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(Соңы 14-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 наурыз               №205              Астана қаласы

«Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу 
кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулар 

туралы деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы 
бар бақылау-касса машиналарынан мәліметтерді 

қабылдау, сақтау, сондай-ақ оларды фискалдық деректер 
операторының мемлекеттік кірістер органдарына беру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 135 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН: 
1. «Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу кезінде жүзеге асыры-

латын ақшалай есеп айырысулар туралы деректерді тіркеу жəне (немесе) беру функция-
сы бар бақылау-касса машиналарынан мəліметтерді қабылдау, сақтау, сондай-ақ оларды 
фискалдық деректер операторының мемлекеттік кірістер органдарына беру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 135 
бұйрығына (Нормативтік актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10665 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 4 мамырда жарияланған) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
өткізу кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулар туралы деректерді тіркеу жəне 
(немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарынан мəліметтерді қабылдау, сақтау, 
сондай-ақ оларды фискалдық деректер операторының мемлекеттік кірістер органдарына 
беру қағидаларына:

6-тармақтың 9) тармақшасы алып тасталсын.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М. 

Теңгебаев) заңнамада белгіленген тəртіпте:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде мемлекеттік тіркелген күннен 

бастап он күнтізбелік күн ішінде оны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдануын;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15069 
болып енгізілді.

    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 12 мамыр             №301                    Астана қаласы

Электрондық ныса нда жазып берілетін шот-
фактуралардың құжат айналымының қағидаларын 

бекіту туралы 
   
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 263-бабы 2-2-тармағына, 
«Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат 
айналымының қағидалары осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес бекітілсін.

2. Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір 
бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті заңнамада 
белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін 
жəне оның ресми жариялануын;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
ресми жариялауға жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне қосу үшін жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
жариялануын қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға жатады.

Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 12 мамырдағы №301  бұйрығына 1-қосымша

  Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының 
қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының 

қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық 
кодексі) 263-бабы 2-2-тармағына, «Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба 
туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді.

 2. Осы Қағидалар:
1) электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың нысанын (бұдан əрі - 

электрондық шот-фактура (ЭШФ);
2) ЭШФ жазып беру, жөнелту, қабылдау, тіркеу, өңдеу, беру жəне алу тəртібін;
3) ЭШФ куəландыру тəртібін;
4) түзетілген, қосымша ЭШФ алынғанын растау ерекшелігін;
5) ЭШФ сақтау тəртібін айқындайды.
 3. Салық кодексінің  256,  263, 264 жəне  265-баптарында белгіленген талаптарға жəне 

осы Қағидаларда сəйкес жазып берілген жəне Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық 
жүйесінде тіркелген ЭШФ қосылған құн салығын (бұдан əрі - ҚҚС) есепке жатқызу үшін негіз 
болып табылады. Егер шот-фактура қағаз жеткізгіште сияқты, электрондық нысанда да жа-
зып берілген жағдайда, онда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының 
ҚҚС есепке жатқызуы үшін электрондық нысанда жазып берілген шот-фактура негіз болып 
табылады.

 4. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) баждың төмендетілген ставкасы - кедендік əкелу баждардың Дүниежүзілік сауда 

ұйымдарында Қазақстан Республикасының міндеттемелерінде көзделген ставканың барынша 
жоғары деңгейінде белгіленетін  Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің 
(бұдан əрі - ЕАЭО БКТ) қолданыстағы кедендік əкелу баж ставкасымен салыстырғанда өте 
төмен ставкасы; 

2) заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі - филиалы, өкілдігі;
3) өкіл (оператор) – Қазақстан Республикасының шот-фактуралар жөніндегі салық 

заңнамасымен реттелетін қатынастарға қатысатын, өнімді бөлу туралы тапсырма шарттың 
немесе келісімнің (келісімшарттың) негізінде əрекет ететін заңды тұлға;

4) тізбе - Қазақстан Республикасының аумағына баждардың төмендетілген ставкалары, 
сондай-ақ осындай ставкалардың мөлшері қолданылатын Еуразиялық экономикалық одаққа 
(бұдан əрі - ЕАЭО) мүше мемлекеттер болып табылмайтын үшінші елдерден əкелінетін 
тауарлардың тізбесі;

5) Тізбеге енгізілген тауар – тауар, ЕАЭО сыртқы экономикалық қызметтің тауар 
номенклатурасының коды (бұдан əрі - ЕАЭО СЭҚ ТН коды) жəне Тізбеге енгізілген атауы;

6) тіркеу куəлігі - «Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 
2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға 
электрондық цифрлық қолтаңбаның сəйкес келуін растау үшін куəландырушы орталық берген 
қағаз жеткізгіштегі құжаты немесе электрондық құжаты; 

7) уəкілетті жеке тұлға - заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) 
электрондық шот-фактураның ақпараттық жүйесінде құжат айналымы процесінде осындай 
заңды тұлғаның атынан сенімхат негізінде операцияларды жүзеге асыруға құқық, оның ішінде 
заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) атынан ЭШФ қол қою құқығы 
берілген заңды тұлғаның қызметкері;

8) уəкілетті органның нормативтік-анықтамалық ақпараты - мемлекеттік кірістер 
органдарының деректер базасынан берілетін жəне салық заңнамасына сəйкес салық құпиясы 
болып табылмайтын ақпарат;

9) электрондық құжат - электрондық-цифрлық нысанда ақпарат табыс етілген жəне 
электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған құжат;

10) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі - ЭЦҚ) - электрондық цифрлық қолтаңба 
құралдарымен жасалған жəне электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін жəне 
мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы;

11) электрондық шот-фактураның ақпараттық жүйесі (бұдан əрі - ЭШФ АЖ) - ол арқылы 
ЭШФ жазып беру, жөнелту, қабылдау, тіркеу, өңдеу, беру, алу жəне сақтау жүзеге асырылатын 
уəкілетті органның ақпараттық жүйесі;

12) ЭШФ - ЭШФ АЖ арқылы жəне салық заңнамасы нормаларының талаптарына жəне осы 
Қағидаларға сəйкес жазып берілген құжат;

13) ЭШФ АЖ қатысушы - ЭШФ АЖ пайдалану туралы келісімге (бұдан əрі - Келісім) қол 
қойған жəне ЭШФ АЖ-де тіркелген тұлға;

14) ЭШФ АЖ қатысушыны есепке алу жүйесі - салық міндеттемесін орындау мақсатында 
жүргізілетін бастапқы есепке алу құжаттардың деректерін, бухгалтерлік есеп тіркелімдерін, 
салық салу объектілері жəне (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы ақпаратты 
қамтитын бухгалтерлік жəне салық есебінің жүйесі;

15) ЭШФ АЖ операторы - ЭШФ АЖ əкімшісі болып табылатын уəкілетті орган;
16) ЭШФ АЖ-де ЭШФ-ны тіркеу – шот-фактуралардың осы Қағидалардың талаптарына 

сəйкес келуі, тіркеу куəлігінің шынайылығы жəне бірегей тіркеу нөмірін беру мəніне тексеруді 
қамтитын ЭШФ АЖ-де шот-фактураны өңдеу процесі;

17) ЭШФ өңдеу - ЭШФ Салық кодексінің 256 жəне 263-баптарында жəне осы Қағидаларда 
белгіленген талаптарға сəйкестігін тексеру, мұндай талаптарға сəйкес келмейтін ЭШФ 
кейіннен қайтарып алу;

18) ЭШФ тіркеу нөмірі – ЭШФ-ның, оны тіркеген кезде берілетін жəне жеткізушінің 
сəйкестендіру нөмірінің, ЭШФ тіркелу күнінің жəне бірегей дəйексіз нөмірінің негізінде автоматты 
түрде ЭШФ АЖ қалыптастырылатын бірегей нөмірі.

   5. Салық төлеуші, егер ЭШФ жазып беру бойынша міндеттеме Қазақстан Республикасының 
Салық кодексімен, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одағының Кедендік аумағына 
тауарларды əкелудің жəне айналымның кейбір мəселелері туралы  2015 жылғы 16 қазандағы 
хаттаманың іске асырылуына қабылданған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерімен көзделсе, ЭШФ жазып беруді Салық кодексінің 256, 263, 264 жəне 265-баптарында 
жəне осы Қағидаларда белгіленген тəртіпте жүзеге асырады.

 6. Құжат айналымының шеңберінде ЭШФ жазып беру (жөнелту) ЭШФ АЖ қатысушысы 
ретінде тіркелген салық төлеушілер ғана ЭШФ АЖ-де жүзеге асырады.

7. ЭШФ АЖ-де тіркелген кезде ЭШФ АЖ-ге қатысушыға мынадай мəртебе беріледі:
1) жеке тұлға;
2) дара кəсіпкер;
3) заңды тұлға (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі). 
Заңды тұлғаны (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесін) ЭШФ АЖ қатысушысы ретінде 

тіркеуді тек заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) басшысы ғана 
жүргізеді, ол заңды тұлғаның құрылтайшысының (құрылтайшыларының) шешімі бойынша 
немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің басшысын тағайындау туралы қабылдаған 
шешімнің негізінде тағайындалады.

Егер жеке тұлға заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) басшысы бо-
лып табылған жағдайда, аталған ақпарат мемлекеттік кірістер органдарының тіркеу базасының 
мəліметтерімен расталады.

8. «Жеке тұлға» мəртебесімен тіркелген ЭШФ АЖ қатысушы мұндай жеке тұлға заңды тұлға 
(заңды тұлғаның құрылымдық бөлімше) - ЭШФ АЖ қатысушының қызметкері болып табылатын 
жағдайды қоспағанда, ЭШФ жазып бермейді.

 9. Əрбір мəртебе бойынша тіркеу, осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес қол қойылған 
бөлек Келісім негізінде жүргізіледі.

 10. Келісім салық төлеушінің ЭЦҚ-мен куəландырылады.
ЭШФ АЖ-ге қатысушыны авторландыру жəне ЭШФ АЖ-де электрондық құжаттарды 

куəландыру үшін Ұлттық куəландырушы орталықтың (бұдан əрі - ҰКО) электрондық нысандағы 
тіркеу куəлігі қолданылады.

 Заңды тұлға (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімше) үшін келісімге қол қою заңды тұлғаның 
(заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) басшысына берілген екі ЭЦҚ қолданумен 
жүргізіледі. Бұл ретте басшыда жеке тұлғаға берілген ЭЦҚ, жəне заңды тұлғаға (заңды 
тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне) берілген ЭЦҚ сияқты, осы заңды тұлғаның (заңды 
тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) басшысының жеке сəйкестендіру нөмірі бар (бұдан əрі 
– ЖСН) ЭЦҚ болады.

11. Заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) басшысы электрондық 
нысанда жасалатын сенімхат негізінде ЭШФ АЖ-де жұмыс жасау үшін уəкілетті жеке тұлғаны, 
оның ішінде осындай заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) құрылымдық 
бөлімшесінің қызметкерін, сондай-ақ өкілін (операторын) айқындайды. 

Бұл ретте, заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) басшысы осындай 
заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) атынан уəкілетті жеке тұлғаға 
немесе өкілге (операторға) ЭШФ АЖ-де құжат айналымының процесінде операцияларды 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құқықтарды, осындай құқықтардың қолданылу мерзімін 
көрсете отырып береді.

Заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) басшысы уəкілетті жеке 
тұлғаға немесе өкілге (операторға) берілген құқықтарды түзетеді не осы құқықтардан айырады.

Заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) басшысы уəкілетті жеке 
тұлғаларға немесе өкіл (оператор) тізбесінің өзектілігін жəне заңды тұлғаның (құрылымдық 
бөлімшенің) атынан оларға іс-əрекетті орындауға берілген құқықтарды бақылауды жүзеге 
асырады.

 12. ЭШФ АЖ құжат айналымы процесінде мынадай операциялар орындалады:
1) ЭШФ құру - Салық кодексінің 263-бабында жəне осы Қағидаларда белгіленген талаптарға 

сəйкес нысанды толтыру;
2) электрондық нысанда шот-фактураны куəландыру – ЭЦҚ-мен ЭШФ-ға қол қою;
3) ЭШФ жөнелту - осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келуіне тексеруді жүзеге асыру 

үшін құрылған жəне куəландырылған ЭШФ жөнелту;
4) ЭШФ өңдеу - осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келуіне тексеруді жүзеге асыру 

процесі;
5) ЭШФ тіркеу - ЭШФ АЖ бірегей тіркеу нөмірін беру рəсімі. ЭШФ тіркеу өңдеу процесінде 

қателер болмаған жағдайда жүргізіледі;
6) ЭШФ жазып беру - Салық кодексінің 263-бабында жəне осы Қағидаларда белгіленген 

талаптарға сəйкес жазып берілген жəне ЭШФ АЖ бірегей тіркеу нөмірін бере отырып, ЭЦҚ 
куəландырылған ЭШФ құру;

7) ЭШФ алу -, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушіден тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушыға ЭШФ АЖ-де тіркелген ЭШФ жеткізу;

8) ЭШФ қарау - тіркелген ЭШФ көрсету;
9) ЭШФ беру - тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушіден 

тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушыға импортталған ЭШФ жеткізу;
10) ЭШФ кері қайтару - ЭШФ жарамсыз деп тану;
11) ЭШФ қайтару – тауарларды алушымен жұмыстарды, қызметтерді түзетілген немесе 

қосымша ЭШФ жазып беру, сондай-ақ бұрын жазып берген ЭШФ кері қайтару бойынша тауар 
жеткізушінің əрекетін қабылдамау;

12) электрондық нысанда шот-фактураларды қабылдау - ЭШФ АЖ құралдарымен өңдеу 
жəне тіркеу үшін салық төлеушінің басқа есепке алу жүйелерінен құжаттың импорты;

13) ЭШФ экспорты - ЭШФ АЖ-нен тіркелген ЭШФ сақтау, оның ішінде басқа есепке алу 
жүйелеріне беру.

 13. Осы Қағидалардың 12 -тармағында көрсетілген операцияларды жүзеге асыру кезінде 
ЭШФ мынадай мəртебеге ие болады:

1) «Қаралмады» - Салық кодексінің 263-бабында жəне осы Қағидаларда белгіленген 
талаптарға сəйкес жазып берілген жəне бірегей тіркеу нөмірі берілген, ЭЦҚ-мен 
куəландырылған, бірақ тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы қарамаған 
ЭШФ;

2) «Жеткізілді» - Салық кодексінің 263-бабында жəне осы Қағидаларда белгіленген 
талаптарға сəйкес жазып берілген жəне бірегей тіркеу нөмірі берілген ЭЦҚ куəландырылған 
тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы қараған ЭШФ;

3) «Жойылды» - міндетті түрде түзетілген ЭШФ жазып бере отырып, тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуші жойған ЭШФ;

4) «Кері қайтарылды» - тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушінің 
кері қайтарған ЭШФ;

5) «Шимай» - ішінара толтырылған, редакцияланатын тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді алушыға жіберілмеген құжат;

6) «Импортталған» - салық төлеушінің есепке алу жүйелерінен ЭШФ АЖ-не жүктелген, ол 
бойынша осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігіне тексеру жүргізілген, бірақ тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушыға жіберілмеген ЭШФ;

7) «Қате» - осы Қағиданың талаптарына сəйкестігін тексеруден өтпеген жəне тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушыға жіберілмеген ЭШФ;

8) «Қабылданбаған» - тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы 
қабылдамаған ЭШФ.

 14. Түзетілген ЭШФ Салық кодексінің  263-бабы 14, 14-1, жəне 14-3-тармақтарында 
белгіленген жағдайларда жазып беріледі.

Қосымша ЭШФ Салық кодексінің  265-бабында белгіленген жағдайларда жазып беріледі.
  15. ЭШФ АЖ арқылы шот-фактура жазылған жағдайда, ЭШФ АЖ бар электрондық құжат 

ЭШФ түпнұсқасы (телнұсқасы) болып табылады.
ЭШФ баспа түріндегі нысанында ЭШФ-ның электрондық (экрандық) нұсқасынан 

айырмашылықтарға жол беріледі. ЭШФ баспа нысанында жеткізуші толтырған деректемелері 
көрсетіледі.

 16. ЭШФ АЖ-нің қатысушысы электрондық нысанда жазылатын шот-фактуралардың құжат 
айналымы мақсатында ЭШФ АЖ-нің мынадай қосымшаларын пайдаланады:

1) оn-Lіnе режимінде ЭШФ АЖ-де жұмысты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін Web-қосымша;
2) оff-Lіnе режимінде ЭШФ АЖ-де жұмысты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін Desktop-

қосымша (интернет-қосылысы болмаған жəне/немесе тұрақсыз болған жағдайда);
3) ЭШФ АЖ қатысушылардың есепке алу жүйелерімен ЭШФ АЖ бірігуі жолымен Web-

қосымша мен desktop-қосымшасындағы бизнес-процестерде көзделген ЭШФ АЖ-дегі барлық 
операцияларды ЭШФ АЖ-де орындауға мүмкіндік беретін АРІ-интерфейсі.

 17. ЭШФ АЖ оның ішінде мыналарды:
1) осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сəйкестігін тексергеннен кейін салық төлеушінің 

есепке алу жүйелерінде жазып берілген шот-фактураларды қабылдауды;
2) ЭШФ АЖ-де ЭШФ АЖ қатысушылар арасында хабарламалар алмасуды жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді.
 18. ЭШФ мынадай:
1) өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) шеңберінде жасалған мəмілелер (операци-

ялар) бойынша;
2) Салық кодексінің  242,  276-10,  276-13-баптарына сəйкес ҚҚС нөлдік ставкасы бойынша 

салық салынатын экспортқа тауарларды өткізу жөніндегі мəмілелер (операциялар) бойынша;
3) Салық кодексінің  244 жəне 276-12-баптарына сəйкес ҚҚС нөлдік ставкасы бойынша 

салық салынатын халықаралық тасымалдау бойынша қызметтерді өткізу жөніндегі айналымдар 
бойынша;

4) Салық кодексінің  245-бабы 1-2-тармағына сəйкес ҚҚС нөлдік ставкасы бойынша салық 
салынатын өткізу жөніндегі айналымдар бойынша шетел валютасында көрсету мүмкін болатын 
жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жазып беріледі.

  2-тарау. ЭШФ-ны жазып беру, жөнелту, қабылдау, тіркеу,  
өңдеу, беру жəне алу тəртібі

19. ЭШФ осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жазып беріледі.
 20. ЭШФ мынадай бөлімдерден тұрады:
1) жалпы бөлім;
2) жеткізушінің деректемелері;
3) жеткізушінің банктік деректемелері;
4) алушының деректемелері;
5) мемлекеттік мекеменің деректемелері;
6) жүкті жіберушінің жəне жүкті алушының деректемелері;
7) жеткізу шарттары (келісімшарт);
8) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуді растайтын құжаттардың 

деректемелері;
9) тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша деректер;
10) бірлескен қызметке қатысушылардың тауарлары, жұмыстары, көрсетілетін қызметтері 

бойынша деректер;
11) жеткізуші өкілінің (операторының) деректемелері;
12) сатып алушы өкілінің (операторының) деректемелері;
13) қосымша мəліметтер;
14) ЭЦҚ бойынша мəліметтер.
 21. ЭШФ «Жалпы бөлім» А бөлімде:
1) «Тіркеу нөмірі» деген 1-жолда ЭШФ тіркеу нөмірі көрсетіледі. Жол ЭШФ АЖ-де 

құжатты тіркеу кезінде ЭШФ АЖ автоматты түрде толтырылады жəне ЭШФ АЖ қатысушының 
толтыруына жəне (немесе) редакциялауына арналмаған;

2) «Есепке алу жүйесінің нөмірі» деген 1.1-жолда салық төлеушінің салық есебінде берілетін 
жəне тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуші дербес айқындайтын шот-
фактуралардың реттік нөмірі көрсетіледі (жол міндетті түрде толтыруға жатады);

3) «Жазып берілген күн» деген 2-жолда ЭШФ алушының тіркеу жəне жөнелту күні 
көрсетіледі. Осы жол автоматты түрде толдырылады жəне ағымдағы күнтізбелік күнге 
сəйкес келеді;

4) «Қағаз жеткізгіште жазып берілген күн» деген 2.1-жолда ЭШФ АЖ-не енгізілген қағаз 
жеткізгіштегі шот-фактураны жазып берген күн көрсетіледі. Аталған жол мынадай негіздемелер 
бойынша:

Салық кодексінің 263-бабы 2-1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес;
егер қағаз тасымалдағышта шот-фактураны жазып беру күніне мұндай шот-фактураны 

электрондық нысанда жазып беру бойынша талап болмаса, бұрын қағаз тасымалдағышта 
жазып берілген шот-фактураға түзетілген, қосымша ЭШФ жазылып берілген жағдайда;

егер қағаз тасымалдағышта шот-фактураны жазып беру күніне мұндай шот-фактураны 
электрондық нысанда жазып беру бойынша талап болмаса, қағаз тасымалдағышта бұрын 
жазып берілген шот-шактураны ЭШФ АЖ-дан қайтарған жағдайда салық төлеуші ЭШФ АЖ-ге 
енгізген мəліметтердің негізінде толтырылады;

5) «Айналым жасалған күн» деген 3-жолда Салық кодексінің  237-бабына сəйкес 
айқындалған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым 
жасалған күн көрсетіледі (жол міндетті түрде толтыруға жатады).

Бұл ретте, түзетілген шот-фактурада өткізу бойынша айналымды жасау күні талап ету 
мерзімі шегінде, бірақ жойылатын ЭШФ жазып беру күнінен бұрынғы кезеңдерде түзету 
мүмкіндігімен жойылатын шот-фактурада көрсетілген айналым жасалған күн бойынша 
айқындалады.

Қосымша шот-фактура бойынша өткізу бойынша айналым жасалған күн Салық кодексінің 
237-бабында көзделген жағдайлар басталған күн бойынша айқындалады.

 22. «Түзетілген» деген 4-жол түзетілген ЭШФ жазып беру кезінде белгілеуге жатады. Бұл 
ретте осы жолды белгілеу, егер «Қосымша» деген 5-жол белгіленбеген жағдайда, жүргізіледі.

