-
ствием развития общества.

Институты – нормы, правила поведения (формальные и неформаль-
ные), регулирующие предпринимательскую деятельность.

Инфляция – процесс обесценивания денег, снижения их покупа-
тельной способности, проявляющийся прежде всего в общем росте цен. 
Возникает в связи с нарушением баланса, равенства денежной массы, 
находящейся в обращении, с одной стороны, и совокупной стоимо-
сти товаров, представленных на рынке. Этот баланс должен учитывать 
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кредитные деньги (со знаком «минус») при делении на число оборотов 
денежной массы.

Инфраструктура – комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих 
производство. Включает строительство дорог, каналов, водохранилищ, 
портов, мостов, аэродромов, складов, энергетическое хозяйство, транс-
порт, связь, водоснабжение и канализацию, образование, науку, здрав 
охранение и др.

Капитал – стоимость, приносящая прибавочную стоимость при 
использования труда наемных работников. Капиталом считаются любые 
деньги (вложенные в производство, в ценные бумаги или в банк), прино-
сящие их владельцу доход, дивиденды, прибыль.

Капитальные вложения (то же, что и инвестиции) – затраты матери-
альных, трудовых и денежных ресурсов, направленные на восстановление 
и прирост основных фондов. Окупаемость капитальных вложений показа-
тель их эффективности, определяемый как отношение капитальных вло-
жений к экономическому эффекту, получаемому от их использования в 
процессе производства.

Картель – объединение фирм, как правило, одной отрасли, которые 
вступают между собой в соглашение, касающееся преимущественно 
совместной коммерческой деятельности регулирования сбыта продукции.

Классификатор – нормативный документ, представляющий система-
тизированный свод наименований и кодов классификационных группиро-
вок и (или) объектов классификации.

Коммерческое предпринимательство – это бизнес по купле про-
даже товаров. В этом виде бизнеса предприниматель выступает в роли 
торговца, коммерсанта, продавая готовые товары, приобретенные им 
у других лиц. Примерами коммерческого бизнеса могут служить раз-
нообразные оптовые торговцы и посредники, магазины, бензоколонки, 
аптеки и т.д.

Коммуникации – обмен информацией между индивидами через 
посредство общей системы символов. Коммуникация может осуществ-
ляться вербальными и невербальными средствами.

Контрольный пакет акций – доля общей стоимости (количества) 
акций, позволяющая их владельцам контролировать деятельность всего 
акционерного общества. Теоретически эта доля определяется в размере 
51% всей суммы акций, практически гораздо меньше (в развитых странах 
ориентируются на 33% акций).

Концерн – объединение самостоятельных предприятий, связанных 
посредством системы участия, персональных уний, патентно-лицензион-
ных соглашений, финансирования, тесного производственного сотрудни-
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чества. Концерн полностью контролирует деятельность входящих в него 
компаний.

Кооперация производства – форма длительных, рациональных про-
изводственных связей, которые возникают в результате общественного 
(или международного) разделения труда и устанавливаются между специ-
ализированными предприятиями в процессе производства продукции.

Кредитный союз – ассоциация лиц, объединенных общими инте-
ресами (как, например, рабочие и служащие одной фирмы или члены 
одного профсоюза), которая продает своим членам акции (принимает от 
них вклады) и предоставляет им ссуды.

Лизинг – способ финансирования инвестиций, основанный на дол-
госрочной аренде имущества при сохранении права собственности за 
арендодателем, средне- и долгосрочная аренда машин, оборудования и 
транспортных средств.

Ликвидность – способность компании оплатить свои текущие долги.
Лицензия – разрешение на использование за обусловленное возна-

граждение созданных другим лицом или организацией изобретения, тех-
нологии, технологических знаний и производственного опыта, секретов 
производства, торговой марки, необходимых для производства коммерче-
ской и иной информации в течение определенного срока.