«Түзетілген» деген 4-жолды белгілеген кезде 4.1, 4.2 жəне 4.3-жолдар міндетті түрде 
толтырылуға жатады:

1) «Жазып беру күні» деген 4.1-жолда жойылатын (түзетілетін) ЭШФ күні көрсетіледі;
2) «Есепке алу жүйесінің нөмірі» деген 4.2-жолда есепке алу жүйесінде жойылатын ЭШФ 

нөмірі көрсетіледі;
3) «Тіркеу нөмірі» деген 4.3-жолда жойылатын ЭШФ тіркеу нөмірі көрсетіледі.
Түзетілген ЭШФ жазып берген кезде өзгерістер енгізілетін ЭШФ-ның мəтін жолдары мен 

жиынтық бағандарында дұрыс мəліметтер мен сомалары көрсетіледі, ЭШФ-ның өзгерістер 
енгізілмейтін жолдары мен бағандарында бұрынғы мəліметтер көрсетіледі.

 Түзетілген ЭШФ жазып берген кезде «Жеткізушінің деректемелері» В бөлімінің «ҚҚС 
төлеушінің куəлігі» деген 9-жолда түзетілген ЭШФ жазып беру күніне қолданыста болатын 
куəліктің деректемелері көрсетіледі. 

23. Түзетілген ЭШФ түзетілген ЭШФ жазып беру күніне қолданыста болатын нысанда 
жазып беріледі.

24. Түзетілген ЭШФ жазып берген кезде жойылатын ЭШФ жазып берілген түзетілген ЭШФ 
мен барлық қосымша ЭШФ жойылады. 

 25. Егер бұрын жазып берген ЭШФ-ға қосымша ЭШФ бар болса, онда түзетілген ЭШФ 
жазып берген кезде 4.1, 4.2 жəне 4.3-жолдарда түзетілген ЭШФ жазып берілген күні, тіркеу 
нөмірі жəне ЭШФ есепке алу жүйесінің нөмірі көрсетіледі. Бұл ретте, бұрын жазып берілген, 
жойылған қосымша ЭШФ қалпына келтіру үшін түзетілген ЭШФ жазып берілген күннен бастап 
күнтізбелік жеті күн ішінде түзетілген ЭШФ-ға қосымша ЭШФ жазып беру қажет.

 26. «Қосымша» деген 5-жолда қосымша ЭШФ жазып берілген кезде белгіленуге тиіс. Бұл 
ретте, аталған жолды «Түзетілген» деген 4-жолда белгі болмаған жағдайда белгілеу жүргізіледі.

Қосымша ЭШФ жазып берген кезде редакциялау үшін ЭШФ толтырылған, оған қосымша 
ЭШФ жазып берілетін «Жеткізушінің деректемелері» В бөлімінің «ҚҚС төлеушінің куəлігі» 
деген 9-жолы, «Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді растайтын құжаттардың 
деректемелері» F бөлімінің «Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді растайтын 
құжаттар» деген 32-жолы, сондай-ақ «Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша 
деректер» G бөлімінің 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 жəне 18-бағандары, «Бірлескен 
қызметке қатысушылардың тауарлары, жұмыстары, көрсетілетін қызметтері бойынша 
деректер» Н бөлімінің 8, 10, 11, 13 жəне 14-бағандары қол жетімді.

Қосымша ЭШФ жазып берілетін ЭШФ «Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер 
бойынша деректер» G-бөлімінің «Жанама салықтарды есептегендегі тауарлар, жұмыстар, 
қызметтер құны» 13-бағанындағы жиынтық сомасы мен қосымша ЭШФ «Тауарлар, жұмыстар, 
көрсетілетін қызметтер бойынша деректер» G-бөлімінің «Жанама салықтарды есептегендегі 
тауарлар, жұмыстар, қызметтер құны» 13-бағанындағы жиынтық сомасының арасындағы 
айырмашылық теріс мəнде бола алмайды.

 Қосымша ЭШФ жазып берген кезде «Жеткізушінің деректемелері» В бөлімінің «ҚҚС 
төлеушінің куəлігі» деген 9-жолда қосымша ЭШФ жазып беру күніне қолданыста болатын 
куəліктің деректемелері көрсетіледі. 

27. «Қосымша» деген 5-жолды белгілеген кезде 5.1, 5.2 жəне 5.3-жолдарда қосымша жазып 
берілетін ЭШФ деректемелері көрсетіледі:

1) «Жазып берілген күн» деген 5.1-жолда қосымша ЭШФ жазып берілетін ЭШФ күні 
көрсетіледі;

2) «Есепке алу жүйесінің нөмірі» деген 5.2-жолда қосымша ЭШФ жазып берілетін ЭШФ 
нөмірі көрсетіледі;

 3) «Тіркеу нөмірі» деген 5.3-жолда қосымша ЭШФ жазып берілетін ЭШФ тіркеу нөмірі 
көрсетіледі.

  28. Қосымша ЭШФ қосымша ЭШФ жазып беру күніне қолданыста болатын нысанда жа-
зып беріледі.

29. ЭШФ АЖ-де тіркелмеген ЭШФ кері қайтару мүмкін емес.
 30. Түзетілген ЭШФ-ға қосымша ЭШФ жазып берілген жағдайда 5.1, 5.2 жəне 5.3-жолдарда 

қосымша ЭШФ жазып берілетін түзетілген ЭШФ-ның жазып берілген күні, ЭШФ АЖ-не 
қатысушының тіркеу нөмірі мен есепке алу жүйесіндегі нөмірі көрсетіледі.

«Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша деректер» G бөлімнің 5, 6, 7, 9, 
10, 12 жəне 13 жиынтық бағандары мен «Бірлескен қызметке қатысушылардың тауарлары, 
жұмыстары, көрсетілетін қызметтері бойынша деректер» Н бөлімдерінің 7, 9, 10, 12 жəне 13 
бағандарында айырмасы (оң немесе теріс) көрсетіледі.

 31. Түзетілген немесе қосымша ЭШФ жазып берілген қосымша немесе түзетілген ЭШФ 
жазып берілетін ЭШФ жазып берілген күннен бастап салық заңнамасында белгіленген талап 
ету мерзімі шегінде жазып беріледі.

 32. Егер ЭШФ АЖ-де тіркелген ЭШФ-ға түзетілген немесе қосымша ЭШФ жазып беру талап 
етілген жағдайда, мұндай жазып беру тек ЭШФ АЖ-де жүргізіледі.

 33. «Жеткізушінің деректемелері» В бөлімінде:
1) «ЖСН/БСН» деген 6-жолда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 

жеткізушінің ЖСН немесе бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі - БСН) көрсетіледі (жол 
міндетті түрде толтыруға жатады);

2) «Қайта ұйымдастырылған тұлғаның БСН» деген 6.1-жолда түзетілген немесе қосымша 
ЭШФ жазып берген кезде қосылу, бірігу жəне бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған 
заңды тұлғаның БСН көрсетіледі;

3) «Жеткізуші» деген 7-жолда ЭШФ жазып беретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді жеткізушінің атауы көрсетіледі (жол міндетті түрде толтыруға жатады):

тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуші болып табылатын дара 
кəсіпкерлерге қатысты - ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куəлікте көрсетілген салық 
төлеушінің тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе) 
жəне (немесе) атауы;

тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуші болып табылатын заңды 
тұлғаларға (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелеріне) қатысты - заңды тұлғаны (заңды 
тұлғаның құрылымдық бөлімшелеріне) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада 
көрсетілген атауы. Бұл ретте, ұйымдық-құқықтық нысанын көрсету бөлігінде дəстүрге, оның 
ішінде іскерлік айналымдағы дəстүрге сəйкес аббревиатуралар қолданылуы мүмкін;

4) «Қатысу үлесі» деген 7.1-жолда бірлескен қызметке қатысу үлесі көрсетіледі. Бұл жол 
«Жеткізушінің санаты» деген 10-жолда «F» деген торкөзді белгілеген жағдайда толтыры-
луы мүмкін;

 5) «Орналасқан орнының мекенжайы» деген 8-жолда Салық кодексінің  560-бабы 
7-тармағына сəйкес тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушінің 
орналасқан орнының мекенжайы көрсетіледі. Деректер базасында орналасқан жерінің 
мекенжайы болмаған жағдайда, жол толтырылмай қалдырылады, оны қолмен толтыру 
құқығы болмайды;

6) «ҚҚС төлеушінің куəлігі» деген 9-жолда ЭШФ жазып беретін тұлғаның ҚҚС бойынша 
тіркеу есебіне қою туралы куəлігінің деректемелері көрсетіледі. «Сериясы» деген 9.1 жəне 
«Нөмірі» деген 9.2-жолдарда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушінің 
ҚҚС төлеуші тіркеу есебіне қою туралы куəлігінің сериясы мен нөмірі көрсетіледі. Егер тауар-
ларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуші резидент заңды тұлғаның құрылымдық 
бөлімшесі болып табылса, онда бұл жолда құрылымдық бөлімшесі болып табылатын ҚҚС 
төлеуші заңды тұлға тіркеу есебіне қою туралы куəлігінің сериясы мен нөмірі көрсетіледі (жол 
міндетті түрде толтыруға жатады). Егер жеткізуші ҚҚС төлеуші болып табылмаған жағдайда, 
онда 9.1 жəне 9.2-жолдар толтырылмайды.

34. «Жеткізушінің санаты» деген 10-жолда мыналарға:
«А» ұяшығында - егер жеткізуші комитент болып табылған жағдайда;
«В» ұяшығында - егер жеткізуші комиссионер болып табылған жағдайда;
«С» ұяшығында - егер жеткізуші экспедитор болып табылған жағдайда;
«D» ұяшығында - егер жеткізуші лизинг беруші болып табылған жағдайда;
«Е» ұяшығында - егер жеткізуші өнімді бөлу туралы келісімге (келісімшартқа) (ӨБК) 

қатысушы болып табылған жағдайда;
«F» ұяшығында - егер жеткізуші бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы болып табылған 

жағдайда белгі қойылады.
Бұл ретте, «Саны» деген 10.1-жолда бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушылардың 

саны көрсетіледі. «F» торкөзде белгіленген жəне В «Жеткізушінің деректемелері» жəне 
Н «Бірлескен қызметке қатысушылардың тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер 
бойынша деректері» бөлімінде «Саны» деген 10.1-жолда бірлескен қызмет туралы шартқа 
қатысушылардың саны көрсетілген жағдайда, бірлескен қызмет туралы шартқа əрбір қатысушы 
бойынша толтырылады;

«G» ұяшығында - егер жеткізуші:
тауарлар экспорты кедендік рəсімінде тауарлардың əкетуін жүзеге асырған;
тауарды Қазақстан Республикасының аумағынан ЕАЭО мүше мемлекеттердің аумағына 

əкетуін жүзеге асырған жағдайда толтырылады;
«H» ұяшығында – егер жеткізуші халықаралық тасымалдар бойынша қызмет көрсететін 

салық төлеуші болып табылған;
«I» ұяшығында – егер жеткізуші сенім білдірілген адам болып табылған жағдайда тол-

тырылады.
 35. ЭШФ бірлескен қызмет туралы шарттардың шеңберінде жазып берілген жағдайда 

«Жеткізушінің деректемелері» В бөлімінде:
1) Салық кодексінің  235-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес оның атынан 

ЭШФ жазып берілетін өкілінің немесе бірлескен қызмет туралы шарттың қатысушысының 
деректемелері;

2)  бірлескен қызмет туралы шарттың əрбір қатысушысының деректемелері көрсетіледі.
ЭШФ тапсырыс шарты шеңберінде жазып берілген жағдайда, «Жеткізушінің деректемелері» 

В бөлімінде Салық кодексінің  233-бабына сəйкес сенім білдірушінің деректемелері көрсетіледі.
«Бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы» «F» торкөзді белгілеген кезде бірлескен 

қызмет туралы шартқа қатысушылардың саны көрсетілетін «Cаны» 10.1-жол толтырылады, 
бұл бірлескен қызметтің əрбір қатысушысы үшін толтырылатын «Жеткізушінің деректемелері» 
В жəне «Бірлескен қызметке қатысушылардың тауарлары, жұмыстары, көрсетілетін қызметтері 
бойынша деректері» Н бөлімдерінің санын арттырады;

3) экспорттаушы, өнімді бөлу туралы келісімге (келісімшартқа) (ӨБК) қатысушы болып 
табылатын, сондай-ақ Салық кодексінің  245-бабы 1-2-тармағына сəйкес тауарларды өткізу 
бойынша айналым бойынша ҚҚС нөлдік ставкасын қолданатын тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді жеткізуші «ӨБК қатысушы» «Е» торкөзін немесе «Экспорттаушы» 
«G» торкөзін белгілейді. Бұл торкөзді белгілеген кезде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді жеткізуші ЭШФ-ны шетел валютасында жазып бере алады;

4) халықаралық тасымалдар бойынша қызмет көрсететін жеткізуші Салық кодексінің 
244-бабына сəйкес «Халықаралық тасымалдар» «Н» торкөзін белгілейді. Бұл торкөзді 
белгілеген кезде Халықаралық тасымалдар бойынша қызмет көрсететін жеткізуші, ЭШФ-ны 
шетел валютасында жазып бере алады.

 36. «Қосымша мəліметтер» деген 11-жолда мəмілеге қатысушыларға қажетті тауарлар-
ды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының қосымша мəліметтері көрсетіледі. 
Мəліметтердің құрамын мəміле тараптары дербес айқындайды.

37. «Жеткізушінің банктік деректемелері» B1 бөлімінде:
1) «КБе» деген 12-жолда – тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 

жеткізушінің бенефициар коды екі цифр көрсетіледі: бенефициардың резиденттік белгісі 
жəне бенефициардың экономика секторы (бұл жол Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1011 тіркелген 
«Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану жəне төлемдер бойын-
ша оларға сəйкес мəліметтер ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 1999 жылғы 15 қарашадағы 
№ 388 қаулысына сəйкес толтырылады);

2) «ЖСК» деген 13-жолда банк шотының нөмірі көрсетіледі;
3) «БСК» деген 14-жолда 13-жолда көрсетілген жеткізушінің есеп шоты ашық жеткізуші 

банкінің банктік сəйкестендіру коды көрсетіледі;
4) «Банктің атауы» деген 15-жолда «БСК» деген 14-жолда көрсетілетін банктің атауы, 

БСК көрсетіледі.
Бұл бөлім егер «Алушының санаты» 20-жолда «Мемлекеттік мекемелер» «Е» торкөзі 

белгіленсе, міндетті түрде толтыруға жатады. Сондай-ақ, бұл бөлімді егер тауарларды, 
жұмыстарды, қызметтерді алушы мемлекеттік мекеме болып табылмаса толтыруы мүмкін.

38. ЭШФ «Алушының деректемелері» С бөлімінде:
1) «ЖСН/БСН» деген 16-жолда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 

алушының ЖСН немесе БСН көрсетіледі (жол міндетті түрде толтыруға жатады).
Егер «Алушының санаты» деген 20-жолдың «Резидент емес» Ғ торкөзі белгіленсе, бұл 

жол толтыруға міндетті болып табылмайды;
2) «Қайта ұйымдастырылған тұлғаның БСН» деген 16.1-жолда түзетілген немесе қосымша 

ЭШФ жазып берген кезде қосылу, бірігу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған заңды 
тұлғаның БСН көрсетіледі;

3) «Алушы» деген 17-жолда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының 
атауы көрсетіледі (жол міндетті түрде толтыруға жатады):

тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушылар болып табылатын жеке 
тұлғаларға қатысты - тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта 
көрсетілсе);

тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушылар болып табылатын дара 
кəсіпкерлерге қатысты - ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куəлікте көрсетілген салық 
төлеушінің тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе) 
жəне (немесе) атауы;

тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушылар болып табылатын заңды 
тұлғаларға (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелеріне) қатысты - заңды тұлғаны (заңды 
тұлғаның құрылымдық бөлімшені) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада 
көрсетілген атауы. Бұл ретте, ұйымдық-құқықтық нысанын көрсету бөлігіндегі дəстүрге, 
оның ішінде іскерлік айналымдағы дəстүрге сəйкес аббревиатуралар пайдаланылуы мүмкін;

4) «Қатысу үлесі» деген 17.1-жолда бірлескен қызметке қатысу үлесі көрсетіледі. Бұл 
жол «Жеткізушінің санаты» деген 20-жолда «D» деген ұяшықты белгілеген жағдайда тол-
тырылуы мүмкін;

5) «Орналасқан орнының мекенжайы» деген 18-жолда Салық кодексінің 560-бабы 
7-тармағына сəйкес тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының орналасқан 
жері көрсетіледі. Деректер базасында орналасқан жерінің мекенжайы болмаған жағдайда, жол 
толтырылмай қалдырылады оны қолмен толтыру құқығы болмайды (жеке тұлғаның атына ЭШФ 
жазып берген жағдайда, жол толтыру үшін міндетті емес);

6) «Ел коды» деген 18.1-жолда «Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланатын 
жіктеушілер туралы» Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 
шешімімен бекітілген əлем елдерінің жіктеуішіне сəйкес елдің əріптік коды көрсетіледі 
(Шешімге 22-қосымша). 

Аталған жол:
Қазақстан Республикасының аумағында тауардың өткізілуін;
Қазақстан Республикасының аумағында тауарды бір заңды тұлғаның шегінде беруді 

қоспағанда, міндетті түрде толтыруға жатады.
39. «Қосымша мəліметтер» деген 19-жолда мəмілелерге қатысушыларға қажетті тауар-

ларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушінің қосымша мəліметтері көрсетіледі. 
Мəліметтердің құрамын мəміле тараптары дербес айқындайды.

40. «Алушының санаты» деген 20-жолда: 
«А» ұяшығында - егер алушы комитент болып табылған жағдайда;
«В» ұяшығында - егер алушы комиссионер болып табылған жағдайда;
«С» ұяшығында - егер алушы лизинг алушы болып табылған жағдайда;
«D» ұяшығында - егер алушы бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы болып табылған 

жағдайда белгі қойылады.
Бұл ретте, «Саны» деген 20.1-жолда бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушылардың 

саны көрсетіледі. «D» ұяшығы белгіленген жəне С «Алушының деректемелері» жəне Н 
«Бірлескен қызметке қатысушылардың тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша 
деректері» деген бөлімдерінің «Саны» деген 20.1-жолда бірлескен қызмет туралы шартқа 
қатысушылардың саны көрсетілген жағдайда, бірлескен қызмет туралы шартқа əрбір қатысушы 
бойынша толтырылады;

«Е» ұяшығында - егер алушы мемлекеттік мекеме болып табылған жағдайда;
«F» ұяшығында - егер алушы Қазақстан Республикасындағы салық есебінде тұрмаған 

резидент емес немесе оның мекенжайына, бір заңды тұлғаның шегінде оны беруге байланысты 
тауарларды ЕАЭО мүше мемлекеттің аумағына əкету жүзеге асырылатын жеткізушінің 
құрылымдық бөлімшесі болып табылған жағдайда толтырылады;

 «G» ұяшығында - егер жеткізуші:
өнімді бөлу туралы келісімге (келісімшартқа) (ӨБК) қатысушы; 
өнімді бөлу туралы келісімге (келісімшартқа) (ӨБК) қатысушы болып табылатын салық 

төлеушіге тауарларды жеткізуге шарт бойынша жеткізуші болып табылған жағдайда;
«Н» ұяшығы – егер жеткізуші өкіл болып табылған жағдайда;
«І» ұяшығы - егер алушы бақылау-касса машиналардың чектерін міндетті түрде бере 

отырып, тауар сатылған жеке тұлға болып табылған жағдайда толтырылады.
Бірлескен қызмет туралы шарттар шеңберінде ЭШФ жазып берілген жағдайда «Алушының 

деректемелері» С бөлімінде:
1) Салық кодексінің  235-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сəйкес ЭШФ жазып берілетін 

өкілінің немесе бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушының деректемелері;
2) бірлескен қызмет туралы шарттың əрбір қатысушысының деректемелері көрсетіледі.
«Алушының деректемелері» С бөліміндегі тапсырма шартының шеңберінде ЭШФ жазып 

берілген жағдайда Салық кодексінің 233-бабына сəйкес сенім білдірушінің деректемелері көрсетіледі. 
41. ЭШФ «Мемлекеттік мекеменің деректемелері» С1 бөлімінде:
1) «ЖСК» деген 21-жолда:
мемлекеттік мекеменің қаржыландыру көзіне қарай республикалық бюджетке (облыстық 

бюджетке (республикалық маңызы бар қала (астана) бюджетіне) не аудан (облыстық маңызы 
бар қала) бюджетіне) түсетін түсімдерді есепке алу;

мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден 
түсетін ақшаны есепке алу жəне олардың есебінен шығыстарды жүргізу;

мемлекеттік мекемелер үшін демеушілік, қайырымдылық көмектен түсетін, олар Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес алатын ақшаны есепке алу жəне жұмсау;

мемлекеттік мекемеге қайтарымды не белгілі бір жағдайлар басталған кезде тиісті 
бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару шартында жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар 
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес мемлекеттік мекемеге беретін 
ақшаны есепке алу;

ерекше шығыстарды жүргізуге арналған бюджет ақшасын есепке алу жəне оларды 
пайдалану жөніндегі операцияларды есептеу үшін қолма-қол ақшаны бақылау шотының тиісті 
жеке сəйкестендіру коды;

2) «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің коды» деген 22-жолда 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 25 мамырдағы № 215 бұйрығымен 
бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5702 тіркелген) 
республикалық немесе жергілікті бюджеттің есебінен ұсталатын, сатудан түсетін ақша өздерінің 
иелігінде қалатын мемлекеттік мекемелердің тауарлары, жұмыстары, көрсетілетін қызметтері 
тізбесінің сыныптауышына сəйкес тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің 
коды көрсетіледі. Бұл жол толтыру үшін міндетті болып табылмайды;

3) «Төлем мақсаты» деген 23-жолда осы шот-фактура бойынша мемлекеттік мекеме 
сатып алған тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу үшін төлем мақсаты 
көрсетіледі;

4) «БСК» деген 24-жолда ЭШФ АЖ автоматты түрде бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық 
уəкілетті органның банктік сəйкестендіру нөмірін көрсетеді.

Осы тармақта көрсетілген деректемелер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 9934 тіркелген Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 
бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы жəне оған кассалық қызмет көрсету ережесіне 
сəйкес толтырылады.

«Мемлекеттік мекеменің деректемелері» С1 бөлімін толтыру «Тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің коды» 22-жолын қоспағанда, ЭШФ-ны мемлекеттік мекеменің атына 
жазып берген кезде міндетті болып табылады.