Лицензирование видов деятельности – процедура официального 
подтверждения права субъекта на установленные виды деятельности с 
условием гарантии соответствия результатов предоставленных услуг 
установленным нормам. Цена лицензии может зависеть от получаемого 
лицензиатом экономического эффекта, тогда платежи за лицензию осу-
ществляются в форме периодических отчислений – они называются 
«ройялти» и определяются на уровне 2-10% от прибыли, стоимости про-
дукта, суммы продаж и т.д. (в среднем 3-5%). Возможен и другой вари-
ант – цена лицензии фиксирована заранее, что называется «паушальным 
платежом».

Логистика – процесс управления материальными запасами, готовой 
продукцией и финансовыми активами фирмы. 

Маркетинг – процесс, охватывающий разработку и реализацию мар-
кетинговой концепции, ценообразование, продвижение на рынок и сбыт 
идей, товаров и услуг, и призванный обеспечивать обмен, отвечающий 
целям отдельных лиц и организаций.

Маркетинговое исследование (исследование рынка) – процесс сбора 
первичной и вторичной информации о потребительских привычках, 
образе жизни, характере потребления и отношении к товару со стороны 
существующих и потенциальных клиентов.
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Межотраслевой баланс производства и распределения продук-
ции (матрица Леонтьева) – баланс, составленный в матричной форме, 
в натуральном или стоимостном выражении. Показывает многообраз-
ные межотраслевые связи в экономике страны или в отдельном регионе, 
дает наглядное представление о процессе формирования и использования 
совокупного общественного продукта по отраслям материального произ-
водства и в непроизводственной сфере.

Моделирование – представление различных характеристик поведения 
физической или абстрактной системы с помощью другой системы.

Модернизация оборудования – внесение в конструкцию действу-
ющего оборудования существенных изменений, повышающих его 
технический уровень и улучшающих технические и экономические 
характеристики. Модернизация способствует устранению морального 
износа второй формы.

Мониторинг – система слежения за состоянием среды.
Монополист – единственный производитель конкретного товара, как 

правило, назначает за этот товар монопольно высокую цену, в результате 
чего потребители и общество несут повышенные издержки.

Монополия – рыночные условия, когда одна фирма является продав-
цом данной продукции, не имеющей близких заменителей; барьеры для 
вступления новых фирм в отрасль практически непреодолимы.

Мотивационный анализ – перспективное направление маркетинго-
вых исследований, поиск причин и условий, определяющих поведение 
потребителя на рынке и лежащих прежде всего в плоскости социальной 
психологии.

Мотивация труда – система мер, направленная на повышение произ-
водительности труда, улучшения его качества и профессиональный рост.

Мотивация (motivation) – побудительная сила, вызывающая действия, 
направленные на удовлетворение определенной потребности.

Налог на добавленную стоимость – налог на стоимость, добавлен-
ную в процессе производства товара и услуги.

Налоги – обязательные взносы в госбюджет или внебюджетные 
фонды в порядке и на условиях, определенных законодательными актами.

Научно-технологическая подготовка производства – комплекс нор-
мативно-технических мероприятий, регламентирующих конструктор-
скую, технологическую подготовку производства и систему постановки 
продукции на производство.

Национальное богатство страны – совокупность созданных трудом 
общества и накопленных за весь период существования данной страны 
материальных ценностей.
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Национальный доход – вновь созданная за год стоимость, характери-
зующая в масштабе страны, что прибавило материальное производство 
и услуги данного года к благосостоянию общества. Представляет собой 
разницу валового общественного продукта и фонда возмещения. Это 
чистый заработанный доход общества. Направляется на создание фондов 
потребления и накопления, а также резерва.

Ниша – это сфера рыночной экономике, где тот или иной вид бизнеса 
получает устойчивые конкурентные преимущества и получает наиболь-
шее распространение.

Новаторство (активный поиск новых решений) – это привнесение 
новых идей в организацию и ведение предпринимательской деятельности. 
Новаторство в большей степени свойственно предпринимателю в узком 
смысле слова.