42. ЭШФ «Жүкті жөнелтушінің жəне жүкті алушының деректемелері» деген D бөлімінде жүкті 
жөнелтушінің жəне жүкті алушының (олар болған кезде) мынадай деректемелері:

1) «ЖСН/БСН» 25.1-жолда жүкті жөнелтушінің ЖСН немесе БСН;
2) «Атауы» 25.2-жолда жүкті жөнелтушінің атауы;
3) «Жөнелту мекенжайы» 25.3-жолда тауарды жөнелту орынының мекенжайы;
4) «ЖСН/БСН» 26.1-жолда жүкті алушының ЖСН немесе БСН;
5) «Атауы» 26.2-жолда жүкті алушының атауы;
6) «Жеткізу мекенжайы» 26.3-жолда тауарды жеткізу орынының мекенжайы көрсетіледі;
7) «Ел коды» 26.4-жолда «Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланатын 

жіктеушілер туралы» Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 Шешімімен 
бекітілген əлем елдерінің жіктеуішіне сəйкес елдің əріптік коды (Шешімге 22-қосымша). 

 Аталған жол:
Қазақстан Республикасының аумағында тауардың өткізілуін;
Қазақстан Республикасының аумағында тауарды бір заңды тұлғаның шегінде беруді 

қоспағанда, міндетті түрде толтыруға жатады.
43. «Шарт (келісімшарт)» Е бөлімінде:
1) «Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуге арналған шарт 

(келісімшарт)» 27.1-жолда белгі жасалады жəне тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді жеткізуге арналған шарттың (келісімшарттың) нөмірі көрсетілетін «Нөмірі» 
27.3-жолы жəне тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуге шарттың 
(келісімшарттың) күні көрсетілетін «Күні» 27.4-жолы толтырылады. Бұл жолдар өзара тəуелді 
жолдар болып табылады. «Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуге 
арналған шартсыз (келісімшартсыз)» деген 27.2-жолды белгілеген кезде 27.3 жəне 27.4-жолдар 
толтыруға жатпайды;

2) «Шарт бойынша төлем талаптары» 28-жолда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді жеткізуге арналған шартқа (келісімшартқа) сəйкес төлем талаптары көрсетіледі;

3) «Жөнелту тəсілі» 29-жолда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
жеткізуге арналған шартқа (келісімшартқа) сəйкес жөнелту тəсілі көрсетіледі. Жөнелту тəсілі 
«Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланатын жіктеушілер туралы» Кеден одағы 
комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 Шешімімен бекітілген көлік жəне тауарларды 
тасымалдау жіктеуішіне сəйкес сандық кодпен көрсетіледі (Шешімге 3-қосымша);

4) «Тауарларды жеткізу сенімхат бойынша жүзеге асырылды» 30-жолы тауарларды жеткізу 
жүзеге асырылған сенімхаттың нөмірі көрсетілетін «Нөмірі» 30.1-жолдан жəне оның негізінде 
осындай тауарларды жеткізу жүзеге асырылған сенімхаттың күні көрсетілетін «Күні» 30.2-жол-
дан тұрады. Бұл жолдар өзара тəуелді жолдар болып табылады;

5) «Межелі пункті» 31-жолда тауарды жеткізу орнының əкімшілік-аумақтық бірлігі 
көрсетіледі.

Аталған жол, Қазақстан Республикасының аумағынан тауарды, оның ішінде тауарды бір 
заңды тұлғаның шегінде беруге байланысты əкеткен жағдайда толтыруға жатады;

 6) «Жөнелту шарттары» 31-1-жолда «Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдала-
натын жіктеушілер туралы» Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 
Шешімімен бекітілген жөнелту шарттарына сəйкес дəстүрлі, оның ішінде іскерлік айналымы 
(Инкотермс) дəстүрлеріне сəйкес халықаралық операциялар үшін бас əріптермен, латын 
шрифінде үш мəнді əріпті код көрсетіледі (Шешімге 13-қосымша).

44. «Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуді растайтын құжаттардың 
деректемелері» F бөлімде «Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуді 
растайтын құжат» 32-жолда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуді 
растайтын құжаттың нөмірі мен күні көрсетіледі, «Нөмірі» деген 32.1 жəне «Күні» деген 
32.2-жолдардан тұрады (егер 32.1 жəне 32.2-жолдар толтырылған жағдайда, жол міндетті 
түрде толтыруға жатады).

45. «Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша деректер» деген G бөлімінде:
1) «Валюта коды» деген 33.1-жолда Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 

қыркүйектегі № 378 Шешімімен бекітілген «Валюталар жіктеуіші» деген 23-қосымшаға сəйкес 
валюта коды көрсетіледі (жол, егер «Жеткізушінің санаты» деген 10-жолда «ӨБК қатысушы 
немесе ӨБК шеңберінде жасалған мəміле» «Е» ұяшық немесе «Экспорттаушы» «G» ұяшық 
немесе «Халықаралық тасымалдаушы» «Н» ұяшық белгіленсе толтырылады);

2) «Валюта бағамы» деген 33.2-жолда:
егер жеткізуші, ол үшін Салық кодексінің 308-1-бабы 1-тармағына сəйкес салық салу 

режимі көзделген жер қойнауын пайдаланушы болып табылған жағдайда - өнімді бөлу туралы 
келісімдерге (келісімшарттарға) сəйкес қолданылатын валюта бағамы;

өзге жағдайларда - тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді іске асыру бойынша 
айналым жасау күнінде белгіленген валютаның нарықтық бағамы көрсетіледі.

Жол, егер «Жеткізушінің санаты» деген 10-жолда «ӨБК қатысушы немесе ӨБК шеңберінде 
жасалған мəміле» Е ұяшық немесе «Экспорттаушы» G ұяшық немесе «Халықаралық тасы-
малдаушы» «Н» ұяшық белгіленсе жəне «Валюта коды» деген 33.1-жолда «KZT»-ден өзгеше 
мəн көрсетілсе, осы жол толтырылады.

46. «Р\с №» деген 1-бағанда тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің əрбір 
атауы бойынша жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.

47. «Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шығу тегінің белгілері» 2-бағанда 
тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шығу тегінің мынадай белгілері (бұдан 
əрі – Белгі) көрсетіледі:

«1» – Қазақстан Республикасының аумағына ЕАЭО мүше мемлекеттерден немесе үшінші 
елдерден əкелінген Тізбеге енгізілген тауарды өткізген жағдайда.

Егер тауар «Қосымша деректер» 12-жолда «БКТ», «ДСҰ» немесе «КО» əріптік мəндер 
көрсетілген ЭШФ алдыңғы версия бойынша сатып алынған жағдайда, онда осы тауар «1» 
Белгіге жатады;

 «2» - Қазақстан Республикасының аумағына ЕАЭО мүше мемлекеттерден немесе үшінші 
елдерден əкелінген Тізбеге енгізілмеген тауарды өткізген жағдайда;

«3» - Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген, Тізбеге енгізілген тауарды 
өткізген жағдайда;

«4» - Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген, Тізбеге енгізілмеген тауарды 
өткізген жағдайда;

 «5» - «1», «2», «3», «4» белгілеріне жатпайтын тауарды өткізген жағдайда; 
«6» - жұмыстарды орындаған, қызметтерді көрсеткен жағдайда;
Осы жол толтыру үшін міндетті болып табылады.
48. «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы» деген 3-бағанда салық 

төлеуші өзінің есепке алу жүйесінде пайдаланатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің тиісті атауына өткізілетін тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің 
тиісті атауы көрсетіледі.

Осы жол «Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шығарылған жерінің 
белгілері» деген 2-бағандағы «3», «4», «5», «6» белгілеріне жататын тауарлар бойынша 
міндетті түрде толтыруға жатады.

49. «Тауарларға арналған декларацияға немесе тауарларды əкелу жəне жанама 
салықтардың төленгені туралы өтінішке сəйкес тауарлардың атауы» 3/1-бағанда үшінші 
елдердің аумағынан импорты кезінде тауарларға арналған декларацияның негізгі (қосалқы) 
парағының 31-бағанында немесе ЕАЭО мүше мемлекеттің аумағынан импорты кезінде 
тауарларды əкелу жəне жанама салықтардың төленгені туралы өтініштің 2-бағанында 
көрсетілген тауардың атауы көрсетіледі.

Аталған жол «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шығарылған жерінің 
белгілері» деген 2-бағандағы «1», «2» белгілеріне жататын тауарлар бойынша міндетті түрде 
толтыруға жатады.

50. «Тауарлардың (ЕАЭО СЭҚ ТН) коды» 4-бағанда ЕАЭО СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
«Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шығарылған жерінің белгілері» 

деген 2-бағандағы «1», «2» белгілеріне жататын тауарлар өткізілген жағдайда, үшінші елдердің 
аумағынан импорты кезінде тауарларға арналған декларацияның 33-бағанында немесе ЕАЭО 
мүше мемлекеттің аумағынан импорты кезінде тауарларды əкелу жəне жанама салықтардың 
төленгені туралы өтініштің 3-бағанында көрсетілген ЕАЭО СЭҚ ТН коды көрсетіледі.

Осы жол «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шығарылған жерінің 
белгілері» деген 2-бағандағы «1», «2», «3» белгілеріне, сондай-ақ ЕАЭО мүше мемлекет-
ке тауарлардың экспорты кезінде «4» белгіге жататын тауарлар бойынша міндетті түрде 
толтыруға жатады.

51. «Өлшем бірлігі» деген 5-бағанда өткізілетін тауарлардың, орындалған жұмыстардың, 
көрсетілген қызметтердің өлшем бірлігі (шартты белгі) (ол болған кезде) көрсетіледі.

Аталған жол жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жағдайларын қоспағанда, міндетті 
түрде толтыруға жатады.

52. «Саны (көлемі)» деген 6-бағанда 51-тармақта көзделген тауарлардың, орындалған 
жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің ЭШФ бойынша өткізілетін, қабылданған өлшем 
бірліктерін негізге ала отырып, саны (көлемі) (оларды көрсету мүмкін болған кезде) көрсетіледі.

Аталған жол жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жағдайларын қоспағанда, міндетті 
түрде толтыруға жатады.

53. «Жанама салықтарсыз тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бір бірлігі 
үшін бағасы (тариф)» деген 7-бағанда ҚҚС пен акцизді есепке алмағандағы тауарлардың, 
орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің шарт (келісімшарт) бойынша бірлігі үшін 
бағасы (тариф) (оны көрсету мүмкіндігі болған кезде) көрсетіледі.

Аталған жол міндетті түрде толтыруға жатады.
54. «Жанама салықтарсыз тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны» 

деген 8-бағанда ҚҚС пен акцизді есепке алмағандағы ЭШФ бойынша тиеп жөнелтілген 
(жеткізілетін) тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің барлық 

санының (көлемінің) құны көрсетіледі (жол міндетті түрде толтыруға жатады).
55. «Акциздің ставкасы» деген 9-бағанда акцизделетін тауарларды өткізген жағдайда 

акциздің ставкасы көрсетіледі.
56. «Акциз сомасы» деген 10-бағанда 9-бағанда көрсетілген ставка бойынша есептелген 

акцизделетін тауарлар бойынша акциздің сомасы көрсетіледі.
57. «Өткізу бойынша айналымның (салық салынатын/салық салынбайтын айналым) 

мөлшері» деген 11-бағанда Салық кодексінің 238-бабына сəйкес айқындалған өткізу бойынша 
айналым мөлшері көрсетіледі (жол міндетті түрде толтыруға жатады).

58. «ҚҚС ставкасы» деген 12-бағанда ҚҚС ставкасы көрсетіледі. Салық салынбайтын ай-
налымдар бойынша ЭШФ жазып берілген, сондай-ақ ҚҚС төлеуші болып табылмайтын салық 
төлеушіге ЭШФ жазып берілген жағдайда, түзету мүмкіндігінсіз «ҚҚС-сыз» белгісі көрсетіледі 
(жол міндетті түрде толтыруға жатады).

59. «ҚҚС сомасы» деген 13-бағанда 58-бағанда көрсетілген ставка бойынша есептелген 
ҚҚС сомасы көрсетіледі (жол міндетті түрде толтыруға жатады). 

60. «Жанама салықтарды есепке алғандағы тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің құны» деген 14-бағанда ҚҚС пен акцизді есепке алғандағы ЭШФ бойынша тиеп 
жөнелтілген (жеткізілетін) тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің 
барлық санының (көлемінің) құны көрсетіледі (жол міндетті түрде толтыруға жатады).

61. «Тауарларға арналған декларацияның, тауарларды əкелу жəне жанама салықтардың 
төленгені туралы өтініштің №, ТС-1 немесе ТС-KZ» 15-бағанда:

Қазақстан Республикасының аумағына үшінші елдерден əкелінетін жəне «Тауардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шығарылған жерінің белгілері» деген 2-бағандағы 
«1» белгісіне жататын тауарларды өткізген жағдайда, тауарларға арналған декларацияның 
20 мəнді тіркеу нөмірі көрсетіледі.

Бұл ретте тауарларға арналған декларацияның əртүрлі тіркеу нөмірі бойынша біртекті 
импортталған тауарлар осы бөлімнің жеке жолдарында көрсетіледі;

ЕАЭО мүше мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына əкелінген жəне 
«Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шығарылған жерінің белгілері» деген 
2-бағандағы «1» белгісіне жататын тауарларды өткізген жағдайда, тауарларды əкелу жəне жа-
нама салықтардың төленгені туралы өтініштің 18 мəнді тіркеу нөмірі көрсетіледі.

Бұл ретте тауарларды əкелу жəне жанама салықтардың төленгені туралы өтініштің 
əртүрлі тіркеу нөмірі бойынша біртекті импортталған тауарлар осы бөлімнің жеке жолда-
рында көрсетіледі;

Қазақстан Республикасының аумағынан «Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің шығарылған жерінің белгілері» деген 2-бағандағы «3» белгісіне жататын 
тауарлар экспортталған жағдайда тауардың шығарылған жері сертификатының 13-мəнді 
тіркеу нөмірі (ТС-1) көрсетіледі.

Бұл ретте тауардың шығарылған жері сертификатының əртүрлі нөмірі бойынша біртекті 
тауарлар осы бөлімнің жеке жолдарында көрсетіледі.

«Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шығарылған жерінің белгілері» 
деген 2-бағандағы «3» белгісіне жататын еркін экономикалық аймақ аумағында немесе еркін 
қоймаларда өндірілген тауарлар Қазақстан Республикасының аумағынан эскпортталған 
жағдайда, тауардың шығарылған жері сертификатының 11-мəнді тіркеу нөмірі (ТС- KZ) 
көрсетіледі. Бұл ретте тауардың шығарылған жері сертификатының əртүрлі нөмірі бойынша 
біртекті тауарлар осы бөлімнің жеке жолдарында көрсетіледі.

Осы жол «Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шығарылған жерінің 
белгілері» деген 2-бағандағы «1» белгілеріне, сондай-ақ ЕАЭО мүше мемлекетке тауарлардың 
экспорты кезінде «3» белгіге жататын тауарлар бойынша міндетті болып табылады.

62. «Тауарларға арналған декларациядан немесе тауарларды əкелу жəне жанама 
салықтардың төленгені туралы өтініштен тауар позициясының нөмірі» деген 16-бағанда 
тауарларға арналған декларацияның 32-бағанында көрсетілген тауардың реттік нөмірі не-
месе тауарларды əкелу жəне жанама салықтардың төленгені туралы өтініштің 1-бағанында 
көрсетілген тауардың реттік нөмірі көрсетіледі.

Осы жол «Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шығарылған жерінің белгілері» 
деген 2-бағандағы «1» белгісіне жататын тауарлар бойынша міндетті болып табылады.

63. «Тауардың, жұмыстардың, қызметтердің идентификаторы» деген 17-бағанда Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес тауарлардың, жұмыстардың жəне көрсетілетін 
қызметтердің жіктеуіштері негізінде əзірленген ЭШФ АЖ-ғы Тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің анықтамалығынан алынған тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің идентификаторы көрсетіледі.

Осы жол міндетті түрде толтыруға жатады.
64. «Қосымша мəліметтер» деген 18-бағанда мəмілеге қатысушыларға қажетті тауарларды, 

жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының қосымша мəліметтері көрсетіледі. 
Мəліметтердің құрамын мəміле тараптары дербес айқындайды.

65. «Бірлескен қызметке қатысушылардың тауарлары, жұмыстары, көрсетілетін қызметтері 
бойынша деректері» деген Н бөлімінде:

1) «Бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушының ЖСН/БСН» деген 34.1-жолда бірлескен 
қызмет туралы шартқа қатысушының ЖСН немесе БСН көрсетіледі;

2) «Қайта ұйымдастырылған тұлғаның БСН» деген 34.2-жолда түзетілген немесе қосымша 
ЭШФ жазып берген кезде қосылу, бірігу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған заңды 
тұлғаның БСН көрсетіледі;

«Бірлескен қызметке қатысушылардың тауарлары, жұмыстары, көрсетілетін қызметтері 
бойынша деректері» деген Н бөлімі бірлескен қызмет туралы шарттың əрбір қатысушысы 
бойынша бірлескен қызмет туралы шартта айқындалған олардың қатысу үлесіне қарай осы 
Қағидалардың 45 - 64-тармақтарына сəйкес толтырылады.

Бұл ретте, «Бірлескен қызметке қатысушылардың тауарлары, жұмыстары, көрсетілетін 
қызметтері бойынша деректері» деген Н бөлімін толтырған кезде 7.1 немесе 17.1 бірлескен 
қызметке қатысудың көрсетілген үлесіне сəйкес 7, 9, 10, 12 жəне 13-бағандар толтырылады.

66. «Жеткізуші өкілінің (оператордың) деректемелері» І бөлімінде: 
1) «БСН» 35-жолда тапсырыс шарты бойынша, оның ішінде өнімді бөлу туралы келісімнің 

(келісімшарттың) шеңберінде жүзеге асыратын қызмет бойынша жеткізушінің өкілі (операторы) 
болып табылатын заңды тұлғаның БСН көрсетіледі;

2) «Өкілі» 36-жолда тапсырыс шарты бойынша, оның ішінде өнімді бөлу туралы келісімнің 
(келісімшарттың) шеңберінде жүзеге асыратын қызмет бойынша жеткізушінің өкілі (операторы) 
болып табылатын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі;

3) «Орналасқан жерінің мекенжайы» 37-жолда тапсырыс шарты бойынша, оның ішінде 
өнімді бөлу туралы келісімнің (келісімшарттың) шеңберінде жүзеге асыратын қызмет бойынша 
жеткізушінің өкілі (операторы) болып табылатын заңды тұлғаның орналасқан жері көрсетіледі. 
Деректер базасында заңды мекенжайы немесе орналасқан жерінің мекенжайы болмаған 
жағдайда, жол қолмен толтыру құқығынсыз, толтырусыз қалдырылады;

4) «Құжат» 38-жолы өнімді бөлу туралы келісімнің (келісімшарттың), БСН 35-жолда 
көрсетілген өкілді (операторды) анықтайтын өзге де құжаттың нөмірі мен күні көрсетілетін, 
«Нөмірі» 38.1 жəне «Күні» 38.2 жолдардан тұрады (егер толтырылған жолдардың бірі 38.1 
жəне 38.2 болса, екінші жол міндетті түрде толтыруға жатады); 

Бұл бөлім Салық кодексінің 271-1-бабы 3-тармағында көзделген жағдайда, өнімді бөлу туралы 
келісімнің (келісімшарттың) шеңберінде жүзеге асыратын қызмет бойынша, толтыруға жатпайды.

67. «Алушы өкілінің (оператордың) деректемелері» J бөлімінде: 
1) «БСН» 39-жолда тапсырыс шарты бойынша, оның ішінде өнімді бөлу туралы келісімнің 

(келісімшарттың) шеңберінде жүзеге асыратын қызмет бойынша сатып алушының өкілі 
(операторы) болып табылатын заңды тұлғаның БСН көрсетіледі;

2) «Өкіл» 40-жолда тапсырыс тапсырыс шарты бойынша, оның ішінде өнімді бөлу туралы 
келісімнің (келісімшарттың) шеңберінде жүзеге асыратын қызмет бойынша сатып алушының 
өкілі (операторы) болып табылатын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі;

3) «Орналасқан жерінің мекенжайы» 41-жолда тапсырыс шарты бойынша, оның ішінде 
өнімді бөлу туралы келісімнің (келісімшарттың) шеңберінде жүзеге асыратын қызмет бойынша 
сатып алушының өкілі (операторы) болып табылатын заңды тұлғаның орналасқан жері 
көрсетіледі. Деректер базасында заңды мекенжайы немесе орналасқан жерінің мекенжайы 
болмаған жағдайда, жол қолмен толтыру құқығынсыз, толтырусыз қалдырылады;

4) «Құжат» 42-жолда өнімді бөлу туралы келісімнің (келісімшарттың), БСН 35-жолда 
көрсетілген өкілді (операторды) анықтайтын өзге де құжаттың нөмірі мен күні көрсетілетін, 
«Нөмірі» 42.1 жəне «Күні» 42.2-жолдардан тұрады (егер толтырылған жолдардың бірі 42.1 
жəне 42.2 болса, екінші жол міндетті түрде толтыруға жатады); 

Бұл бөлім Салық кодексінің 271-1-бабы 3-тармағында көзделген жағдайда, өнімді бөлу 
туарыл келісімнің (келісімшарттың) шеңберінде жүзеге асыратын қызмет бойынша, толтыруға 
жатпайды.

68. «Қосымша мəліметтер» деген K бөліміндегі 43-жолда мəмілеге қатысушыларға 
қажетті қосымша мəліметтер көрсетіледі. Мəліметтердің құрамын мəміле тараптары дербес 
айқындайды.

69. «ЭЦҚ бойынша мəліметтер» деген L бөлімде:
1) «Заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) немесе дара кəсіпкердің 

ЭЦҚ» деген 44-жолда егер шот-фактураға қол қою заңды тұлғаның немесе дара кəсіпкердің 
ҰКО тіркеу куəлігінің көмегімен орындалған жағдайда, заңды тұлғаның (заңды тұлғаның 
құрылымдық бөлімшесінің) ЭЦҚ көрсетіледі;

2) «Шот-фактураға қол қоюға уəкілетті адамның ЭЦҚ» деген 45-жолда егер шот-фактураға 
қол қою АЖ ЭШФ қатысушы атынан шот-фактура жазып беруге құқылы жеке тұлғаның ҰКО 
жеке тіркеу куəлігінің көмегімен орындалған жағдайда, шот-фактураға қол қоюға уəкілетті 
адамның ЭЦҚ көрсетіледі;

3) «ЭШФ жазып беретін адамның Т.А.Ə.» деген 46-жолда ЭШФ жазып беретін адамның 
тегі, аты жəне əкесінің аты көрсетіледі.

70. Жазып берілген ЭШФ-да, толтыру үшін міндетті болып табылатын салық төлеуші өзі 
дербес толтырған деректемелер көрсетіледі.

71. ЭШФ, егер осы Қағидаларға сəйкес оған ЭШФ АЖ қатысушы ЭЦҚ құралдарымен қол 
қойса, сондай-ақ осындай ЭШФ-на тіркеу нөмірі берілсе, ЭШФ жазып берген адам жіберген 
деп саналады.

3-тарау. ЭШФ куəландыру тəртібі
72. Құжат айналымы жұмысын қамтамасыз ету, жүйедегі сəйкестендіру, электрондық 

құжаттарға қол қою, электрондық құжаттардың түпнұсқалығын растау үшін ЭШФ АЖ-де ҰКО 
электрондық нысандағы тіркеу куəліктерімен міндетті түрде қол қою көзделген.

73. ЭШФ заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі), дара кəсіпкердің не-
месе уəкілетті адамның ЭЦҚ куəландырылады.

74. ЭШФ куəландыру кезінде ЭШФ АЖ тіркеу куəлігін осы тіркеу куəлігінің жарамдылағы 
(қолданылу мерзімі, тіркеу куəлігі иесінің сəйкестендіру деректері жəне т.б.) мəніне тексеруді 
жүзеге асырылады.

  4-тарау. ЭШФ алынғанын растау ерекшеліктері
 75. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы оған қосымша, түзетілген 

ЭШФ жазып берген немесе қайтарып алынған жағдайда осындай ЭШФ жазып берген немесе 
қайтарып алынған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде осындай ЭШФ ауытқуы туралы 
ақпаратты ЭШФ АЖ құралдарында көрсету жолымен осындай ЭШФ жазып берумен немесе 
ЭШФ қайтарып алуға келіспеушілігін көрсетуге құқығы бар.

76. Түзетілген, қосымша жəне (немесе) қайтарып алынған ЭШФ, мұндай ЭШФ алғанын 
растау мақсатында мынадай мəртебе беріледі:

1) «Қаралмады» - тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы ЭШФ 
қарағанға дейін;

2) «Жеткізілді» - тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы ЭШФ 
қарағаннан кейін.

77. Егер осы қағидаларда белгіленген мерзімдерде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді алушы ЭШФ қайтармаған жағдайда, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді алушы растады деп саналады.

 5-тарау. Тауарларды өткізу кезінде ЭШФ жазып беру ерекшеліктері
78. Бақылау-касса машиналардың чектерін ұсына отырып, Тізбеге енгізілген тауарларды 

жеке тұлғаларға өткізген кезде жеткізуші мұндай тауарларға «Алушының деректемелері» деген 
С бөлімінде жеке жолдарды толтыра отырып, тауардың əрбір түрі бойынша бір күн ішіндегі 
барлық айналымға ЭШФ жазып береді:

«Алушы» деген 17-жолда - «Жеке тұлға» (бұл жол автоматты түрде толтырылады);
«Орналасқан жерінің мекенжайы» деген 18-жолда - «Бөлшек сауда» (бұл жол автоматты 

түрде толтырылады);
«Алушының деректемелері» С бөлімінің «Алушының санаты» 20-жолының «I» торкөзіне 

- белгі қойылады.
Қажет болған жағдайда бірнеше ЭШФ жазылып берілуі мүмкін.

  6- тарау. ЭШФ сақтау тəртібі
79. ЭШФ АЖ жазылып берілген жəне тіркелген, оның ішінде кері қайтарылған, күші жойылған 

жəне қабылданбаған ЭШФ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзім 
ішінде уəкілетті органның ЭШФ АЖ сақталады.

80. ЭШФ АЖ əкімшісі болып табылатын уəкілетті орган, ЭШФ АЖ тіркелген, оларды өңдеу 
процесі барысында мəртебелерінің өзгеруі туралы ақпаратты қоса алғанда, ЭШФ бойынша 
ақпараттың сақталуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ бұл мəліметтерге санкциясыз қол 
жеткізуден қорғауды қамтамасыз етеді.

Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының 
қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы келісім

1-тарау. Жалпы ереже
  1. Осы Келісімде пайдаланылатын ұғымдар:
уəкілетті жеке тұлға - заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) 

электрондық шот-фактура ақпараттық жүйесінде осындай заңды тұлғаның атынан сенімхат 
негізінде құжат айналымының процесінде операцияларды жүзеге асыруға құқық, оның ішінде 
заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) атынан электрондық шот-
фактураға қол қою құқығы берілген заңды тұлғаның қызметкері;

өкіл (оператор) – Қазақстан Республикасының шот-фактуралар жөніндегі салық 
заңнамасымен реттелетін қатынастарға қатысатын жəне өнімді бөлу туралы шарттың немесе 
келісімнің (келісімшарттың) негізінде əрекет ететін заңды тұлға;

электрондық құжат - ақпарат электрондық-цифрлық нысанда табыс етілген жəне 
электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған құжат;

электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі - ЭЦҚ)- электрондық цифрлық қолтаңба 
құралдарымен жасалған жəне электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін жəне 
мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар терімі;

электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі (бұдан əрі - ЭШФ АЖ) - уəкілетті 
органның ақпараттық жүйесі, ол арқылы электрондық нысанда жазып берілетін шот-
фактураларды жазып беру, жіберу, қабылдау, тіркеу, өңдеу, беру, алу жəне сақтау жүзеге 
асырылады;

электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактура (бұдан əрі - ЭШФ) - ЭШФ АЖ арқылы 
электрондық нысанда жазып берілетін жəне салық заңнамасы нормаларының талаптарына 
жəне ЭШФ құжат айналымы Қағидаларына сəйкес келетін шот-фактура;

ЭШФ АЖ қатысушы - ЭШФ АЖ пайдалану туралы келісімге қол қойған жəне ЭШФ АЖ-
де тіркелген адам;

ЭШФ АЖ операторы - ЭШФ АЖ əкімшісі болып табылатын уəкілетті орган.
2-тарау. Келісімнің нысанасы

 2. Осы Келісім бойынша ЭШФ АЖ қатысушы өзіне ЭШФ жазып беру, жөнелту, қабылдау, 
тіркеу, өңдеу, беру, алу жəне сақтау жүзеге асырылатын ЭШФ АЖ пайдалану бойынша 
міндеттерді қабылдайды.

3. ЭШФ операторы ЭШФ АЖ қатысушыға ЭШФ АЖ-не рұқсат беруді қамтамасыз етеді.
4. Осы Келісім бойынша ЭШФ жазып беріледі, ЭШФ АЖ арқылы жөнелтіледі жəне 

қабылданады, ЭЦҚ қол қойылады жəне ЭШФ АЖ-де сақталады.
 3-тарау. Қатысушының құқықтары мен міндеттері

 5. ЭШФ АЖ қатысушыға Салық кодексінде, ЭШФ құжат айналымы қағидаларында, 
сондай-ақ осы Келісімде көзделген құқықтар беріледі жəне ол өзіне міндеттерді қабылдайды.

6. Жеке тұлға - ЭШФ АЖ қатысушы осы Келісімге жəне ЭШФ құжат айналымы қағидаларына 
сəйкес ЭШФ АЖ-де өзі жəне оның контрагенттері жазып берген ЭШФ қарауға құқылы.

7. ЭШФ АЖ қатысушы электрондық құжат жəне ЭЦҚ туралы Қазақстан Республикасының 
заңын сақтай отырып, ЭШФ жазып беруге міндеттенеді.

8. Заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) басшысы ауысқан жағдайда, 
ЭШФ АЖ қатысушы заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) уəкілетті өкілі:

1) ЭШФ АЖ қатысушы заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) 
орналасқан жері бойынша мемлекеттік кірістер органына заңды тұлғаның (заңды тұлғаның 
құрылымдық бөлімшесінің) басшысы туралы мəліметтерді өзгерту үшін тіркеу есебіне қою 
туралы салықтық өтінішпен – он жұмыс күні ішінде;

2) жаңа тіркеу куəлігін алу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен Ұлттық куəландырушы орталыққа жүгінуге міндетті.

Егер ЭШФ жазып берілген күніне аталған заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық 
бөлімшесінің) басшысы болып табылмаған заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) 
басшысы жазып берген жағдайда, онда жазып берілген ЭШФ-ға жаңа басшы жауаптылықта болады.

9. Заңды тұлғалар (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері) ЭШФ АЖ-де жұмыс істеу 
үшін осы Келісімге  қосымшаға сəйкес нысан бойынша электрондық нысанда жасалған сенімхат 
негізінде уəкілетті адамды айқындайды.

10. Заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері) басшысы уəкілетті адамға 
берілген құқықтарды түзетуге, қарауға не оны осы құқықтардан айыруға құқылы.

11. Заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) - ЭШФ АЖ қатысушы 
заңды тұлға атынан заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) бірнеше 
қызметкеріне бір мезгілде ЭШФ қол қою құқығын беруге құқылы.

12. Заңды тұлға (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі) - ЭШФ АЖ қатысушы сенімхатты 
жою туралы шешім қабылданған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңынамасында 
белгіленген тəртіппен осындай шешім қабылданған сəттен бастап күнтізбелік бір күннен 
кешіктірмей оны қайтарып алады.

13. ЭШФ АЖ қатысушы ЭШФ АЖ пайдаланудан бас тартқан жағдайда, кейіннен түпнұсқасы 
жеткізіліп берілетін жазбаша хабарламаны хатпен, жеделхатпен немесе факспен ЭШФ АЖ 
операторына жіберуге міндетті.
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(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 

 4-тарау. Жауаптылық
14. ЭШФ АЖ қатысушы, сондай-ақ уəкілетті адамдар ЭШФ-ғы мəліметтердің дұрыстығы 

мен толықтығына жауапты болады.
15. ЭШФ АЖ қатысушы:
ЭШФ-ға ЭЦҚ қойылу заңдылығы, сондай-ақ ЭШФ жазып беру нəтижесінде пайда болған 

салдар үшін жауапты;
осы Келісімде көрсетілген деректемелердің түпнұсқалығы үшін жауапты;
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жауаптылықта болады.
16. ЭШФ АЖ қатысушы:
осы Келісімнің шарттарының бұзылуына егер көрсетілген бұзушылықтар, оның мəн-

жайларына қатысты болмай, ЭШФ АЖ ақауының нəтижесінде болса;
егер осы Келісімнің шарттарының орындалмауы форс-мажор мəн-жайларының нəтижесі 

болса, бұл үшін жауапты болмайды.
Осы Келісімнің мақсаты үшін «форс-мажор» қатысушы жəне ЭШФ операторының 

күтпеген сипаттағы бақылауға алуға болмайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар əскери 
іс-əрекеттер, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин жəне басқаны қамтуы мүмкін, 
бірақ олармен шектелмейді.

5-тарау. Қатысушының деректемелері 
Жеке тұлға 1. ЖСН_____________________________________________________

2. Т.А.Ə. (болған жағдайда)____________________________________
3. Жеке басын куəландыратын құжат:

паспорт         жеке куəлік
нөмірі_____________________________________________________
кім берген__________________________________________________
қашан берген 20__ жылғы «___» _____________________
4. Тұрғылықты жерінің
мекенжайы_________________________________________________
__________________________________________________________

Дара кəсіпкер 1. ЖСН/БСН________________________________________________
2. Атауы (ол болған кез
де)________________________________________________________
3. Жеке басын куəландыратын құжат:

паспорт         жеке куəлік
нөмірі_____________________________________________________
кім берген__________________________________________________
қашан берген 20____ж. «_____»______________________
4. Қызметін жүзеге асыру
мекенжайы___________________________________________________
____________________________________________________________

Заңды тұлға 
(заңды 
тұлғаның 
құрылымдық 
бөлімшесі)

1. БСН______________________________________________________
2. Атауы____________________________________________________
3. Басшының Т.А.Ə (болған жағдайда)_____________________________
4. Басшының ЖСН____________________________________________
5. Заңды мекенжайы__________________________________________
__________________________________________________________

Мен ___________________________ осы Келісімнің шарттарымен келісемін.
ЭЦҚ ___________________________
Күні 20__ ж. «___» _______________

 
 
Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы келісімге 

қосымша
Нысан

СЕНІМХАТ
 __________________________________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі))

Заңды мекенжайы____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

БСН_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ атынан
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
негізінде əрекет ететін_______________________________________________________

 (басшы немесе құрылтай құжаттарымен уəкілеттік берілген өзге тұлға)

осы сенімхатпен
__________________________________________________________________________
уəкілетті жеке тұлғаның/ (болған жағдайда) Өкілдің (оператор) Т.А.Ə. атауы__________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ЖСН/БСН_________________________________________________________________
Жеке басын куəландыратын құжат:

паспорт 

жеке куəлік
кім жəне қашан берілді _____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 тұлға атынан

(заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) атауы)

мынадай іс-қимылдарды:
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
жүзеге асыруға уəкілеттік береді.

Өкілге сенім білдірушінің атынан жазылған электрондық шот-фактураларға ЭЦҚ қол қою 
құқығы беріледі.

Сенімхат басқа біреуге сенім білдіру құқығынсыз___________________мерзімге берілді.
Сенім білдірушінің ЭЦҚ______________________________________________________

Күні 20___ ж. «___» ________________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2017 жылғы 12 мамырдағы № 301 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің күші жойылды деп тануға жататын 
кейбір бұйрықтардың тізбесі

1. «Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 9 
ақпандағы № 77 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
10423 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 31 наурызда 
жарияланған).

2. «Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 9 
ақпандағы № 77 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 641 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12401 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 14 желтоқсанда жарияланған).

3. «Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 9 
ақпандағы № 77 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 719 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12692 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 31 желтоқсанда жарияланған).

А бөлім. Жалпы бөлім
1. Тіркеу нөмірі 1.1. Есептік жүйе нөмірі
2. Жазып берілген күн 2.1 Жазып берілген күн қағаз түріндегі тасушыда 3. Айналым жасау күні
4. Түзетілген 4.1. Жазып берілген күн 5 Қосымша 5.1.   Жазып берілген күн
4.2. Есептік жүйе нөмірі 4.3. Тіркеу нөмірі 5.2. Есептік жүйе нөмірі 5.3.   Тіркеу нөмірі

В бөлім. Жеткізушінің деректемелері
6.        ЖСН/БСН                                                 6.1      Қайта ұйымдастырылған тұлғаның ЖСН/БСН 10. жеткізушінің санаты:
7.       Жеткізуші                                                                                                                        7.1          Қатысу үлесі              A комитент                                                                                                              B комиссионер

экспедитор                                                                                                          D лизинг беруші
8.     Орналасқан орнының мекенжайы ӨБК қатысушы 

бірлескен қызмет туралы шарттың қатысушысы 10.1 саны
9. ҚҚС төлеушінің куəлігі экспорттаушы,                                                                                                     H халықаралық тасымалдаушы 
9.1. сериясы 9.2 нөмірі сенім білдірілген адам 
11.      Қосымша мəліметтер

 В1 бөлім. Жеткізушінің банктік деректемелері
12.       КБе 13. ЖСК
14.       БСК 15. Банктің атауы

С бөлім. Алушының деректемелері
16. ЖСН/БСН 16.1 Қайта ұйымдастырылған тұлғаның ЖСН/БСН 20. алушының санаты:
17. Алушы 17.1       Қатысу үлесі  A  комитент                                                                                                                B комиссионер
18. Орналасқан орнының мекенжайы      лизинг алушы

18.1. Ел коды - (КО Комиссиясының 20.09.2010 жылғы  № 378 Шешіміне сəйкес 2 əріптік коды)      бірлескен қызмет туралы шарттың қатысушысы 20.1 саны
19.                     Қосымаша мəліметтер       мемлекеттік мекеме                                                                                              F резидент емес

      ӨБК қатысушы немесе ӨБК шеңберінде жасалған мəміле 
      сенім білдірілген адам                                                                                           I бөлшек сауда

С1 бөлім. Мемлекеттік мекеменің деректемелері
21. ЖСК 23. Төлемнің мақсаты
22. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің коды 24. БСК KKMFKZ2A

D бөлім. Жүкті жіберушінің жəне жүкті алушының деректемелері
25. Жүкті жөнелтуші 26. Жүкті алушы
25.1. ЖСН/БСН 26.1. ЖСН/БСН 
25.2. Атауы 26.2. Атауы
25.3. Жөнелту мекенжайы 26.3. Жеткізу мекенжайы

26.4. Ел коды -  (КО Комиссиясының 20.09.2010 жылғы  № 378 Шешіміне сəйкес 2 əріптік коды)

Е бөлім. Шарт (келісімшарт)
27.1          Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізуге шарт (келісімшарт) 27.3   нөмірі 30. Тауарларды жеткізу сенімхат бойынша 

жүзеге асырылды
30.1. нөмірі

27.2      Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізуге шартсыз 
(келісімшартсыз)

27.4 күні 30.2. күні

28.        Шарт бойынша төлем талаптары 31.
31.1

Межелі пункті
29.       Жөнелту тəсілі - (к/қ таңдау: автожол, т/ж; ауе; су;   трубопровод и т.д.) Жеткізу шарттары                 (КО Комиссиясының 20.09.2010 жылғы  № 378 Шешіміне сəйкес 3 əріптік коды)

 F бөлім. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуді растайтын құжаттардың деректемелері
32.       Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді
            жеткізуді растайтын құжат   

32.1. нөмірі
32.2. күні

G бөлім. Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша деректер
33. 33.1  валюта коды 33.2             валюта бағамы
№ р/с
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Есеп бойынша барлығы:

H бөлім. Бірлескен қызметке қатысушылардың тауарлары, жұмыстары, көрсетілетін қызметтері бойынша деректері
34. 34.1 Бірлескен қызметке қатысушының ЖСН/БСН 34.2 Қайта ұйымдастырылған тұлғаның ЖСН/БСН 
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Есеп бойынша барлығы:

 I бөлім. Жеткізуші өкілінің (оператордың) деректемелері
35. БСН 37. Орналасқан орнының мекенжайы
36. Сенімді 38. Құжат 38.1 нөмірі

38.2 күні
J бөлім. Алушы өкілінің (оператордың) деректемелері

39. БСН 41. Орналасқан орнының мекенжайы
40. Сенімді

42. Құжат 42.1 нөмірі
42.2 күні

K бөлім. Қосымша мəліметтер
43. Қосымша мəліметтер

L бөлім. ЭЦҚ бойынша мəліметтер
44. Заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) немесе дара кəсіпкердің ЭЦҚ
45. Шот-фактураға қол қоюға уəкілетті адамның ЭЦҚ
46. ЭШФ жазып беретін адам

7. Қойма үй-жайлары - этил спиртін 
сақтауға ,  қабылдауға  жəне 
жіберуге ғана арналған арнаулы 
стационарлық үй-жайлар мен 
алаңдар (этил спиртін сақтау үшін)

Қойма үй-жайларының бо-
луы туралы ақпа ратты 
қамтитын мəліметтердің 
нысаны (осы біліктілік та-
лаптарына  қосымшаға 
сəйкес)

Этил  спиртін  сақтауға , 
қабылдауға жəне босатуға 
арналған қойма үй-жайлары 
«Этил спирті мен алкоголь 
өнімінің өндірілуін жəне ай-
налымын мемлекеттік рет-
теу туралы» 1999 жылғы 16 
шіл дедегі Қазақстан Рес-
пуб ликасы Заңының 4-ба-
бы 2-тармағының 7) тармақ-
шасына сəйкес уəкілетті орган-
мен белгіленген жауап беретін 
талаптарға сəйкес болуы

 Алкоголь өнімін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін
8. Алкоголь өнімін өндірушінің өндіру 

паспорты
Алкоголь өнімін өндіруші 
əзірлеген жəне бекіткен 
өндіру паспорты

Алкоголь өнімін өндіру па-
спорты жəне өндіру паспорты-
на қажетті мəліметтер тізбесі 
«Этил спирті мен алкоголь 
өнімінің өндірілуін жəне ай-
налымын мем ле кеттік реттеу 
туралы» 1999 жылғы 16 шіл-
де дегі Қазақстан Респуб ликасы 
Заңының 4-бабы 2-тармағының 
5) тармақшасына сəйкес 
уəкілетті орган белгілеген 
талаптарға сəйкес келуі тиіс

9. Арақ пен айрықша арақ жəне 
ликер-арақ өнімдерін (күштілігі 
он екі пайызға жетпейтін күштілігі 
төмен ликер-арақ өнімдерінен 
басқа) əрбір технологиялық желіде 
өндіру жəне өнім шығару мүмкіндігі

Арақ пен айрықша арақ 
жəне ликер-арақтың қажетті 
көлемін өндіруге мүмкіндік 
беретін жабдықтың пайда-
лану - техникалық сипат та-
масын қамти тын жаб дық-
тың паспор тарының көшір-
мелерін қоса бере отырып, 
өтініш беруші жүргіз етін 
өндірістік қуат есебі

Осы  талапқа  сəйкест ік 
тиісті жабдықтың паспор-
тында көрсетілген дерек-
тер  мен  өндіріст ік  қуат 
есебінің дəйектілігі бойын-
ша белгіленеді

10. Денсаулық сақтау, білім беру ұйым-
дарының, дене шынықтыру-сауық-
тыру, спорт тық жəне спорт тық-тех-
никалық құрылыс тардың, автожа-
нармай құю станцияларының, сауда 
базарларының, мəдени-демалыс 
ұйымдарының ғимараттарын жəне 
аумақ тарынан тысқары орналасқан 
алкоголь өнімін өндіру паспортын-
да көрсетілген мəліметтерге сəйкес 
меншік құқығындағы стационарлық 
үй-жайлар

Менш і к  қ ұ қығында ғы 
стационарлық өнді ріс тік 
үй-жайлар дың болуы ту-
ралы ақпаратты қамтитын 
мəліметтердің  нысаны 
(осы біліктілік талаптары-
на қосымшаға сəйкес)