Нормирование труда – установление меры затрат труда на изготовле-
ние единицы продукции или выработки продукции в единицу времени, 
выполнение заданного объема работ или обслуживание средств производ-
ства в определенных организационно-технических условиях.

Ноу-хау (буквально «знаю как делать») – знания и опыт научно-техни-
ческого, управленческого, коммерческого, финансового и иного характера, 
которые используются в процессе производства и реализации продукта.

Облигации (доходные, привилегированные, сберегательные) – долго-
вые обязательства государства, корпорации, выпускаемые обычно боль-
шими партиями.

Олигополия (oligopoly) – конкурентная ситуация, когда несколько 
компаний контролируют значительную часть продаж в отрасли, опреде-
ляют целевые рынки, бюджет и конкретизирует программу мар-кетинга.

Оборотные производственные фонды – предметы труда, использу-
емые в производстве (сырье, материалы, топливо, тара, запасные части 
для ремонта и др.). Полностью потребляются в каждом производственном 
цикле и приобретаются за счет оборотных средств предприятия.

Оборотные средства – выраженные в денежной форме средства пред-
приятия, вложенные в производственные запасы, незавершенное про-
изводство, готовую продукцию, затраты на освоение новой продукции, 
расходы будущих лет. Состоят из оборотных фондов и средств обраще-
ния.

Обоснованный риск – рассчитанная вероятность наступления успеш-
ных и неблагоприятных условий ведения бизнеса (как внутренних, так и 
внешних).

Общество (товарищества) с ограниченной ответственностью (ООО 
или ООТ) – форма организации предприятий, при которой его участники 
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вносят определенный паевой взнос (вклад) в уставной капитал и несут 
ограниченную ответственность в пределах своих вкладов.

Общество с неограниченной ответственностью (полное товарище-
ство – ОНО) представляет собой форму организации предприятий, осно-
ванную на личном участии партнеров в делах общества.

Оперативный учет – фиксирование показателей производства на дан-
ный оперативный момент времени (момент, час, полусмену, смену, сутки) 
с помощью приборов или другими методами на определенном носителе 
информации (диаграмме, ленте, в журнале, рапорте и т.п.) и накопление 
сведений для статистического (текущего) учета.

Опцион – право на приобретение или продажу товара или финансо-
вого инструмента к какому-то моменту в будущем по заранее оговорен-
ной цене.

Организационная структура управления – структура систем управ-
ления производственно-хозяйственными организациями, определяющая 
совокупность устойчивых связей системы, обеспечивающая ее целост-
ность и тождественность самой себе, т.е. сохранения основных свойств 
при различных внутренних и внешних изменениях. Показывает способ 
организации и взаимодействия элементов системы и связей между ними; 
является определенной характеристикой процессов, которые происходят 
между элементами системы.

Основные непроизводственные фонды – предметы длительного 
пользования, обслуживающие в обществе непроизводственное потребле-
ние. К ним относятся жилые здания, поликлиники, клубы, санатории, 
стадионы и т.п., находящиеся на балансе предприятия.

Основные производственные фонды – средства труда (здания, соо-
ружения, машины, оборудование, транспортные средства и др.), с помо-
щью которых изготовляется продукция. Они служат длительный срок, 
сохраняют в процессе производства свою натуральную форму и перено-
сят свою стоимость на готовый продукт частями, по мере износа. Попол-
няются за счет капитальных вложений.

Патент – право на исключительное использование или производство 
предмета изобретения, будь то новый продукт или технологический про-
цесс.

Позиционирование продукта (product positioning) – определение 
места, которое предлагаемый продукт занимает в сознании потребителей 
относительно товаров-конкурентов.

Полное товарищество – объединение двух или более человек для 
осуществления предпринимательской деятельности с целью извлечения 
прибыли, члены которого участвуют в делах товарищества лично и несут 
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полную материальную ответственность не только вложенным капиталом, 
но и всем своим имуществом.