Көрсетілетін қызметті беруші 
ЖМТ  МДК  ақпараттық 
жүйесінен алады

11. Стационарлық үй-жайларда алко-
голь өнімін өндіруді қамтамасыз 
ететін сумен жабдықтау, электр 
қуатымен жабдықтау жəне кəріз 
жүйесі

Сумен жабдықтау, электр 
қуатымен жабдықтау, кəріз 
болуы туралы ақпаратты 
қамтитын мəліметтер ны-
саны (осы біліктілік талап-
тарына қосымшаға сəйкес)

12. Меншік құқығындағы алкоголь 
өнімін өндіруге ғана пайдаланыла-
тын технологиялық жабдық

Ұйымның  теңгер ім іне 
технологиялық жабдықты 
қабылдау  туралы  бух-
гал терлік (есептік) құжат-
тардың көшірмелері

 

13. Электр энергиясының іркіліссіз 
қ о р е к т е н д і р у  к ө з д е р і м е н 
жарақтандырылған ,  уəкілетті 
органға  жəне  оның  аумақтық 
бөлімшелеріне  нақты  уақыт 
режимінде, алкоголь өнімінің 
өндіру саласындағы есепке алатын 
бақылау аспаптары деректерінің 
операторы  арқылы  алкоголь 
өнімінің өндірілу көлемі туралы 
деректердің автоматты түрде 
берілуін қамтамасыз ететін есепке 
алудың бақылау аспаптары

Есепке алатын бақылау 
аспаптарының болуы ту-
ралы ақпаратты қамтитын 
мəліметтердің  нысаны 
(осы біліктілік талаптары-
на қосымшаға сəйкес)

Алкоголь өнімін өндіруді 
есепке  алудың  бақылау 
аспаптарының технологиялық 
желiлерiн жарақтандыру, 
олардың жұмыс iстеу жəне 
есепке алынуын жүзеге асыру 
талаптарына сəйкес есепке 
алудың бақылау аспаптары 
Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы 16 шілдедегі 
«Этил спирті мен алкоголь 
өнімінің өндірілуін жəне ай-
налымын мемлекеттік реттеу 
туралы» Заңының 4-ба бы-
ның 2-тармағының 4) тармақ-
шасына сəйкес уəкілетті ор-
ганмен бекітілген болуы тиіс

14. Қойма үй-жайлары - ден саулық 
сақтау, білім беру ұйымдарының, 
дене шынықтыру-сауық тыру, спорт-
тық жəне спорт тық-техникалық 
құрылыстар дың, автожанармай 
құю  станцияларының ,  сауда 
базарларының, мəдени-демалыс 
ұйымдарының ғимараттарынан 
жəне  аумақтарынан  тысқары 
орналасқан  алкоголь  өнімін 
өндіруге пайдаланылатын этил 
спиртін сақтауға, қабылдауға жəне 
жіберуге жəне өндірілген алкогольдік 
өнімді сақтауға, қабылдауға жəне 
жіберуге ғана арналған арнаулы 
стационарлық үй-жайлар

 Спиртті сақтауға арналған 
қойма үй-жайлары жəне 
ө н д і р і л г е н  а л к о г о л ь 
өнімдерін сақтауға қойма 
үй-жайлары «Этил спирті 
мен  алкоголь  өн ім ін ің 
өнд ір ілу і н  жəне  айна -
лымын мемлекеттік рет-
теу туралы» 1999 жылғы 
16 шілдедегі  Қазақстан 
Республикасы  Заңының 
4-бабы 2-тармағының 7) 
тармақшасына  сəйкес 
у ə к і л е т т і  о р г а н м е н 
белгіленген жауап беретін 
талаптарға сəйкес болуы

15. Алкоголь өнімін, шикізатты жəне 
қосалқы материалдарды халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық 
саламат тылығы саласындағы 
нормативтік құқықтық актілерге 
жəне гигиеналық нормативтің та-
лаптарына сəйкес келетін қойма 
үй-жайларында жəне қойма ларда 
сақтау шарттары

Лицензиардың сұрауына 
« Р ұ қ с а т т а р  ж ə н е 
хабарлама  лар  туралы» 
Қазақ стан Республикасы 
Заңының 25-бабымен бел-
гіленген тəртіпте халықтың 
санитариялық-эпидемио-
логиялық саламаттылығы 
жəне гигиеналық норматив-
тер саласындағы уəкілетті 
орган жауап береді

16. Өлшемдердің  бірыңғайлығын 
қамтамасыз етудің мемлекет тік 
жүйесінің талаптарына сəйкес 
тексерілген темпера туралық - 
ылғалдық  режимі  бойынша 
шикізатты, қосалқы материал-
дарды, алкоголь өнімін сақтау 
шарттарын бақылауға мүмкіндік 
беретін аспаптар

Аспаптардың болуы тура-
лы ақпаратты қамтитын 
мəліметтердің  нысаны 
(осы біліктілік талаптары-
на қосымшаға сəйкес)

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада сату бойынша қызметті 
қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату саласындағы қызмет түрі үшін

17. Денсаулық сақтау, білім беру 
ұйымдарының, дене шынықтыру-
сауықтыру, спорт  тық жəне спорттық-
тех  ника лық құрылыстардың, ав то-
жанармай құю стан цияларының, са-
уда базарларының, мəдени-демалыс 
ұйымдарының ғимараттарынан жəне 
аумақ тарынан тысқары орналасқан, 
меншік құқығын дағы немесе уақытша 
иелік ету (пайдалану), өтеусіз пайда-
лану құқығындағы, сондай-ақ басқа 
лицензиатқа берілмеген алкогольдік 
өнімді сақтауға, қабылдауға жəне 
жіберуге ғана арналған қойма үй-
жайлар

Жүргізілген тіркеу туралы 
тіркеуші органның белгісі 
бар құқық белгілейтін құжат

Көрсетілетін қызметті беруші 
ЖМТ  МДК  ақпараттық 
жүйесінен алады

Шарт  бір  жылдан  кем 
м е р з і м г е  ж а с а ғ а н 
жағдайда, жалға алу не-
месе өтеусіз пайдалану 
шартының көшірмесі

18. Қойма үй-жайларындағы сумен 
жабдықтау ,  электр  қуатымен 
жабдықтау жəне кəріз жүйесі

Сумен жабдықтау, электр 
қуатымен жабдықтау, кəріз 
болуы туралы ақпаратты 
қамтитын мəліметтер ны-
саны (осы біліктілік талап-
тарына қосымшаға сəйкес)

19. М ə л і м д е л г е н  қ о й м а  ү й -
жайларында алкоголь өнімдерін 
сақтау жəне көтерме саудамен 
сату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын екі жəне одан да көп 
лицензиаттың болуы немесе бол-
мауы туралы мəліметтер

Бір қойма үй-жайда екі 
немесе  одан  да  көп 
лицензиаттардың болуы 
немесе бол мауы тура-
лы ақпарат ты қамтитын 
мəліметтердің  нысаны 
(осы біліктілік талаптары-
на қосымшаға сəйкес)

20. Деректерді тіркеу жəне (немесе) 
беру функциясы бар бақылау-
касса машиналары

Деректерді тіркеу жəне 
(немесе) беру функци-
ясы бар бақылау-касса 
машиналарының болуы ту-
ралы ақпа рат ты қамтитын 
мəліметтердің  нысаны 
(осы біліктілік талаптары-
на қосымшаға сəйкес)

Деректерді тіркеу жəне (не-
месе) беру функциясы бар 
бақылау-касса машинала-
ры «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 645-бабының 
талаптарына сəйкес болуы 
керек

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне бөлшек саудада сату қызметін қоспағанда, 
алкоголь өнімін сақтау жəне бөлшек саудада сату саласындағы қызметі түрі үшін

21. Денсаулық сақтау, білім беру 
ұйымдарының ,  дене  шынық-
тыру-сауықтыру, спорт тық жəне 
спорттық -тех  никалық  құры -
лыс  тардың ,  автожанармай 
құю  станцияларының ,  сауда 
базарларының, мəдени-демалыс 
ұйымдарының ғимараттарынан 
жəне  аумақтарынан  тысқары 
орналасқан, меншік құқығындағы 
немесе уақытша иелік ету (пай-
далану), өтеусіз пайдалану құқы-
ғындағы, тұрақты тұруға қарағанда 
өзге  мақсатқа  пайдалануға 
арналған стационарлық үй-жайлар

Жүргізілген тіркеу туралы 
тіркеуші органның белгісі 
бар құқық белгілейтін құжат

Көрсетілетін қызметті беруші 
ЖМТ  МДК  ақпараттық 
жүйесінен алады

Шарт  бір  жылдан  кем 
м е р з і м г е  ж а с а ғ а н 
жағдайда, жалға алу не-
месе өтеусіз пайдалану 
шартының көшірмесі

22. Стационарлық үй-жайларындағы 
сумен жабдықтау, электр қуатымен 
жабдықтау жəне кəріз жүйесі

Сумен жабдықтау, электр 
қуатымен жабдықтау, кəріз 
болуы туралы ақпаратты 
қамтитын мəліметтер ны-
саны (осы біліктілік талап-
тарына қосымшаға сəйкес)

23. Деректерді тіркеу жəне (немесе) 
беру функциясы бар бақылау-
касса машиналары

Деректерді тіркеу жəне 
(немесе) беру функци-
ясы бар бақылау-касса 
машиналары болуы тура-
лы ақпаратты қамтитын 
мəліметтердің  нысаны 
(осы біліктілік талаптары-
на қосымшаға сəйкес)

Деректерді тіркеу жəне (не-
месе) беру функциясы бар 
бақылау-касса машинала-
ры «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да мін детті 
төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 645-бабының 
талаптарына сəйкес болуы 
керек

Этил спиртін өндіру, алкоголь өнімін өндіру, алкоголь өнімдерін өндіру аумағында 
оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін 

сақтау жəне көтерме саудада сату, сондай-ақ алкоголь өнімдерін өндіру аумағында 
оны сақтау жəне бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін 
сақтау жəне бөлшек саудада сату саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын 

біліктілік талаптары жəне оларға сəйкестігін растайтын құжаттар тізбесіне қосымша
нысан

 Этил спиртін өндіру, алкоголь өнімін өндіру, алкоголь өнімдерін өндіру 
аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, ал-
коголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату, сондай-ақ алкоголь өнімдерін өндіру 

аумағында оны сақтау жəне бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, 
алкоголь өнімін сақтау жəне бөлшек саудада сату саласындағы қызметті жүзеге 

асыруға қойылатын біліктілік талаптарына мəліметтердің нысаны

1. Этил спиртін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:
1.1 Этил спиртін өндіру паспортында көрсетілген мəліметтерге сəйкес келетін меншік 

құқығындағы стационарлық үй-жайлар:
мыналарды көрсетіңіз:
1) орналасқан жерінің мекенжайы (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің 

атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі ____________________;
2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі ___________________________________;
3) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
___________________________________________________________________________;
5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы _______________________________________;
7) қойма үй-жайдың жалпы алаңы ______________________________________________;
8) салынған жыл _____________________________________________________________.
1.2 Стационарлық үй-жайда этил спиртін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, 

электр қуатымен жабдықтау жəне кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету туралы шарттың (шарттардың) атауы ______;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
1.3 Электр энергиясының іркіліссіз қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, 

уəкілетті органға жəне оның аумақтық бөлімшелеріне нақты уақыт режимінде, этил 
спиртінің өндірілу көлемі туралы деректердің автоматты түрде берілуін қамтамасыз 
ететін есепке алудың бақылау аспаптары:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуға, монтаждауға жəне орнатуға арналған шарттың (шарттардың) 

нөмірі мен күні _________________________________________________________________;
2) аспаптар саны _____________________________________________________________;
3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 

қамтамасыз етудің бар-жоғы ______________________________________________________.

2. Алкоголь өнімін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін: 
2.1 Алкоголь өнімін өндіру паспортында көрсетілген мəліметтерге сəйкес келетін меншік 

құқығындағы стационарлық үй-жайлар:
мыналарды көрсетіңіз:
1) орналасқан жерінің мекенжайы (пошталық индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, 

көшенің атауы, үйдің/ғимараттың нөмірі (стационарлық үй-жайдың) ____________________;
2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі ___________________________________;
3) меншік құқығы туындаудың негіздемесі _______________________________________;
4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі жəне күні 
___________________________________________________________________________;
5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;

6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы _______________________________________;
7) қойма үй-жайдың жалпы алаңы ______________________________________________;
8) салынған жыл _____________________________________________________________.
2.2 Стационарлық үй-жайда алкоголь өнімін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, 

электрмен жабдықтау жəне кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне 

кəрізбен қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы _______________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
2.3 Электр энергиясының іркіліссіз қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уəкілетті 

органға жəне оның аумақтық бөлімшелеріне нақты уақыт режимінде, алкоголь өнімінің өндірілу 
көлемі туралы деректердің автоматты түрде берілуін қамтамасыз ететін есепке алудың 
бақылау аспаптары:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуға, монтаждауға жəне орнатуға шарттың (шарттардың) нөмірі 

мен күні _______________________________________________________________________;
2) аспапттар саны ____________________________________________________________; 
3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 

қамтамасыз етудің бар-жоғы ______________________________________________________.
2.3 Өлшемдердің бірыңғайлығын қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің талап-

тарына сəйкес тексерілген температуралық - ылғалдық режимі бойынша шикізатты, 
қосалқы материалдарды жəне алкоголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік 
беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні _______; 
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________ .

3. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату саласындағы қызмет 
түрі үшін:

3.1 Жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі:
1) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні көрсетіңіз ______________________________;
2) қойма үй-жайдың кадастрлық нөмірі __________________________________________.
3.2 Қойма үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне 

кəрізбен қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы _______________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
3.3 Мəлімделген қойма үй-жайларында алкоголь өнімдерін сақтау жəне көтерме саудамен 

сату бойынша қызметті жүзеге асыратын екі жəне одан да көп лицензиаттың болуы немесе 
болмауы туралы мəліметтер:

қойма үй-жайында екі немесе одан көп лицензиаттың болуы немесе болмауын көрсетіңіз
___________________________________________________________________________.
3.4 Деректерді тіркеу жəне (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналары 

туралы мəлімет:
бақылау-кассалық машинаны тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі мен күнін көрсетіңіз
____________________________________________________________________________.

4. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау жəне бөлшек саудада сату жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне бөлшек саудада сату саласындағы қызмет 
түрі үшін:

4.1 Стационарлық үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы _______________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________;
3) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі ___________________________________.
4.2 Деректерді тіркеу жəне (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналары 

туралы мəлімет:
бақылау-кассалық машинаны тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі мен күнін көрсетіңіз
____________________________________________________________________________.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15158 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 3 қазан             №521             Астана қаласы

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығының 
(Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін тіркеудің мемлекеттік тізілімінде 
№ 12590 нөмірімен тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 31 
желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында:
60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«60. Осы Қағидалардың 22, 24 жəне 25-тармақтарында көрсетілген жағдайларда 

конкурстық комиссияның төрағасы болып ұйымдастырушының бірінші басшының орынба-
сарынан төмен емес лауазымды тұлға айқындалады.

Осы Қағидалардың 21 жəне 23-тармақтарында көзделген жағдайларда конкурстық 
комиссияның төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшының орынбасарынан төмен 
емес лауазымды адам айқындалады.

Осы Қағидалардың 26-тармағында көзделген жағдайда конкурстық комиссияның төрағасы 
болып тапсырыс берушінің бірінші басшысынан не оның міндетін атқарушы тұлғадан төмен 
емес лауазымды адам не жауапты хатшы немесе жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге 
асыратын өзге лауазымды адам айқындалады.»;

102-тармақ алынып тасталсын;
150-тармақтың 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) ол жəне (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі 

негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сəйкес келмейді деп айқындалса:
Қазақстан Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына 

сəйкес алынған (жолданған), мемлекеттік органдардың ақпараттар жүйесінде расталатын 
мəліметтердің электрондық көшірмелерін не электрондық түрдегі рұқсаттарды (хабарлама-
ларды) ұсынбауы. Мемлекеттік органдардың ақпараттар жүйесінде мəліметтер болмаған 
жағдайда, əлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар 
туралы заңнамасына сəйкес алынған (жолданған) тиісті рұқсаттардың (хабарламалардың) 
нотариалдық куəландырылған көшірмелерін ұсынады;

əлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге 
жəне сатуға, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын патенттердің, 
куəліктердің, сертификаттардың, басқа да құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынбауы;

мемлекеттік кірістер органының мəліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде 
айқындайтын бір теңге мөлшерінде жəне одан астам салық берешегінің жəне міндетті 
зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымда-
ры бойынша берешегінің (төлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
ұзартылған жағдайларды қоспағанда) болуы;

конкурстық құжаттаманың 5, 6 жəне 7-қосымшаларына сəйкес біліктілігі туралы 
мəліметтерді ұсынбауы;

конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін 
жеткілікті материалдық жəне еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде əлеуетті өнім берушінің 
біліктілік талаптарына сəйкес болмауы. Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді 
орындау үшін қажетті материалдық жəне еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажы-
рамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. 

Егер техникалық ерекшеліктің орнына конкурстық құжаттамада заңнамада 
белгіленген тəртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылған болса 
қажетті материалдық жəне еңбек ресурстары құрылыс машиналарының, механизмдердің, 
автокөлік құралдарының негізгі түрлері мен еңбек ресурстарына қажеттілікті қамтитын 
жобалау-сметалық құжаттаманың (құрылысты ұйымдастыру жобасы) тиісті бөлімінде 
көрсетіледі. 

Жобалау-сметалық құжаттамада құрылыс машиналарының, механизмдердің, 
автокөлік құралдарының негізгі түрлері мен еңбек ресурстарына қажеттілікті қамтитын 
(құрылысты ұйымдастыру жобасы) тиісті бөлім болмаған жағдайда жобалау-сметалық 
құжаттаманың негізінде осындай қажеттілікті көрсететін құрылыс машиналарының, 
механизмдердің, автокөлік құралдарының негізгі түрлері мен еңбек ресурстарының тізбесі 
əзірленеді жəне жобалаушымен келісіледі.

біліктілік талаптары бойынша дұрыс ақпараттың берілмеу фактісі анықталса;
банкроттық не тарату рəсіміне жатса;»;
154 жəне 155-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«154. Конкурстық комиссия əлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін 

қызметтер нарығындағы болған жұмыс тəжірибесінің əрбір жылы үшін нөл бүтін оннан бес 
(0,5 %) пайыз, бірақ бес пайыздан аспайтын шартты жеңілдік береді. Осы өлшемшарттың 
конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық əсері бес пайыздан аспайды.

Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тəжірибесінің 
болғаны үшін шартты бағаға пайыздық əсерді конкурстық құжаттамаға 6 жəне 7-қосымшаларға 
сəйкес жүзеге асырылады.

155. Конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында əлеуетті өнім берушінің 
тəжірибесі болуының əрбір жылы үшін, оның ішінде конкурс мəні болып табылатын 
жұмыстардың осындай (ұқсас) түрлері бойынша (1 %) пайыз мөлшерінде, бірақ он пайызынан 
асырмай шартты жеңілдік береді. 

Егер бір жылдың ішінде əлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде 
біреуден артық құрылыс объектісінде осындай (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды 
орындаған жағдайда, конкурстық комиссия келесі əрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан 
екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

Егер конкурстың нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстар болып табылған 
жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстардың түрлеріне ұқсас (сондай) 
келесі орындалған əрбір жұмыс үшін нөл бүтін оннан екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты 
жеңілдік береді.

Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық 
əсері он пайыздан аспайды.