Постоянные издержки – издержки, размер которых не зависит от 
объема производства.

Предприятие – в самом общем виде можно определить как имуще-
ственно обособленную хозяйственную единицу, организованную для 
достижения каких-либо хозяйственных целей. Является юридическим 
лицом, хозяйственно-правовым субъектом, созданным для производства 
продукции (работ, услуг) и получения прибыли. Форма предприятия 
система норм, определяющая отношения между партнерами по предпри-
ятию, с одной стороны, и отношения этого предприятия с другими пред-
приятиями и физическими лицами с другой.

Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутрен-
них факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы и тре-
бующих принятие решений, направленных либо на их устранение, либо 
на приспособление к ним.

Предпринимательский риск – опасность возникновения непредви-
денных потерь ожидаемой прибыли в связи со случайным изменением 
условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятель-
ствами. Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или 
иного уровня потерь, превосходящих величину ожидаемой прибыли.

Прибыль – конечный финансовый результат предпринимательской 
деятельности предприятий; в общем виде представляет собой разницу 
между ценой продукции и ее себестоимостью, а в целом по предприя- 
тию – разницу между выручкой от реализации продукции и себестоимо-
стью реализованной продукции. Прибыль служит для предпринимателя 
индикатором, показывающим успешность его бизнеса.

Прибыль – конечный финансовый результат деятельности предпри-
ятия, определяется как разность между выручкой и затратами.

Приватизация – процесс изменения отношений собственности при 
передаче государственного предприятия в другие формы собственности, 
в том числе в коллективную, акционерную и частную. Процессы, обрат-
ные приватизации, национализация (передача в ведение государства) или 
муниципализация собственности (передача в ведение местных органов 
власти муниципалитетов).

Приведенные затраты – традиционный показатель (метод) оценки 
экономической эффективности капитальных вложений, причем крите-
рием эффективности сравниваемых вариантов инвестирования является 
минимум приведенных затрат.
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Привилегированные акции – акции, держатели которых обладают 
преимуществом перед держателями простых акций при распределении 
дивидендов и имущества акционерного общества в случае его ликвида-
ции. Обычно не дают права голоса, но приносят фиксированные диви-
денды, чем схожи с облигациями.

Прогнозирование – научно обоснованное предсказание вероятного 
развития событий или явлений на будущее на основе статистических, 
социальных, экономических и других исследований.

Производительность – мера эффективности, с которой фирма пре-
вращает вводимые производственные ресурсы в готовую продукцию. 
Наиболее распространенным показателем является производительность 
труда – объем выпускаемой продукции на одного работника. Она позво-
ляет оценить размер затрат на рабочую силу в пересчете на единицу про-
дукции. Чем выше производительность, тем ниже уровень таких затрат.

Производство – регулируемый людьми процесс создания продуктов 
(изделий, энергий и услуг). Производство предполагает использование 
факторов производства (рабочей силы, энергии, различных услуг средств, 
материалов), требует соблюдения технических условий и правил, а также 
учета социально-этических норм.

Производственное предпринимательство – бизнес занятый в сфере 
материального производство. Его основной функцией является органи-
зация производства. Производственный бизнес является одним из самых 
многочисленных, сложных и рискованных видов бизнеса.

Производственный цикл – законченная последовательность действий 
по превращению сырья в конечный продукт потребления.

Промышленная кооперация во внешнеэкономической деятель-
ности – современная универсальная форма организации согласованного 
и/или совместного производства с участием иностранных партнеров двух 
или нескольких стран, основанная на распределении программ выпуска 
продукции, единстве коммерческих условий сотрудничества, взаимной 
гарантии рисков, защите зарубежных инвестиций и промышленных сек-
торов.

Промышленное производство – процесс, в котором люди находясь в 
определенных производственных отношениях, используя орудия и пред-
меты труда, создают необходимые обществу продукты производствен-
ного и личного потребления.

Промышленность – сектор народного хозяйства, связанный с произ-
водством промышленных товаров и оказанием производственных услуг.

Простые акции – акции, по которым размер дивиденда заранее не 
фиксируется и не гарантируется, а определяется общим собранием акци-
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онеров по итогам хозяйственной деятельности акционерного общества за 
истекший год. Вместе с тем они дают их владельцам право на участие 
в управлении этим обществом исходя из принципа: одна акция – один 
голос.

Резюме, автобиография (resume) – краткое описание уровня квалифи-
кации, опыта и жизненных интересов кандидата на рабочее место. Она 
предоставляет работодателю информацию о приемлемости кандидатуры 
претендента на данную вакантную должность. Автобиография должна 
содержать на ссылки и указание координат возможных источников реко-
мендаций, заложить основу для последующей личной беседы с предста-
вителем работодателя.

Реклама (advertising) – любая платная форма неличного представ-
ления организации, товара, услуги или идеи от имени конкретного спон-
сора.

Рентабельность – прибыльность бизнеса. Рассчитывается как отно-
шение прибыли к выручке (производственный бизнес и бизнес в сфере 
услуг), отношение прибыли к обороту (коммерческий бизнес и бизнес в 
сфере услуг), отношение прибыли к собственному капиталу (для финан-
сового бизнеса). 

Рентабельность – отношение массы прибыли к производственным 
фондам (рентабельность фондов) или к текущим затратам производства 
(рентабельность производства). Оба являются традиционными показате-
лями уровня эффективности производства.

Рентабельность – прибыльность бизнеса. Рассчитывается как отно-
шение прибыли к выручке (производственный бизнес и бизнес в сфере 
услуг), отношение прибыли к обороту (коммерческий бизнес и бизнес в 
сфере услуг), отношение прибыли к собственному капиталу (для финан-
сового бизнеса).

Рентабельность продукции – показатель эффективности производ-
ства, определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее 
себестоимости (в процентах).

Ресурсы – по классификации С. Хобфолла ресурсы  включают: 1) мате-
риальные объекты (доход, дом, одежда и др.) и нематериальные (желания, 
цели); 2) внешние (социальная поддержка, семья, друзья, работа, социаль-
ный статус) и внутренние (самоуважение, профессиональные умения, 
навыки, способности, интересы, достойные восхищения черты характера, 
оптимизм, самоконтроль, жизненные ценности, система верований и др.); 
3) психические и физические состояния; 4) волевые, эмоциаональные и 
энергетические характеристики, которые необходимы (прямо или кос-
венно) для преодоления трудных жизненных ситуаций или служат сред-
ствами достижения лично значимых целей.
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Ротация – перемещение работника между различными трудовыми 
операциями. Целью ротации является расширение кругозора работника и 
снятие усталости от однообразного труда.

Рынок ценных бумаг – рынок, обеспечивающий долговременные 
потребности в финансовых ресурсах путем обращения на нем акций, 
облигаций, депозитных сертификатов, казначейских обязательств и дру-
гих аналогичных документов.

Самооценка – оценка человеком собственных возможностей, качеств, 
достоинств, и недостатков, места среди других людей.

Самоопределение – активный процесс понимания себя, своего места в 
обществе и своего назначения в жизни. Самоопределение осуществляется 
на основе самопонимания, знания своих способностей, интереса и лич-
ностных особенностей, знания внешних обстоятельств.

Свободная экономическая зона – часть территории государства, име-
ющая свободный режим для инвестиций иностранного капитала и упро-
щенные таможенные правила.

Синдикат – разновидность картельного соглашения, которое пред-
полагает сбыт продукции его участников через единый сбытовой орган, 
создаваемый в форме акционерного общества (АО) или общества с огра-
ниченной ответственностью (ООО).