Жұмыс тəжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық əсерді конкурстық құжаттамаға 
5-қосымшаға сəйкес жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы 175-1-тармақпен толықтырылсын:
«175-1. Əлеуетті өнім берушінің (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 12681 болып тіркелген) «Объектілер құрылысының жобаларына ведомство-
дан тыс кешенді сараптама, сондай-ақ əртүрлі деңгейдегі аумақтардың қала құрылысын жо-
спарлау жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын жүргізу жөніндегі жұмыстардың 
құнын айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің м.а. 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 780 бұйрығына сəйкес белгіленген бағадан 
төмен болмауға тиіс.»;

188-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) əлеуетті өнім берушілердің веб-порталда конкурстық құжаттаманы алуы;»;
мынадай мазмұндағы 222-1 тармақпен толықтырылсын:
«222-1. Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді 

мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық құжаттама осы Қағидаларға 8-1-қосымшаға сəйкес 
қазақ жəне орыс тілдерінде қалыптастырады.»;

235-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыспен (Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыстың нөмірі) 

көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы 
осы Қағидаларға 8-2-қосымшаға сəйкес ресімдейді.»;

мынадай мазмұндағы 244-1 тармақпен толықтырылсын:
«244-1. Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді 

мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын осы Қағидалагрға 8-3-қосымшаға сəйкес 
Мемлекеттік əлеуметтік тапсырысепн көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып 
алу туралы үлгілік шарт жасалады.»;

247-тармақ алынып тасталсын;
248-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«248. Тапсырыс беруші осы Қағидалардың 246-тармағының 3) тармақшасына сəйкес 

шешім қабылдаған кезде бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алу Заңның 29-бабының 
3-тармағында көзделген тəртіппен жүзеге асырылады.»;

300-тармақ алынып тасталсын;
339-тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«оған қатысу үшін банктік кепілдік түрінде аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету 

енгізілетін аукционның атауы мен нөмірі;»;
340-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«340. Аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің тиындармен есептелген сомасы 

дөңгелектенеді. Бұл ретте елу тиыннан төмен сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал елу тиынға 
тең жəне одан жоғары сома бір теңгеге дейін дөңгелектенеді.»;

344-тармақтың 1) тармақшасында:
төртінші жəне бесінші абзацтар алынып тасталсын;
алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«веб-портал автоматты түрде айқындайтын бір теңге мөлшерінде жəне одан астам салық 

берешегінің жəне міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары мен 
əлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің (төлем мерзімі Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) болуы;»;

жетінші абзац алынып тасталсын;
тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«əлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша 

міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық жəне еңбек ресурстарын иелену 
бөлігінде сəйкес келмеуі. Бұл ретте, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді 
орындау үшін қажетті материалдық жəне еңбек ресурстары аукциондық құжаттаманың ажы-
рамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі;»;

360-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«360. Жүргізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тəсілімен 

мемлекеттік сатып алуды жүргізу мен ұйымдастыру веб-порталда мынадай жүйелі шаралардың 
орындалуын қарастырады:

1) мемлекеттік сатып алудың осы тəсілін қолдану негіздемесімен бір көзден алу тəсілімен 
мемлекеттік сатып алуды жүргізу туралы тапсырыс берушінің шешім қабылдауы;

2) тапсырыс берушінің бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру 
жəне жүргізу үшін ұйымдастырушыны айқындауы;

3) ұйымдастырушының осы Қағидаларға 15-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бір көзден 
алу тəсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыруды веб-портал арқылы əлеуетті 
өнім берушіге жіберуі;

4) Заңның 29-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында, 36-бабының 3-тармағы 1) 
тармақшасында жəне 39-бабының 2-тармағы 2) тармақшасында көзделген жағдайларда 
əлеуетті өнім беруші осы Қағидалардың 378-1, 378-2, 378-3 жəне 378-4-тармақтарының 
қағидалары бойынша айқындалады;

5 )  əлеуетт і  өнім  берушін ің  шақыруда  көзделген  құжаттарды  қоса ,  осы 
Қағидаларға 16-қосымшаға сəйкес бір көзден мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы 
келісімді веб-портал арқылы ұйымдастырушыға жіберуі;

6) бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алу бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік 
сатып алу қатысуға оларға ұсынылатын баға негіздемесі, баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен 
жүргізілмеді деп танылған мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша жүзеге асырылған 
жағдайларды қоспағанда, ұйымдастырушының веб-портал арқылы өнім беруші ұсынған өнім 
берушінің біліктілік талаптарға сəйкестігін растайтын құжаттарды қарауы;

7) веб порталда бір көзден сатып алу тəсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары 
туралы хаттаманың орналастырылуы;

8) тапсырыс берушінің бір көзден сатып алу тəсілімен мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары туралы хаттаманың негізінде əлеуетті өнім берушімен шарт жасасуы;

9 )  З а ң ны ң  2 9 - б а бы  3 - т а р м а ғ ы ны ң  1 )  т а р м а қш а сы н д а ,  3 6 - б а бы
3-тармағының 1) тармақшасында, 39-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген 
жағдайларда (Заңның 38-бабының 8 жəне 10-тармақтарында көзделген жағдайларда) Бір 
көзден алу/тікелей мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу жолымен бір көзден алу 
тəсілімен мемлекеттік сатып алу жүргізу қорытындысы туралы есеп веб-порталда осы 
Қағидаларға 17-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептің орналастырылуы.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 5), 6) жəне 9) тармақшаларының талаптары Заңның 
38-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік са-
тып алуға қолданылмайды.»;

Электрондық түрде жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына 2-қосымша

ШОТ-ФАКТУРА

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15156 болып 
енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 12 сәуір                    №239              Астана қаласы

«Этил спиртін өндіру, алкоголь өнімін өндіру, алкоголь 
өнімдерін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме 
саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь 

өнімін сақтау және көтерме саудада сату, сондай-ақ 
алкоголь өнімдерін өндіру аумағында оны сақтау және 

бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, 
алкоголь өнімін сақтау және бөлшек саудада сату 

саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын 
біліктілік талаптары және оларға сәйкестігін растайтын 

құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 60 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Этил спиртін өндіру, алкоголь өнімін өндіру, алкоголь өнімдерін өндіру аумағында оны 

сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне 
көтерме саудада сату, сондай-ақ алкоголь өнімдерін өндіру аумағында оны сақтау жəне бөлшек 
саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне бөлшек саудада сату 
саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптары жəне оларға сəйкестігін 
растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 
жылғы 30 қаңтардағы № 60 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10422 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 6 
сəуірде жарияланған) мынадай өзгерістер ен гізілсін:

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Этил спиртін өндіру, алкоголь өнімін өндіру, алко-
голь өнімдерін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті 
қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату, сондай-ақ алкоголь өнімдерін 
өндіру аумағында оны сақтау жəне бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, 
алкоголь өнімін сақтау жəне бөлшек саудада сату саласындағы қызметті жүзеге асыруға 
қойылатын біліктілік талаптары жəне оларға сəйкестігін растайтын құжаттар тізбесі осы 
бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекетті к кірістер комитеті 
заңнамада белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорынына жіберілуін;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрі 
______________________Д. Абаев
2017 жылғы «____» ____________ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі 
_______________________Т. Сүлейменов
2017 жылғы «____» ____________ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 12 сəуірдегі №239 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 30 қаңтардағы № 60 бұйрығымен бекітілген

Этил спиртін өндіру, алкоголь өнімін өндіру, алкоголь өнімдерін өндіру аумағында 
оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь  
өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату, сондай-ақ алкоголь өнімдерін өндіру 
аумағында оны сақтау жəне бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, 
алкоголь өнімін сақтау жəне бөлшек саудада сату саласындағы қызметті жүзеге 

асыруға қойылатын біліктілік талаптары жəне оларға сəйкестігін растайты н құжаттар 
тізбесі 

Р/с
№

Біліктілік талаптары 
мыналардың болуын қамтиды:

Құжаттар Ескертпе

1 2 3 4
Этил спиртін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін

 1. Этил спиртін өндірушінің өндіру 
паспорты

Этил  спиртін  өндіруші 
əзірлеген жəне бекіткен 
өндіру паспорты

Өндіру паспорты үшін этил 
спиртін өндіру паспорты 
жəне өндіру паспортына 
қажетті мəліметтер тізбесі 
«Этил спирті мен алкоголь 
өнімінің өндірілуін жəне ай-
налымын мем ле кеттік рет-
теу туралы» 1999 жылғы 16 
шіл дедегі Қазақстан Респуб-
ликасы Заңының 4-бабы 
2-тармағының 5) тар мақ-
шасына сəйкес уəкі летті ор-
ган белгілеген талап тарға 
сəйкес келуі тиіс

2. Мынадай жолдармен:
1) бид айдан, картоптан, қант 
қызылшасынан, қант шикізаты сірне-
сі нен жəне басқа да қантты-крахмал-
ды тағамдық өсімдік шикізатынан 
өндірілетін спирт ашымықтарын 
тазартып айыру немесе этил спиртi 
шикiзатын тазартып айыру;
2) шарап материалын тікелей не-
месе екі мəрте айдау жолымен 
алынған этил спиртін өндіру жəне 
шығару мүмкіндігі

Этил спиртінің қажетті 
көлемін өндіруге мүмкіндік 
беретін жабдықтың пай-
далану  -  техникалық 
сипат   тамасын  қамти -
тын жабдықтың паспорт-
тарының көшірмелерін қоса 
бере отырып, өтініш беруші 
жүргізетін өндіріс тік қуат 
есебінің көшірмесі

Осы  талапқа  сəйкест ік 
өндіріст ік  қуат  есебінің 
дəйектілігі бойынша жəне 
тиісті жабдық тың паспор-
тында көрсетілген деректер 
бойынша белгіленеді

 3. Этил спирті өндірісінің паспор-
тында көрсетілген мəліметтерге 
сəйкес ,  меншік  құқығындағы 
стационарлық үй-жайлар

Менш і к  қ ұ қығында ғы 
стационарлық өндіріс тік 
үй-жайлар дың болуы ту-
ралы ақпаратты қамтитын 
мəліметтер нысаны (осы 
біліктілік  талаптарына 
қосым шаға сəйкес)

Көрсетілетін қызметті беруші 
«Жылжымайтын  мүл і к 
тіркелімі» мемлекеттік дерек-
тер қорының тіркелімі (бұдан 
əрі - ЖМТ МДҚ) ақпараттық 
жүйесінен алады

 4. Стационарлық үй-жайларда этил 
спиртін өндіруді қамтамасыз ететін 
сумен жабдықтау, электр қуатымен 
жабдықтау жəне кəріз жүйесі

Сумен жабдықтау, электр 
қуатымен жабдықтау, кəріз 
болуы туралы ақпаратты 
қамтитын мəліметтер ны-
саны (осы біліктілік талап-
тарына қосымшаға сəйкес)

5. Меншік құқығындағы этил спиртін 
өндіруге ғана пайдаланылатын 
технологиялық жабдық

Ұйымның  теңгер ім іне 
технологиялық жабдықты 
қ а б ы л д а у  т у р а л ы 
бухгалтерлік  (есептік) 
құжаттардың көшірмелері

 

6. Электр энергиясының іркіліссіз 
қ о р е к т е н д і р у  к ө з д е р і м е н 
жарақтандырыл ған, уəкілетті органға 
жəне оның аумақтық бөлімше-
леріне нақты уақыт режимін де, 
этил спиртін өндіру саласын дағы 
есепке алатын бақылау аспаптары 
дерек терінің операторы арқылы 
этил спиртінің өндірілу көлемі ту-
ралы деректердің автоматты түрде 
берілуін қамтамасыз ететін есепке 
алудың бақылау аспаптары

Есепке алудың бақы лау 
аспаптарының болуы ту-
ралы ақпарат ты қамтитын 
мəліметтердің  нысаны 
(осы біліктілік талаптары-
на қосымшаға сəйкес)

Алкоголь өнімін өндіру ді есепке 
алудың бақы лау аспаптарының 
техно логиялық желiлерiн 
жарақтандыру, олардың жұмыс 
iстеу жəне есепке алынуын 
жүзеге асыру талаптарына 
сəйкес есепке алудың бақылау 
аспаптарының болуы «Этил 
спирті мен алкоголь өнімінің 
өндірілуін жəне айналымын 
мемлекеттік реттеу туралы» 
1999 жылғы 16 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы 
Заңының 4-бабы 2-тармағының 
4) тармақшасына сəйкес 
уəкілетті орган белгілеген 
талаптарға сəйкес болуы тиіс
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(Жалғасы. Басы 14-бетте) 

(Жалғасы 16-бетте) 

373-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«373. Баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде 

белгіленген мерзімнің ішінде əлеуетті өнім берушіден бір ғана баға ұсынысы берілсе, веб-
портал қорытындылар хаттамасы орналастырылған күні осы баға ұсынысын берген əлеуетті 
өнім берушіге шақыру жібереді. Бұл ретте жасасқан шарттың бағасы əлеуетті өнім берушінің 
баға ұсынысынан аспауға тиіс.»;

мынадай мазмұндағы 378-1, 378-2, 378-3 жəне 378-4-тармақтармен толықтырылсын:
«378-1. Заңның 39-бабы 3-тармағының 6), 7), 11), 15), 28), 50), 51), 53) жəне 54) 

тармақшалары негізінде жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған кез-
де Тапсырыс беруші əлеуетті өнім берушіні айқындау үшін тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің жарнамасындағы, каталогтарындағы, сипаттамаларындағы жəне 
Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасына сəйкес көпшілік оферта болып танылған 
белгісіз тұлғалар тобына арналған басқа ұсыныстардағы жалпыға қол жетімді ақпарат көздерін 
зерделеу арқылы сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығын тал-
дау нəтижелері бойынша айқындалған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін 
қызметтер нарығында, оның оның ішінде ұқсас тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бой-
ынша қызметін жүзеге асыратын кемінде үш əлеуетті өнім берушіге коммерциялық ұсыныстар 
беру туралы сұрау салулар жібереді.

378-2. Əлеуетті өнім берушіге жіберілетін коммерциялық ұсыныстар беруге сұрау салу осы 
Қағидаларға 18-1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ресімделеді.

378-3. Əлеуетті өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстары жеткізілетін тауарлардың 
(орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сипаттамалары көрсетілген прайс-
листтер жəне басқа да растайтын құжаттар түрінде ұсынылуы мүмкін.

378-4. Ұсынылған əлеуетті өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстары негізінде тапсы-
рыс беруші Заңның 4-бабы 1) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру 
қағидатын сақтай отырып, тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік 
сатып алуды жүзеге асыру үшін əлеуетті өнім берушіні айқындайды.»;

405 жəне 406-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«405. Тапсырыс беруші енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ 

демпингке қарсы шаралар (бар болса) қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын өнім 
беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін толық жəне тиісінше орындаған күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде өнім берушіге қайтарады.

406. Өнім беруші шарт бойынша қабылдаған мiндеттемелерiн тиісінше орындамаған 
жағдайда тапсырыс беруші тиісті бюджеттің, мемлекеттік кəсіпорынның, дауыс беретiн 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан астам пайызы мемле-
кетке тиесiлi заңды тұлғаның немесе олармен үлестес заңды тұлғалардың кірісіне тұрақсыздық 
айыбын төлеу фактісі анықталған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген шарттың 
орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар (бар болса) қабылданған 
жағдайда қамтамасыз ету сомасын қайтарады.»;

426-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«426. Өнім беруші тауарларды жеткізген, жұмыстар орындаған, қызметтерді көрсеткен күні 

веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдап алу-
беру актісін, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілерін осы Қағидаларға 
22-1, 22-2 жəне 22-3-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша тиісінше тауарлар, жұмыстар, 
көрсетілетін қызметтер туралы мəліметтерді толтыра отырып, тапсырыс берушіге жібереді.

Өнім беруші шарттық міндеттемелерін толық орындағаннан кейін тауарды қабылдап алу-
беру актісін, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілерімен бір уақытта 
тапсырыс берушіге тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту 
үлесі бойынша есепті осы Қағидаларға 22-4, жəне 22-5-қосымшаларға сəйкес нысандар бой-
ынша тиісінше жібереді.

Тапсырыс беруші веб-порталда тиісті хабарламаны алған күннен бастап актіде шарт 
бойынша ақпаратты толтырады жəне оны электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітеді не 
дəлелді негіздемелерін көрсете отырып, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді 
қабылдаудан бас тартады.

Тапсырыс беруші жеткізілген тауарларды, орындалған жұмыстарды немесе көрсетілген 
қызметтерді қосымша зерделеу қажет болған жағдайда хабарламаны алған күннен бастап 
он жұмыс күнінен кешіктірмей осы тармақтың үшінші бөлігінде көзделген іс-қимылдарды 
орындайды.»;

Қағидаларға 2-қосымша, Əлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы, мынадай мазмұндағы 
аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі.»;
Қағидаларға 3-қосымша, Баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен мемлекеттік сатып aлу 

қорытындысы туралы хаттама, осы Бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
Қағидаларға 4-қосымшада, Конкурстық құжаттама: 
16-тармақтың 1) тармақшасында:
үшінші жəне төртінші абзацтар алынып тасталсын;
38-тармақта:
2) тармақшаның үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«оған қатысу үшін банктік кепілдік түрінде конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету 

енгізілетін конкурстың атауы мен нөмірі;»;
3) тармақшаның екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етудің тиындармен есептелген сомасы 

дөңгелектенеді. Бұл ретте елу тиыннан төмен сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал елу тиынға 
тең жəне одан жоғары сома бір теңгеге дейін дөңгелектенеді.»;

44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«44. Конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында əлеуетті өнім берушінің 

тəжірибесі болуының əрбір жылы үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз мөлшерінде, бірақ 
он пайызынан асырмай шартты жеңілдік береді. 

Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық 
əсері бес пайыздан аспайды.

Жұмыс тəжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық əсерді конкурстық құжаттамаға 
6 жəне 7-қосымшаларға сəйкес жүзеге асырылады.

Конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында əлеуетті өнім берушінің 
тəжірибесі болуының əрбір жылы үшін, оның ішінде болып табылатын жұмыстардың осындай 
(ұқсас) түрлері бойынша бір (1 %) пайыз мөлшерінде, бірақ он пайызынан асырмай шартты 
жеңілдік береді. Жұмыс тəжірибесі бір жылдан кем болған немесе ол болмаған жағдайда 
осындай пайыз белгіленбейді. 

Егер бір жылдың ішінде əлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде 
біреуден артық құрылыс объектісінде осындай (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды 
орындаған жағдайда, конкурстық комиссия келесі əрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан 
екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

Егер конкурстың нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстар болып табылған 
жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстардың түрлеріне ұқсас (сондай) 
келесі орындалған əрбір жұмыс үшін нөл бүтін оннан екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты 
жеңілдік береді.

Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық 
əсері он пайыздан аспайды.

Жұмыс тəжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық əсерді конкурстық құжаттамаға 
5-қосымшаға сəйкес жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі.»;
конкурстық құжаттамаға 5-қосымшадағы, Біліктілігі туралы мəліметтер:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Растаушы құжаттардың* (бар болған жағдайда толтырылады) электрондық 

көшірмелерін қоса бере отырып, əлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде конкурста сатып 
алынатындарға ұқсас (сол сияқты) көрсеткен қызметінің көлемі.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Əлеуетті өнім беруші растаушы құжаттардың** электрондық көшірмелерін қоса бере 

отырып, конкурстық құжаттамада көзделген құрылыс машиналарының, тетіктердің жəне 
автокөлік құралдарының не жұмыстарды орындау үшін қажетті ұқсас (қосымша) құрылыс 
машиналарының, тетіктердің жəне автокөлік құралдарының болуы туралы мəліметтерді 
көрсетеді.

№ Құрылыс машина-
ларының, тетіктер-
дің жəне автокөлік 
құралдарының 
атауы

Бар 
бірлік-
терінің 
саны

Ахуалы 
(жаңа, 
жақсы, 
жаман)

Меншікті (меншік құқығын рас-
таушы құжаттар қоса берілсін), 
жалға алынған (кімнен жəне жалға 
берушінің меншік құқығын растау-
шы құжаттар қоса берілсін)

Растаушы 
құжаттың 
атауы, 
күні жəне 
нөмірі

 »;
ескерту мынадай редакцияда жазылсын:
«Ескерту
* егер осы конкурста жұмыс тəжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған 

жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты 
жеңілдікке əсер етеді;

егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, 
техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту жəне күрделі жөндеу 
болып табылған жағдайда объектілерді пайдалануға қабылдап алу актілерінің электрондық 
көшірмелері жұмыс тəжірибесін растаушы құжат болып табылады (егер əлеуетті өнім берушінің 
қосалқы мердігер ретінде жұмыс тəжірибесі болған жағдайда орындалған жұмыстарды 
қабылдап алу жəне объектіні пайдалануға қабылдап алу актілерінің электрондық көшірмелері 
ұсынылады);

егер жобалау-сметалық құжаттама сараптаманың оң қорытындысының электрондық 
көшірмесі жұмыс тəжірибесін растаушы құжат болып табылады;

егер конкурстың нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстардың өзге түрлері 
болып табылған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдап алу актілерінің электрондық 
көшірмелері жұмыс тəжірибесін растаушы құжаттар болып табылады;

егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылса жаңа объектілер құрылысының 
жұмыс тəжірибесі ғана ескеріледі; 

егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау жəне реконструк-
циялау болып табылса, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, 
жаңғырту, техникалық қайта жасақтау жəне қолданыста бар объектілерді реконструкциялау 
жұмысының тəжірибесі ескеріледі;

егер конкурстың нысанасы күрделі жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, 
кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау жəне қолданыста бар объектілерді реконструк-
циялау жəне күрделі жөндеу жұмысының тəжірибесі ескеріледі 

Құрылыс саласында жұмыс тəжірибесін есептеу кезінде құрылыс объектілерінің 
функционалдық тағайындауы мен салалық жатқызылуы (құрылыс түрлері бойынша бұдан 
бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы мен осы тектестігі) жəне олардың сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
айқындалған техникалық жəне (немесе) технологиялық күрделілігі ескеріледі 

** растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада олар-
ды көрсету көзделген мəліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті 
материалдық жəне еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, 
растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады;

жабдықтарды, машиналарды, тетіктерді жалға алу құқығын растаушы құжат жалдау 
шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі 
болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада 
белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен аз болмауы тиіс.

Жабдықтарды, машиналарды, тетіктерді қосалқы жалға алу шартының электрондық 
көшірмесін ұсынуға жол берілмейді;

Тіркеу жəне есепке қою туралы тиісті құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес тіркеуге жəне есепке алуға жататын құрылыс машиналарына, механизмдерге жəне 
автокөлік құралдарына меншік құқығын растайтын құжаттар болып табылады.

Аталған материалдық ресурстарды сатып алу туралы құжаттар, оның ішінде: тауардың 
жеткізілгенін жəне оған төлемді растайтын құжаттар (қолма-қол ақшасыз есеп айырысу 
жағдайында: шот-фактуралар, жүкқұжаттар, банк белгісі бар төлем тапсырмалары; қолма-қол 
ақша қаражатымен есеп айырысу жағдайында: жүкқұжат, фискалды жады бар бақылау-касса 
машиналары қолданыла отырып берілген бақылау чегі) тіркеуге жəне есепке алуға жатпайтын 
өзге құрылыс машиналарына, механизмдерге жəне автокөлік құралдарына меншік құқығын 
растайтын құжаттар болып табылады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақтау кезеңінің өтіп кетуіне 
байланысты тауардың жеткізілгенін жəне оған төлемді растайтын құжаттарды қоса беру 
мүмкін болмаса, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік 
туралы заңнамасына сəйкес негізгі қөұралдарды есепке алуды растайтын тиісті бухгалтерлік 
құжаттар қоса беріледі.

əлеуетті өнім берушіге жобалау-сметалық құжаттаманың (құрылысты ұйымдастыру жо-
басы) тиісті бөлімінде не еңбек ресурстары мен құрылыс машиналарының, механизмдердің 
жəне автокөлік құралдарының негізгі түрлерінің тізбесінде көрсетілген меншікті құрылыс 
машиналарының, механизмдердің, автокөлік құралдарының болуы туралы талаптар 
белгіленген болуы мүмкін. Бұл ретте нақты түрлеріне байланыстырмай, тек өз құрылыс 
машиналарының, механизмдерінің жəне автокөлік құралдарының санына қойылатын талап 
көрсетіледі.

Конкурстық құжаттамада көзделген құрылыс машиналарының, механизмдердің жəне 
автокөлік құралдарының жəне əлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінде ұсынылған 
құрылыс машиналарының, механизмдердің жəне автокөлік құралдарының бір-бірін ауысты-
руы жобалаушымен келісіледі.

Жобалау-смета құжаттамасы болмаған жағдайда жабдықтардың, құрылыс машиналарының, 
механизмдердің жəне автокөлік құралдарының бір-бірін ауыстыруын сараптама комиссиясы 
не сарапшы айқындайды. 