Сегментирование рынка – это деление большого рынка на более 
мелкие группы индивидуальных или институциональных потребителей, 
которым свойственны некоторые общие характеристики, тип поведения, 
запросы или нужды.

Слоган – лаконичная, легко запоминающаяся фраза, выражающая 
суть сообщения. Представляет собой постоянно используемый фирмен-
ный оригинальный девиз, создающий имидж команды.

Собственный капитал – 1) совокупные капиталовложения, сделан-
ные инвестором; 2) стоимость активов компании после выплаты ею всех 
внешних обязательств (пассивов), т.е. используемые активы минус долго-
срочные обязательства компании.

Совместное предприятие – предприятие, сформированное усилиями 
двух или более компаний и действующее под их совместным управле-
нием.

Социализация (англ. socialization; от лат. socialis – общественный) – 
процесс усвоения индивидом социального опыта, системы социальных 
связей и отношений. В процессе социализации человек приобретает 
убеждения, общественно одобряемые формы поведения,  необходимые 
ему для нормальной жизни в обществе. Под социализацией следует пони-
мать весь многогранный процесс усвоения опыта общественной жизни и 
общественных отношений.
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Социальная адаптация – осуществляется путем усвоения представ-
лений о нормах и ценностях данного общества (как в широком смысле, 
так и применительно к ближайшему социальному окружению – обще-
ственной группе, трудовому коллективу, семье). Основные проявления 
социальной адаптации – взаимодействие (в т.ч., общение) человека с окру-
жающими людьми и его активная деятельность. Важнейшим средством 
достижения успешной социальной адаптации являются общее образова-
ние и воспитание, а также трудовая и профессиональная  подготовка.

Социальный проект – программа реальных действий, в основе кото-
рой лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее 
реализация будет способствовать улучшению социальной ситуации в кон-
кретном регионе, социуме. Это один из способов участия в общественной 
жизни путем практического решения насущных социальных проблем.

Специализация производства – форма общественного разделения 
труда между отраслями, предприятиями, а также внутри отраслей и пред-
приятий на различных стадиях производственного процесса; характери-
зуется однородностью продукции и технологического процесса, особым 
оборудованием и соответствующими специализированными кадрами.

Стандарт – нормативно-технический документ, устанавливающий 
нормы, правила и требования к разработке, изготовлению и эксплуатации 
продукции.

Статистический (текущий) учет – статистический учет и отчет-
ность – отражение состояния производства во внутризаводских отчетных 
документах и во внешних формах, в том числе государственной статисти-
ческой отчетности за плановый период (неделю, декаду, месяц, квартал, 
год).

Технология (technology) – совокупность способов, методов и приемов 
преобразования исходного материала в конечную продукцию.

Товарный знак (trademark) – юридически узаконенное обозначение 
исключительного права компании на использование торговой марки или 
фирменной марки.

Товарищество на вере – объединение двух или нескольких лиц для 
осуществления предпринимательской деятельности, в котором одни 
участники (полные товарищи) несут ответственность по делам товарище-
ства как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие отвечают 
только своим вкладом.

Торговая марка (брэнд) (brand name) – любое слово или средство 
(изображение, форма, звук или цвет), которые используются для того, 
чтобы продукцию одной компании можно было отличить от товаров-кон-
курентов.
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Товарная продукция – общий объем продукции (готовых изделий, 
полуфабрикатов и услуг), произведенной в определенном периоде и пред-
назначенной для реализации. Равна валовой продукции за вычетом неза-
вершенного производства.

Трансакционные издержки – издержки связанные с расходами пред-
принимателя на поиск и удержание ресурсов, защиту своих прав и соб-
ственности, заключение контрактов, поиск неиобходимой информации о 
контрагентах и т.д.

Трансфертные цены устанавливаются при внутрифирменном ком-
мерческом расчете.

Трест – объединение, в котором различные предприятия сливаются в 
единый производственный комплекс, теряя свою юридическую и хозяй-
ственную самостоятельность. Форма треста удобна для организации 
комбинированного производства, т.е. объединения в одной компании 
предприятий различных отраслей промышленности, образующих после-
довательные ступени обработки сырья, материалов, полупродуктов, про-
дуктов: либо играющих одно по отношению к другому вспомогательную 
роль – ремонт, строительство, наладка, обеспечение литьем, инструмен-
тами и т.д.

Управление – подготовка, принятие и реализация решений во всех 
областях деятельности предприятия (объединения), направленных на 
достижение главной цели.

Управление человеческими ресурсами – особая функция бизнеса, 
связанная с планированием, наймом, использованием и развитием работ-
ников фирмы, с оценкой и оплатой их труда.

Управленческое решение. – 1. Вид деятельности, протекающий в 
управляющей системе и связанный с подготовкой, выбором и принятием 
определенных вариантов действий. 2. Вариант воздействия управляющей 
системы на управляемую; формула воздействия. 3. Организационно-прак-
тическая деятельность управляющей системы в управляемой системе.

Устав – официальный документ, подтверждающий законность созда-
ния компании, содержащий характер и правила ее деятельности, основы 
взаимоотношений между членами.

Учредительские акции – распространяемые среди учредителей акци-
онерной компании, дающие им некоторые преимущественные права. 
Держатели их имеют дополнительное количество голосов на общих 
собраниях акционеров, пользуются внеочередным правом на получение 
акций в случае их дополнительного выпуска. На долю владельца учреди-
тельских акций обычно приходится наибольшая часть прибыли.
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Фандрайзинг (англ. fundraising) – процесс привлечения денежных 
средств и иных ресурсов. Средства могут поступать от частных лиц, ком-
мерческих и других организаций, фондов.

Франчайзинг (franchising) – контрактное соглашение между ком-
панией и человеком или фирмой, которое позволяет получателю фран-
шизы заниматься определенным видом бизнеса под известным именем и 
использовать на платной основе технологию этой фирмы. Объектом фран-
шизы могут выступать: фирменное название, коммерческое обозначение 
лицензиара, коммерческая информация, товарный знак, знак обслужива-
ния и т.д. Ф. обеспечивает малым фирмам выход на рынок под известной 
маркой, зарекомендовавшей себя на рынке. Снижает расходы на марке-
тинговую и рекламную деятельность. Наиболее известным франчайзин-
гом является фирма МакДональдс.

Франшиза – лицензия, на которой основана деятельность пред-
приятия и которой предусмотрено право использования имени, логотипа 
и технологии другой, успешно действующей компании.

Финансовый анализ – анализ доходности инвестиционного проекта с 
точки зрения фирмы и ее кредитора (если проект кредитуется).

Финансовый менеджмент – это деятельность, связанная с привлече-
нием и использованием денежных средств для эффективной и продуктив-
ной деятельности фирмы.

Финансовое предпринимательство – это бизнес в сфере денежного 
обращения и кредита, он выступает в таких формах как банковская дея-
тельность, страховой и венчурный бизнес.

Финансовый рынок (рынок ссудных капиталов) – механизм пере-
распределения капитала между кредиторами и заемщиками при помощи 
посредников на основе спроса и предложения капитала.

Фирма – предприятие или совокупность специализированных органи-
заций любой формы собственности, являющихся юридическими лицами 
и объединяющих под одним управлением (и общим фирменным наимено-
ванием) производство и сбыт товаров.

Фонд возмещения – часть валового общественного продукта, направ-
ленная на возмещение предметов труда и средств производства, израсхо-
дованных в процессе его производства.

Фонд накопления – часть национального дохода (на предприятиях – 
часть чистой прибыли), используемая для прироста производственных 
и непроизводственных основных фондов, а также оборотных средств и 
резерва.