Егер конкурс мəні құрылыс, сондай-ақ кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, қолда 
бар объектілерді жаңғырту, реконструкциялау, реставрациялау жəне күрделі жөндеу бо-
лып табылса, əлеуетті өнім беруші сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзінің құрамында онда тұрақты негізде 
жұмыс істейтін аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлерге ие болуға тиіс. Жобалау 
жəне құрылыс процесінде қатысатын аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлердің 
көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыратын басқа да ұйымдарда жұмысты қоса атқаруына 
жол берілмейді.

Əлеуетті өнім берушінің штатында аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкердің 
болуын растаушы құжат Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес берілген біліктілік 
аттестатының электрондық көшірмесі болып табылады.»;

мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі аты əкесінің аты.»;
Кон к урс тық  қ ұжат тама ға  6 - қ о сымша ,  Б іл і к т і л і г і  т уралы  мəл імет тер

(əлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде толтырады):
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Растаушы құжаттардың* (бар болған жағдайда толтырылады) электрондық 

көшірмелерін қоса бере отырып, əлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде конкурста сатып 
алынатындарға ұқсас (сол сияқты) көрсеткен қызметінің көлемі.»;

мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі аты əкесінің аты.»;
Конкурстық құжаттамаға 7-қосымша, Біліктілігі туралы мəліметтер (əлеуетті өнім беруші 

тауарларды сатып алу кезінде толтырады), осы Бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес редакцияда 
жазылсын;

Конкурстық құжаттамаға 10-қосымша, Жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер 
(қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушылар) туралы мəліметтер, сондай-ақ əлеуетті 
өнім беруші қосалқы мердігерлерге (қоса атқарушыларға) беретін жұмыстар мен қызметтердің 
түрлерi, мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі аты əкесінің аты.»;
Конкурстық құжаттамаға 11-қосымша, Əлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы 

(əрбір лотқа жеке қалыптастырылады), мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып 
жазумен толықтырылсын:

«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ə. – тегі аты əкесінің аты.»;
Қағидаларға 5-қосымшада Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хатта-

масында:
кесте мынадай редакцияда жазылсын:
«

№ Əлеуетті 
өнім 

берушінің 
БСН (БСН)/ 
БСН/ТЕН

Өтініш тұрпаты 
(түсіндіру туралы 
ескерту, сұрау 

салу)

Өтініш 
мəтіні

Түсіндіру туралы 
ескертуді, сұрау 

салуды жіберу күні 
мен уақыты

Шешім 
қабылданды 

Ауытқу 
себебі, 
түсіндіру 
мəтіні

 »;
мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі аты əкесінің аты.»;
Қағидаларға 6-қосымша, Ашу хаттамасы осы Бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес редакция-

да жазылсын;
Қағидаларға 7-қосымша, Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік 

сатып алу бойынша конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы, осы Бұйрыққа 
4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

Қағидаларға 8-қосымша, Қорытындылар туралы хаттама, осы Бұйрыққа 5-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

Қағидаларға 8-1-қосымша, осы Бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
осы Бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес Қағидаларға 8-2-қосымшамен толықтырылсын;
осы Бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес Қағидаларға 8-3-қосымшамен толықтырылсын;
Қағидаларға 9-қосымшада, Аукциондық құжаттамада:
16-тармақтың 1) тармақшасында:
үшінші жəне төртінші абзацтар алынып тасталсын;
39-тармақта:
2) тармақшаның үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«оған қатысу үшін банктік кепілдік түрінде аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету 

енгізілетін аукционның атауы мен нөмірі;»;
3) тармақшаның екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Аукционға қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етудің тиындармен есептелген сомасы 

дөңгелектенеді. Бұл ретте елу тиыннан төмен сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал елу тиынға 
тең жəне одан жоғары сома бір теңгеге дейін дөңгелектенеді.»;

аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі.»;
Аукциондық құжаттамаға 5-қосымша, Біліктілік туралы мəліметтер мынадай мазмұндағы 

аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі.»;
Аукциондық құжаттамаға 8-қосымша, Əлеуетті өнім берушінің бастапқы бағасы мынадай 

мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі.»;
Қағидаларға 10-қосымшада Аукциондық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хат-

тамасында:
кесте мынадай редакцияда жазылсын:
«

№ Əлеуетті өнім 
берушінің БСН 

(БСН)/ БСН/
ТЕН

Өтініш тұрпаты 
(түсіндіру туралы 
ескерту, сұрау 

салу)

Өтініш 
мəтіні

Түсіндіру туралы 
ескертуді, сұрау 
салуды жіберу 
күні мен уақыты

Шешім 
қабыл-
данды 

Ауытқу 
себебі, 
түсіндіру 
мəтіні

 »;
мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі.»;
Қағидаларға 11-қосымшада, Ашу хаттамасы, осы Бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес редак-

цияда жазылсын;
Қағидаларға 12-қосымша, Аукционға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы осы 

Бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
Қағидаларға 13-қосымша, Аукционға қатысуға рұқсат туралы хаттама осы Бұйрыққа 

11-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
Қағидаларға 14-қосымша, Қорытындылар туралы хаттама осы Бұйрыққа 12-қосымшаға 

сəйкес редакцияда жазылсын;
Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы бiр көзден алу тəсiлiмен мемлекеттік сатып 

алуға қатысу туралы келісімге қосымша мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып 
жазумен толықтырылсын:

«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ТЖҚС Коды – Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сыныптама коды.»;
Қағидаларға 17-қосымша, Бір көзден алу/тікелей мемлекеттік сатып алу туралы шарт жа-

сасу жолымен бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алу жүргізу қорытындысы туралы 
есеп осы Бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

Қағидаларға 18-қосымшада, Бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары туралы хаттама мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазу-
мен толықтырылсын:

«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі аты əкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.»;
осы Бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес Қағидаларға 18-1-қосымшамен толықтырылсын;
Қағидаларға 19-қосымшада, Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:
2.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.5. Төлеу алдындағы қажетті құжаттар:
1) <аумақтық қазынашылық органында тіркелген/қол қойылған> Шарт;
2) тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);
3) жүкқұжат;
4) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге берген, жеткізілген тауарлардың сипаттама-

сымен, санын, бірлік бағасын жəне жалпы сомасын көрсете отырып, шот-фактура;
5) тауарлардағы жергілікті қамтудың үлесі бойынша есеп (шарттық міндеттемелер толық 

орындалғаннан кейін ұсынылады);
<№. Жаңа тармақша>»;
3.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
3.3. Тапсырыс беруші:
1) Тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жетімділігін қамтамасыз етуге;
2) Тауардың сəйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні 

жазбаша хабарландыруға;
3 )  Т а у а р ды  қ а былд а п  а л у  к е з і н д е  в е б - п о р т а л  а р қылы  Т а у а р ды 

қ а бы л д а п  а л у - б е р у  а к т і с і н  б е к і т у г е  н е  Мемл е к е т т i к  с а т ы п  а л у ды 
жүзеге асыру қағидаларының 426-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың 
дəлелді негіздемелерін көрсете отырып қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тəртіпте жəне мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.
<n) жаңа тармақша>»;
5.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5.1. Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай 

құжаттарды ұсынуға міндетті:
1) жүкқұжат түпнұсқасы <дана саны көрсетіледі>
2) ақпарат Тауардың өзінде жəне/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дай-

ындаушы кəсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа 
белгімен Тауардың өзінде жəне/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, 
Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі тура-
лы мəліметтерді жəне Тауардың сапасын жəне оның Қазақстан Республикасында танылған 
нормативтік-техникалық құжаттарға сəйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мəліметтерді 
қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының жəне/не-
месе Тауардың техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куəландырылған 
көшірмелері;

3) сəйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші 
растаған Тауардың сəйкестігін бағалау туралы құжаттың (сəйкестік сертификаты / сəйкестігі 
туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куəлік) көшірмесі;

4) Дайындаушының немесе Жеткізушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) 
сертификаты;

<№. жаңа тармақ>»;
5.4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«5.4. Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру 

күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру 
актісін жіберген күні есептеледі.»;

8.3. жəне 8.4-тармақтар алынып тасталсын;
8.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8.5. Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен 

Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге 
міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп:

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы 
Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе 
ішінара бұза алады.»;

8.7-тармақ мынадай редакцияда жазылын:
«8.7. Шартты одан əрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бой-

ынша бұзуға болады.
Шарт жоғарыда көрсетілген мəн-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші 

Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап 
етуге құқылы болады.»;

мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ə. – тегі аты əкесінің аты.»;
Қағидаларға 20-қосымшада, Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:
3.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3.3. Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін Өнім беруші Шарттың орындалуын 

қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді жəне (немесе) Заңның10 26-бабына сəйкес соманы 
енгізгеннен кейін №1 қосымшаға сəйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.

Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының <ақы төлеу шарты> есеп-
шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген авансты11 тепе-тең ұстап 
қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 
30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.

Орындалған жұмыс үшін төлемді <төлем шарты> Тапсырыс беруші Тараптар орындаған 
жұмыстардың актісіне қол қойған күнінен бастап, 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей 
Мердігердің/Орындаушының есеп айырысу шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен 
жүргізеді.

Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған 
жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан жəне Тапсырыс беруші 
объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін <со-
масы> мөлшерінде осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді. 

Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші 
Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан жəне Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың 
соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін 
<сомасы> мөлшерінде осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.»; 

3.5.-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3.5. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:
1) < аумақтық қазынашылық органында тіркелген/қол қойылған> Шарт;
2) орындалған жұмыстардың актісі (актілері)30;
3) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы 

сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;
4) жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;
<n) жаңа тармақша>.
<№. Жаңа тармақша>.»;
4.3.-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4.3. Тапсырыс беруші:
1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер/Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз 

етуге;
2) орындалған Жұмыстардың сəйкес келмеуі анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді/

Орындаушыны хабардар етуге;
3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге 

не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-тармағында белгіленген 
мерзімде оның қабылданбауына дəлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан 
бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тəртіппен жəне мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.
<n) жаңа тармақша>»;
9.4. жəне 9.5.-тармақтар алынып тасталсын
9.6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9.6. Шарт, оны одан əрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бой-

ынша бұзылуы мүмкін. 
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер/Орындаушы 

Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы 
талап етуге құқылы.»;

мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
ҚҚС – қосылған ұүн салығы;
Т.А.Ə. – аты-жөні.»;
Қағидаларға 21-қосымшада, Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы 

үлгілік шарт:
2.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.5. Төлеу алдындағы қажетті құжаттар:
1) <аумақтық қазынашылық органында тіркелген/қол қойылған> Шарт;
2) көрсетілген қызмет актісі (актілері);
3) Өнім беруші Тапсырыс берушіге көрсеткен қызметтердің сипаттамасымен, жалпы со-

масы көрсетіле отырып, шот-фактура;
4) жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;
<n) жаңа тармақша>
<№. Жаңа тармақ>»;
3.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3.3. Тапсырыс беруші:
1) Қызметтерді көрсету үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) көрсетілген Қызметтердің сəйкессіздіктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні 
жазбаша хабарландыруға;

3) Қызметті қабылдау кезінде веб-портал арқылы көрсетілген қызметтер актісін бекітуге не 
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-тармағында белгіленген мерзімде 
оның қабылданбауына дəлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас 
тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тəртіпте жəне мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.
<n) жаңа тармақша>»;
8.6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8.6. Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен 

Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге 
міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып:

1) егер Өнім беруші көрсетілетін қызметті Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс 
беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде орындай алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе 
ішінара бұза алады.»;

мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ə. – аты-жөні.»;
осы Бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес Қағидаларға 22-1-қосымшамен толықтырылсын;
осы Бұйрыққа 16-қосымшаға сəйкес Қағидаларға 22-2-қосымшамен толықтырылсын;
осы Бұйрыққа 17-қосымшаға сəйкес Қағидаларға 22-3-қосымшамен толықтырылсын;
осы Бұйрыққа 18-қосымшаға сəйкес Қағидаларға 22-4-қосымшамен толықтырылсын;
осы Бұйрыққа 19-қосымшаға сəйкес Қағидаларға 22-5-қосымшамен толықтырылсын;
Қағидаларға 23-қосымшада, Тұрғын үй-жайды мемлекеттік сатып алу жөнінде ашу хаттама-

сы мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ə. – аты-жөні.»;
Қағидаларға 24-қосымшада, Тұрғын үй-жайды мемлекеттік сатып алу жөнінде қорытынды ту-

ралы хаттамасы, мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:
«Аббревиатураларды таратып жазу:
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ə. – аты-жөні;
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.»;
мынадай мазмұндағы отызыншы сілтемемен толықтырылсын:
«30 Құрылыс, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау бойынша «Мердігер» ретінде өнім 

берушіні таңдау кезінде орындалған жұмыстардың актісі 2-В нысаны бойынша көрсетіледі.».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк сатып алу заңнамасы 

департаментi (С.М. Ахметов) заңнамада белгiленген тəртiппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркеген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 

мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 
күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің Эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
Республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрыққа 1-қосымша

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 3-қосымша

Қорытынды туралы хаттама (Баға ұсыныстарын сұрату нөмірі)
бұл ретте нөмір сатып алу тəсілі мен нөміріне байланысты болуға тиіс

(əрбір лотқа жеке қалыптастырылады)
Күні мен уақыты

Сатып алудың № ________
Сатып алудың атауы __________________________________________________
Өтінімдердің қабылдауы басталған күні __________________________________
Өтінімдердің қабылдауы аяқталған күні __________________________________
Ұйымдастырушының атауы ____________________________________________
Ұйымдастырушының мекенжайы________________________________________

Лоттың № _____
Лоттың атауы
Тапсырыс берушінің атауы
Тапсырыс берушінің мекенжайы
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге 
Жоспарланған сома, теңге
Өлшем бірлігі
Саны 

Əлеуетті өнім берушілердің веб-портал автоматты түрде қабылдамаған баға ұсыныстары 
(өтінімдер саны):

№ Əлеуетті өнім берушінің атауы БСН ( ЖСН)/ ССН/ТЕН Қабылдамау себебі

Əлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды (өтінімдер саны):

№
Əлеуетті өнім 
берушінің 
атауы

БСН (ЖСН)/ 
ССН/ТЕН

Бірлік үшін 
бағасы

Əлеуетті өнім 
берушінің жалпы 

сомасы

Өтінім берудің күні 
жəне уақыты (хроно-
логиясы бойынша)

1. №___ лоты бойынша жеңімпаз: {жеңімпаз əлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН, атауы}, 
екінші орын алған əлеуетті өнім беруші {екінші орын алған əлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН 
атауы} айқындау.

2. Тапсырыс берушіге {тапсырыс берушінің атауы} «Мемлекеттік сатып алу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде {жеңімпаз əлеуетті өнім берушінің 
БСН/ЖСН атауы} мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу

Не:
«№___ лот бойынша мемлекеттік сатып алуды (сатып алу атауы) 
_____________________байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мəндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір 

баға ұсынысының ұсынылуы».

Не:
Сатып алуды болдырмау жүргізілді, оған мыналар негіз болып табылады: 
Уəкілетті мемлекеттік органдардың актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыным, 
шешім) № _________ кк.аа.жжжж.
Болдырмау туралы шешім қабылдаған орган: {___________________________}.

Не:
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы

10-тармағының __ тармақшасына сəйкес сатып алудан бас тартылды.»;

Ескертпе: 
* Тапсырыс берушілер туралы мəлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса 

көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрыққа 2-қосымша

«Конкурстық құжаттамаға 7-қосымша

Біліктілік туралы мəліметтер
(тауарларды сатып алған кезде əлеуетті өнім беруші толтырады)

конкурс № _________________________________ 
конкурстың атауы ______________________ 
лот № __________________________________________________ 
лоттың атауы _______________________________________

1. Əлеуетті өнім беруші туралы жалпы мəліметтер: 
Атауы ____________________________________________ 
БСН/ЖСН/ССН/СЕН _________________________________________ 
2. Растаушы құжаттардың* (бар болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін 

қоса бере отырып, əлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде жеткізген (шығарған), конкурста 
сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) тауарлар көлемі.

Тауардың 
атауы

Алушының 
атауы

Тауарды жеткізу 
орны

Тауарды 
жеткізу күні

Растаушы құжаттың 
атауы, күні мен нөмірі

Шарттың 
құны, теңге 

Біліктілік туралы барлық мəліметтердің дұрыстығын растаймын
Ескертпе:
* Егер осы конкурста тауарды жеткізу тəжірибесінің болуы біліктілік талаптары болып 

табылған жағдайда растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты 
жеңілдікке əсер етеді. Сатып алынатын тауарлар нарығында тауарлар мен шот-фактураларды 
қабылдап алу актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тəжірибесін растайтын құжаттар 
болып табылады. 

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі.»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрыққа 3-қосымша

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 6-қосымша

Ашу хаттамасы (ашық конкурстың нөмірі)
бұл ретте нөмір сатып алудың тəсілі мен нөміріне байланысқан болуы тиіс

(лот бойынша жекеше қалыптастырылады)
Күні мен уақыты

Тапсырыс беруші* ____________________________________________________

Конкурстың № __________________________________________________ 
Конкурстың атауы ____________________________________________ 
Ұйымның атауы ________________________________________
Ұйымдастырушының мекенжайы ____________________________________

Конкурсық комиссияның құрамы: 

№ Т.А.Ə. Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлі

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер 
тізбесі ___________

р/с
№

Лоттың № Лоттың 
атауы

Саны Бірлік үшін баға Сатып алу үшін бөлінген 
сома, теңге

Лоттың № _______________________________________________________ 
Лоттың атауы ____________________________________________ 

Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер мынадай əлеуетті өнім берушілермен ұсынылған 
(өтінімдер саны):

№ Əлеуетті өнім 
берушінің атауы

БСН (ЖСН) / 
СТН / ТЕН

Əлеуетті өнім 
берушінің мекенжайы
(облыс,қала,көше, үй, 

пəтер)

Өтінімдерді беру күні мен 
уақыты

( хронология бойынша)

    
 Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:

Əлеуетті өнім берушінің № БСН (ЖСН) / СТН / ТЕН
№ Құжаттың атауы Болу белгісі
   
Ескертпе: 
* Тапсырыс берушілер туралы мəлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса 

көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы №521 бұйрыққа 4-қосымша

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 7-қосымша

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бой-
ынша конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы 

(ашық конкурстың нөмірі)
бұл ретте нөмір сатып алудың тəсілі мен нөміріне байланысқан болуы тиіс

(лот бойынша жекеше қалыптастырылады)

 Күні мен уақыты

Тапсырыс беруші* ___________________________________________________

конкурс № ______________________________________________________ 
Конкурстың атауы ____________________________________________
Ұйымдастырушының атауы ________________________________________
Ұйымдастырушының мекенжайы ______________________________________
Конкурстық комиссияның құрамы: 

№ Т.А.Ə. Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлі

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер 
тізбесі ___________

р/с
№

Лоттың № Лоттың 
атауы

Саны Бірлік үшін баға Сатып алу үшін бөлінген 
сома, теңге

лот № _______________________________________________________ 
Лоттың атауы ____________________________________________ 

Конкусқа (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат туралы (хронология бой-
ынша): (өтінімдер саны)

№ Əлеуетті өнім 
берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/
СЕН

Өтінім берілген күн мен уақыт 
( хронология бойынша)

Конкурстық комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нəтижелері:

р/с
№ 

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ 
СЖН/СЕН

Комиссия 
мүшелерінің 

Т.А.Ə.

Комиссия 
мүшесінің 
шешімі

Конкурстық 
құжаттама талап-
тары мен біліктілік 
талаптарына сəйкес 
келмеу себептерінің 

егжей-тегжейлі
 сипаттамасы

Бас тарту 
себептеріне 
негіздеме

Конкурстық 
құжаттаманың талапта-
ры мен біліктілік талап-
тарына сəйкес келтірілуі 
қажет əлеуетті өнім 
берушінің өтініміндегі 

құжаттар тізбесі

Конкурсқа қатысуға бас тартылған өтінімдер: (өтінімдер саны):

№ Əлеуетті өнім берушінің 
атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келетін конкурсқа 
қатысуға өтінімдер: (өтінімдер саны)

№ Əлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Əлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес 
келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерін берудің соңғы күні мен уақыты: мемлекеттік сатып 
алудың веб-порталында осы хаттаманы жариялаған сəттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Ескертпе:
* Тапсырыс берушілер туралы мəлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса 

көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрыққа 5-қосымша

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 8-қосымша

Қорытындылар туралы хаттама (ашық конкурстың нөмірі)
бұл ретте нөмір сатып алудың тəсілі мен нөміріне байланысқан болуы тиіс

(лот бойынша жекеше қалыптастырылады)
Күні мен уақыты

Тапсырыс беруші* ___________________________________________________

конкурс № ______________________________________________________ 
Конкурстың атауы ____________________________________________ Ұйымдастырушының 

атауы ________________________________________
Ұйымдастырушының мекенжайы ______________________________________
Конкурстық комиссияның құрамы: 

№ Т.А.Ə. Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлі

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер 
тізбесі ___________

р/с
№

Лоттың 
№

Лоттың 
атауы

Саны Бірлік үшін бағасы, 
теңге

Сатып алу үшін бөлінген 
сома, теңге

лоттың № _______________________________________________________ 
Лоттың атауы ____________________________________________ 

Конкусқа (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат туралы (хронология бой-
ынша): (өтінімдер саны)

№ Əлеуетті өнім 
берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/
СЕН

Өтінім берілген күн мен уақыт 
( хронология бойынша)

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптары-
на сəйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы ақпарат конкурсқа қатысуға арналған алдын ала 
рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (өтінімдер саны):

№ Əлеуетті өнім 
берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/
СЕН

Өтінім берілген күн мен уақыт 
( хронология бойынша)

Конкурстық комиссияның біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына 
сəйкес келтірілген конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қайта қарау кезінде мынадай 
құжаттар сұратылған болатын (Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 27-бабының 5-тармағына 
сəйкес сұрау салулар жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

№ Сұрау салу 
жіберілген ұйымның/

тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы 
ақпарат

Сұрау салудың 
қысқаша сипатта-

масы

Сұрау салуға 
берілген жауап 

сомасы

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:

р/с
№ 

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ 
СЖН/СЕН

Комиссия 
мүшесінің 
А.Т.Ə.