Фонд потребления – часть национального дохода (на предприятиях – 
часть чистой прибыли), используемая для удовлетворения материальных 
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и культурных потребностей членов общества (трудового коллектива).
Функциональная подсистема характеризуется специализацией 

управленческой деятельности (конкретной функцией управления), целями 
управления, составом специальных функций по данной конкретной функ-
ции управления, составом задач управления по каждой специальной 
функции и их распределением по органам управления.

Функция управления. – 1. Особый вид деятельности аппарата управ-
ления, характеризуемый общностью принимаемых решений, инфор-
мационного обеспечения и профессионального состава работников. 2. 
Совокупность необходимых, устойчиво повторяющихся действий, объ-
единенных однородностью содержания и целевой направленностью.

Хозяйственный договор – соглашение двух или более сторон, высту-
пающих в качестве юридических лиц, с целью правового оформления 
хозяйственных связей договаривающихся сторон и вытекающих из этих 
связей взаимных обязательств. Поскольку договор обеспечивает право-
вую защиту интересов организаций, предприятий и граждан, в односто-
роннем порядке взаимные обязательства сторон не пересматриваются.

Холдинговая компания – акционерная компания, использующая свой 
капитал для приобретения контрольных пакетов акций других компаний 
с целью управления, руководства ими и получения дивидендов.

Целевой рынок (target market) – одна или несколько групп потенци-
альных потребителей, на которых организация направляет свою про-
грамму маркетинга.

Цена – денежное выражение стоимости. Возникает на рынке как рав-
нодействующая факторов спроса и предложения, отражает общественно-
необходимые затраты труда на производство соответствующего товара.

Цена производства – цена на производимую продукцию, устанав-
ливаемая производителем, позволяющая покрыть производственные 
затраты (издержки, себестоимость) и иметь минимальную прибыль, необ-
ходимую для выживания в условиях рынка. Соответственно, равна сумме 
себестоимости и минимальной удельной прибыли на единицу продукции. 
Чем ниже себестоимость, тем ниже цена производства и, если она ниже 
рыночной цены продукции, тем больше прибыли может получить произ-
водитель.

Чистая (нормативно-чистая) продукция – один из показателей объ-
ема производства, равна разнице суммы реализации и материальных 
затрат. Экономическая сущность стоимость, вновь созданная живым тру-
дом. Включает фонд оплаты труда и прибыль предприятия. В энергетике 
аналог чистой продукции объем работ при ремонте, выполняемом из 
материалов и на оборудовании заказчика.
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Экономический эффект – традиционный показатель (метод) оценки 
эффективности капиталовложений. Равен разности экономии издержек и 
приведенных (т.е. умноженных на нормативный коэффициент экономи-
ческой эффективности) дополнительных капиталовложений (благодаря 
которым эта экономия получена). В условиях рынка может оцениваться 
как разность дополнительной прибыли (получаемой благодаря дополни-
тельным капиталовложениям) и нормативной прибыли, которую могли 
бы дать тот же капитал. По средней норме доходности или (для действую-
щего производства) по нормативной рентабельности.

Экспертные оценки – количественные и (или) порядковые оценки 
процессов и явлений, не поддающихся непосредственным измерениям. 
Основываются на суждениях специалистов (экспертов).

Эффективность управленческой деятельности – соотношение ее 
полезного результата (эффекта) и объема использованных или затрачен-
ных для этого ресурсов.

Юридическое лицо – предприятие, выступающее в качестве субъекта 
гражданства, в том числе хозяйственных прав и обязанностей, имеющее 
самостоятельный баланс, гербовую печать и расчетный счет в банке, дей-
ствующее на основании устава или положения и отвечающее в случае 
банкротства принадлежащим ему имуществом.

Я-концепция – относительно устойчивая, переживаемая как неповто-
римая система представлений индивида о самом себе, на основе которой 
он строит свое взаимодействие с другими лдьми и относится к себе.

Smart / Smarter – абревиатура, используемая в менеджменте и про-
ектном управлении для определения целей и постановки задач.
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