Комиссия 
мүшесінің 
шешімі

Бас тарту 
себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік 
талаптарына олардың сəйкес келмеуін растай-
тын мəліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, 
бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер (өтінімдер саны):

№ Əлеуетті өнім берушінің 
атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН Бас тарту себебі 1

________________________________________________________ 1үш мəтінді мəні бар 
анықтамалық: (біліктілік талаптарына сəйкес келмеу, конкурстық құжаттама талаптарына 
сəйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген (өтінімдер саны):

№ Əлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Осы конкурсқа қатысуға ұсынылған конкурсқа қатысуға арналған барлық өтінімдерге 
Заңның 21-бабының 4-тармағында көзделген критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану 
нəтижелері туралы ақпарат:

№
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Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
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Конкурстық комиссияның шешімі:
1. №___ лот бойынша жеңімпазды айқындау: {БСН/ЖСН жеңімпаздың əлеуетті өнім 

берушісінің атауы}, екінші орын алған əлеуетті өнім беруші {БСН/ЖСН екінші орын алған 
əлеуетті өнім берушінің атауы }. 

2. Тапсырыс берушіге {тапсырыс берушінің атауы} «Мемлекеттік сатып алу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде {БСН/ЖСН жеңімпаздың əлеуетті 
өнім берушісінің атауы} мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Не:
«Мемлекеттік сатып алуды (№___ лот бойынша сатып алудың атауы _____________________ 

* байланысты өтпеді деп тану»: 
Ескертпе: *келесі мəн-мағыналардың бірі: «ұсынылған өтінімдердің болмауы», «кем деген-

де екі өтінімді ұсыну», «конкурстық қатысуға бірде бір əлеуетті өнім берушінің жіберілмеуі», 
«конкурсқа қатысуға бір əлеуетті өнім берушінің жіберілуі».

Не:
Сатып алудың күшін жою жүргізілді, оған мыналар негіз болып табылатын:
Уəкілетті мемлекеттік органдардың актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыну, шешім) 
кк.аа.жжжж. № _________
Жою туралы шешімді қабылдаған орган: {_________________________}.

Не:
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 

10-тармағының __ тармақшасына сəйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді.

Ескертпе:
* Тапсырыс берушілер туралы мəлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса 

көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрыққа 6-қосымша

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 8-1-қосымша

Бекітемін:
__________________________________________________________________ 
(тапсырыс берушінің (бірыңға й ұйымдастырушының ) толық атауы
 __________________________________________________________________ 
(конкурстық құжаттаманы бекіткен адамның Т.А.Ə.)

Шешім № _____ Күні_________Уақыты _____

МЕМЛЕКЕТТІК ƏЛЕУМЕТТІК ТАПСЫРЫСПЕН КӨЗДЕЛГЕН КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БОЙЫНША КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА
__________________________________________________________________ 

(сатып алу мəнінің түрі )
__________________________________________________________________ 

(конкурстың атауы)

Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен бір тұлғаны білдіретін ұйымдастырушылар 
үшін көрсетілмейді)______________________________ 
  (атауы, орналасқан жері, БСН, банк деректемелері көрсетіледі)

Тапсырыс берушінің өкілі (тапсырыс берушімен бір тұлғаны білдіретін 
ұйымдастырушылар үшін көрсетілмейді)______________________________ 
  (Т.А.Ə., ЖСН, лауазымы, телефоны, e-mail көрсетіледі)
Ұйымдастырушы (бірыңғай ұйымдастырушы) __________________________ 
  (атауы, орналасқан жері, БСН, банк деректемелері көрсетіледі)
Ұйымдастырушының (бірыңғай ұйымдастырушының) өкілі _______________ 
 __________________________________________________________________
  (Т.А.Ə., ЖСН, лауазымы, телефоны, e-mail көрсетіледі)
Конкурстық комиссияның хатшысы __________________________________ 
  (Т.А.Ə., ЖСН, лауазымы, телефоны, e-mail көрсетіледі)
 

1. Жалпы ережелер
1. Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік 

сатып алу жөніндегі конкурс қоса берілген лоттар тізбесіне сəйкес өнім берушіні(лерді) таңдау 
мақсатында өткізіледі.

2. Осы мемлекеттік əлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді 
мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттама (бұдан əрі – КҚ) мыналарды:

1) КҚ-ға 1-қосымшаға сəйкес лоттардың тізбесін;
2) КҚ-ға 2-қосымшаға сəйкес сатып алынатын қызметтердің сипаттамасын жəне талап 

етілетін техникалық, сапалық сипаттамаларын;
3) КҚ-ға 4-қосымшаға сəйкес конкурсқа қатысу туралы келісімді;
4) КҚ-ға 6-қосымшаға сəйкес қызметтер көрсету үшін əлеуетті өнім берушінің біліктілігі 

туралы мəліметті; 
5) Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының (бұдан əрі - Қағидалар) 
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(Жалғасы. Басы 14-15-беттерде) 

РЕСМИ

233-тармағына сəйкес неғұрлым сапалы қызметтерді ұсынатын конкурсқа қатысушыны 
айқындау мақсатында конкурстың жеңімпазын анықтау кезінде конкурстық комиссия 
ескеретін əлеуетті өнім берушілер ұсынған техникалық ерекшеліктерді бағалау үшін міндетті 
критерийлердің тізбесін қамтиды; 

6) мемлекеттік əлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік 
сатып алу бойынша осы конкурс үшін бөлінген сома ______ теңгені құрайды.

Осы конкурс үшін бөлінген сома лоттар бөлінісінде мынаны құрайды:

лот № Көрсетілетін қызметтің атауы) Лот бойынша бөлінген сома (теңге)
{лот 
№} {көрсетілетін қызметтің атауы} {лот бойынша____бөлінген___сома}
 

2. Əлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуіне жəне оны 
ұсынуына қойылатын талаптар

3. Конкурсқа қатысуға өтінім веб-портал арқылы электрондық құжат нысанында беріледі 
жəне осы КҚ-да көзделген талаптар мен шарттарға с əйкес қызмет көрсетуге конкурсқа қатысуға 
үміткер əлеуетті өнім берушінің келісімін білдіру нысаны, сондай-ақ өзі туралы, Заңның 6-ба-
бында белгіленген біліктілік талаптары мен шектеулеріне сəйкестігін растайтын мəліметтерді 
алуға əлеуетті өнім берушінің келісімі болып табылады.

4. Əлеуетті өнім беруші өтінімді қалыптастыру алдында КҚ-ға 4-қосымшаға сəйкес конкурсқа 
қатысу туралы келісімді қабылдайды.

5. Конкурсқа қатысуға өтінім мыналарды қамтиды:
1) электрондық цифрлық қолтаңбамен куəландырылған құжаттардың электрондық 

көшірмелерін не оның біліктілік талаптарына сəйкестігін растауда əлеуетті өнім беруші 
ұсынатын электрондық құжаттарды:

заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куəлікті немесе анықтаманы 
қамтуы тиіс. Егер заңды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 
тəртіпте бекітілген Үлгілік жарғы негізінде қызметті жүзеге асырса, онда мемлекеттік тіркеу 
туралы өтінішті;

заңды тұлға Үлгілік жарғы негізінде қызметті жүзеге асырған жағдайды қоспағанда, 
заңнамамен белгіленген тəртіпте бекітілген жарғыны;

құрылтайшы немесе құрылтайшылар құрамы туралы мəліметтерді не акциялар-
ды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірмені қамтитын құрылтайшы құжатты (егер жарғы 
құрылтайшылар немесе құрылтайшылар құрамы туралы мəліметті қамтымаған жағдайда);

əлеуетті өнім берушінің қызметтер көрсетуге құқығын растайтын рұқсаттар (хабарламалар) 
жəне (немесе) патенттер, куəліктер, сертификаттар, басқа да құжаттарды;

өзіне мыналарды: растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің қосымшасымен кон-
курста сатып алынатын ұқсас (сай келетін) растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің 
қосымшаларымен соңғы он бес жыл ішінде əлеуетті өнім беруші көрсеткен көлемдер тура-
лы мəліметті; қызмет көрсету үшін қажетті конкурстық құжаттамада көзделген жабдықтың 
(материалдың) не ұқсас (сай келетін, қосымша) жабдықтың (материалдардың) болуы тура-
лы мəліметті (осы талап мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты қаржылық бір жылдан астам 
мерзімге қызметтерді мемлекеттік сатып алған жағдайда белгіленеді); растау құжаттарының 
электрондық көшірмелерінің қосымшаларымен қызмет көрсету мақсатында қажетті жүктелген 
міндеттемелерді орындау үшін жұмысшылардың біліктілігі туралы мəліметті қамтитын КҚ-ға 
6-қосымшаға сəйкес мемлекеттік сатып алу процесіне қатысуға арналған біліктілік туралы 
мəліметті;

КҚ-ға 10-қосымшаға сəйкес конкурста сатып алу мəні болып табылатын қызмет көрсету 
кезінде бірлесіп орындаушылар туралы мəлімет жəне əлеуетті өнім берушінің бірлесіп 
орындаушыларға бірлесіп орындауға жиынтығында жұмыстардың үштен екі астамын беруге 
тыйым салу шартын қамтуы тиіс. 

Егер əлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді бірлесіп орындаушыларды тарту-
ды көздеген жағдайда, онда əлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға тартылатын бірлесіп 
орындаушылардың белгіленген талаптарына сəйкестігін растайтын құжаттардың электрондық 
көшірмесін ұсынады. 

2) сатып алынатын қызметтердің техникалық, сапалық сипаттамалары бар, оның ішінде 
КҚ-ға 2-қосымшаға сəйкес нысандар бойынша сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық 
ерекшелікті қамтиды. Қажет болған кезде техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық 
құжаттама көрсетіледі.

3) КҚ-ға 11-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанында конкурстық баға ұсынысы;
6. Конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі Конкурстық өтінімдерді ашу күнінен бастап 

кемінде күнтізбелік алпыс күнді құрауы тиіс.
7. Конкурсқа қатысуға өтінімде қамтылатын қағаз құжаттардың электрондық көшірмелері 

бейненің түсіне қарамастан, дəл жəне анық болуы тиіс.
8. Əлеуетті өнім беруші дайындаған электрондық конкурсқа қатысуға өтінім, сондай-ақ 

конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты бүкіл хат-хабарлар мен құжаттар осы КҚ жасалған тілде 
жасалады жəне беріледі. 

Оларды əлеуетті өнім беруші басқа тілде жасаған жəн е ұсынған жағдайда оларға дəл 
(нотариалдық расталған) аудармасы қоса беріледі.

3. Конкурсқа қатысуға өтінімді ұсыну тəртібi
9. Конкурсқа қатысуға өтінімді əлеуетті өнім беруші веб-порталды пайдалана отырып, 

ұйымдастырушыға электрондық құжат нысанында береді.
10. Əлеуетті өнім берушілер берген конкурсқа қатысуға өтінімдер автоматты түрде веб-

порталда тіркеледі.
11. Конкурсқа қатысуға өтінім берген өнім берушіге тиісті хабарламаны веб-порталмен авто-

матты түрде жіберген сəтте конкурсқа қатысуға берілген өтінім қабылданған болып есептеледі.
12. Əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға берген өтінімі мынадай:
1) егер əлеуетті өнім беруші бұрын осы конкурсқа қатысуға өтінім берген;
2) конкурсқа қатысуға берілген өтінім осы конкурсқа қатысуға берілетін өтінімдерді 

қабылдаудың соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін түскен;
3) конкурстық баға ұсынысы осы тауарларды сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түскен;
4) конкурстық баға ұсынысының бағасы Қағдалардың 177-тармағына сəйкес демпингтік 

болып табылған;
5) Заңның 6-бабы 1-тармағының 3), 4), 5), 6) жəне 8) тармақшаларында көзделген 

жағдайларында веб-порталда автоматты түрде тіркеледі.
13. Əлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы теңгемен көрсетілген болуы тиіс.

4. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді өзгерту жəне оларды кері қайтарып алу
14. Əлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталатын күннен 

кешіктірмей мыналарға:
1) енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімін өзгертуге жəне (немесе) толықтыруға;
2) өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін қайтарып алуға құқылы.
15. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі біткеннен кейін конкурсқа 

қатысуға өтінімді қайтарып алу сияқты, оған өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізуге 
жол берілмейді.

16. Əлеуетті өнім беруші, оның конкурсқа қатысуымен байланысты барлық шығыстарды 
көтереді. Тапсырыс беруші, ұйымдастырушы, конкурстық комиссия, сараптау комиссия-
сы (сарапшы) конкурстың қорытындыларына қарамастан, осы шығыстарды өтеу жөніндегі 
міндеттемелерді көтермейді.

5. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу 
17. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдаудың түпкілікті мерзімінің күні мен уақыты 

басталғаннан кейін бес минуттың ішінде веб-портал конкурсқа қатысуға өтінімдерді автомат-
ты түрде ашуды жүргізеді.

Егер конкурсқа (лотқа) қатысуға бір ғана өтінім конкурсқа (лотқа) ұсынылған болса, онда 
мұндай өтінім де ашылады жəне қаралады.

18. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу хаттамасын ашылған күні веб-портал автоматты 
түрде жариялайды. Бұл ретте веб-портал Конкурстық комиссияның мүшелеріне, веб-порталда 
автоматты түрде тіркелген əлеуетті өнім берушілерге автоматты түрде хабарламалар таратады.

19. Конкурстық баға ұсыныстарын қоспағанда, ашу хаттамасы орналастырылған сəттен 
бастап, конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінім берген əлеуетті өнім 
берушілерге басқа əлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерін қарауға 
қолжетімділік қамтамасыз етіледі.

6. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау
20. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, біліктілік талаптары мен КҚ-ның талапта-

рына сəйкес келетін əлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында конкурстық комиссия 
жүзеге асырады.

21. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нəтижелері бойынша конкурстық комиссия:
1) конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес келетін əлеуетті өнім берушілерді айқындайды 

жəне оларды конкурсқа қатысушылар деп таниды;
2) мынадай критерийлер:
əлеуетті өнім беруші ұсынған жобаның Тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктері 

талаптарына сəйкестігі;
Тапсырыс берушінің сатып алатын қызметтері мен салалық мамандандыруды ұйымдастыру 

миссиясына сəйкестігі (ұйымдастырудың мақсаты құрылтайшы құжаттарға сəйкес келуі);
«Үкіметтік емес ұйымдардың деректер қорында» əлеуетті өнім берушінің болуы туралы 

мəліметтер;
жұмыс тəжірибесінің болуы;
жобаны іске асыру шеңберінде көрсетілетін қызметтерді əлеуетті алушылардың сапалы 

құрамы мен саны (барлық іс-шараларға тікелей қатысушылар);
жобаны іске асырудың нəтижелері тиімділігін б ағалау бойынша индикаторлардың болуы;
бюджеттен тыс көздерден қосымша қаражатты тарту  мүмкіндігі туралы мəлімет (пайыздық 

жəне сандық мəнде);
Тапсырыс беруші қойған мақсатқа жету бойынша іс-шаралардың егжей-тегжейлі 

жоспарының болуы (іс-шараның атауы мен нысаны, нысаналы топ, өткізу орны мен мерзімі, 
халықтың қамтылуы) негізінде əлеуетті өнім берушілер ұсынған техникалық ерекшеліктерді 
бағалау үшін баллдарды есептейді. 

Осы тармақтың осы тармақшасымен көзделген критерийлер бойынша баллдарды есептеу 
КҚ-ға 12-қосымшаға сəйкес есептеледі.

Конкурстық өтінімдері осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларында көрсетілген критерий-
лер бойынша бір баллдан кем алған əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

Техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 11 баллдан аз əлеуетті өнім беруші конкурсқа 
қатысуға жіберілмейді.

Əлеуетті өнім беруші көрсетілген критерийлерді растайтын құжаттарды ұсынбаған 
жағдайда конкурстық комиссия олардың техникалық ерекшеліктерін бағалау үшін тиісті балл-
дарды есептемейді.

Əлеуетті өнім берушілер ұсынған талаптар өздерінің техникалық ерекшеліктерін бағалау 
үшін шартқа енгізіледі. 

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген техникалық ерекшеліктерді бағалау үшін 
конкурстық комиссия берген баллдар санына байланысты бағалардың шартты азаюы конкур-
сына қатысуға жіберілген əлеуетті өнім берушілердің конкуртық баға ұсынысына қолданады.

22. Барлық санаттар бойынша конкурстық комиссия қойған баллдар веб-порталда автомат-
ты түрде қосылады, нəтижесінде əлеуетті өнім берушіге баллда көрсетілген оның техникалық 
ерекшелігін қорытынды бағалау қойылады.

23. Конкурсқа қатысуға жіберілген əлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттаманың 
жəне олардың техникалық ерекшеліктерін бағалаудың талаптарына сəйкестігі мəнін қарастыру 
нəтижелері бойынша конкурстық ұсыныстардың мынадай шартты азайтулары қолданылады:

егер əлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағалауы 15-тен 20 
баллды қоса құраса, онда əлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы шартты түрде 
10%-ға азаяды;

егер əлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағалауы 21-ден 27 
баллды қоса құраса, онда əлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы шартты түрде 
20%-ға азаяд ы;

егер əлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағалауы 27 баллдан 
жоғарыны құраса, онда əлеуетті өнім берушінің конкур стық баға ұсынысы шартты түрде 
30%-ға азаяды.

24. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген əрбір əлеуетті өнім берушіге 
қатысты, оның ішінде конкурсқа қатысуға бір өтінім берілсе де баллдарды есептейді.

25. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға жіберілген əлеуетті өнім берушілердің 
конкурстық баға ұсыныстарына, конкурсқа қатысуға бір өтінім жіберілгенді қоспағанда, 
бағалардың шартты азаюын қолданады. 

26. Конкурстық комиссия осы КҚ-ға 8-1-қосымшаға сəйкес мемлекеттік əлеуметтік тапсы-
рыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы 
хаттаманы ресімдейді.

27. Конкурстық комиссия, егер онда конкурсқа қатысуға өтінімнің мəнін қозғамай түзетуге 
болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса конкурсқа қатысуға өтінімді 
КҚ талаптарына сəйкес келетін ретінде қарайды.

28. Əлеуетті өнім беруші мынадай:
1) өзі жəне (немесе) оның бірлесіп орындаушысы біліктілік талаптарына (егер белгіленген 

тəртіппен көзделген жағдайда) жəне конкурстық құжаттамада белгіленген техникалық 
ерекшеліктер талаптарына сəйкес емес деп айқындалған;

2) Заңның 6-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуға қатысумен байланысты 
шектеулері болған;

3) оның конкурсқа қатысуға өтінімі КҚ-ның талаптарына сəйкес емес деп айқындалған 
жағдайда конкурсқа қатысуға (конкурсқа қатысушы деп тануға) жіберілмейді.

29. Əлеуетті өнім берушіні басқа негіздер бойынша  белгіленген талаптарға сəйкес келмейді 
деп тануға жол берілмейді.

7. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру жəне конкурстың 
жеңімпазын айқындау

30. Конкурстық баға ұсынысы конкурсқа қатысуға өтінімді қарау қорытындылары бойынша 
веб-порталда автоматты түрде ашылады. 

31. Веб-портал конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен 
салыстыруды автоматы түрде жүргізеді: 

конкурсқа қатысушылардың шартты бағалары салыстырылады, ең төмен шартты бағаның 
негізінде конкурс жеңімпазы, ең төмен шартты бағадан кейінгі бағаның негізінде екінші орын 
алған əлеуетті өнім беруші айқындалады;

конкурстық баға ұсыныстарының шартты балаларын теңестірген кезде конкурс мəні болып 
табылатын сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында ең көп тəжірибесі бар əлеуетті 
өнім беруші жеңімпаз болып табылады. 

Тең шартты бағалары бар бірнеше əлеуетті өнім берушілердің жұмыс тəжірибесін 
теңестірген кезде конкурсқа қатысуға өтінімі басқа əлеуетті өнім берушілердің өтінімінен бұрын 
түскен əлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып табылады.

32. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау жəне салыстыру нəтижелері мемлекеттік 
əлеуметтік тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары туралы хаттамада орналастырылады.

8. Конкурс қорытындылары бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт
33. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан əрі - шарт), Заңда көзделген жағдайларды 

қоспағанда, электрондық цифрлық қолтаңбалармен куəландырылып, тапсырыс беруші мен 
өнім берушінің арасында веб-портал арқылы жасалады.

Заңның 6-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуға қатысумен байланысты шектеулері 
болған тұлғаны қоспағанда, тапсырыс беруші үлгі шартқа сай жасалған шарттың жобасын 
мемлекеттік əлеуметтік тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып 
алу қорытындылары туралы хаттамаға шағымдану мерзімі біткен күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде жеңімпазға жібереді.

34. Өнім берушіні таңдау рəсімдері, оның ішінде мемлекеттік əлеуметтік тапсырыста 
көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары 
шеңберінде өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға шағымдану 
рəсімдері тиісті бюджет (даму жоспары, жеке қаржыландыру жоспары) бекітілгенге дейін 
аяқталған жағдайда шарттың жобасы тиісті бюджет (даму жоспары, жеке қаржыландыру жо-
спары) бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеңімпазға жіберіледі.

35. Тапсырыс беруші электрондық шартты ресімдеу үшін мемлекеттік əлеуметтік тапсы-
рыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы 
хаттамаға шағымдану мерзімі біткен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы 
өнім берушіге шартқа қол қоятын тұлға мен өнім берушінің деректемелері туралы мəліметтерге 
сұрау салу жібереді.

36. Əлеуетті өнім беруші веб-порталда тиісті сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс 
күні ішінде толтырады жəне шартқа қол қоятын тұлға мен өнім берушінің деректемелері ту-
ралы мəліметтерді растайды.

Əлеуетті өнім беруші шартқа қол қоятын тұлғасы мен өзінің деректемелерін растау 
болмаған жағдайда тапсырыс беруші веб-порталда əлеуетті өнім беруші орналастырылған 
тіркеу деректеріне сəйкес шартқа қол қояды.

37. Тапсырыс беруші əлеуетті өнім берушінің мəліметтерді растау мерзімі біткен күннен 
бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, электрондық цифрлық қолтаңбамен куəландырылған 
шарт жобасын қалыптастырады жəне оған қол қою үшін əлеуетті өнім берушіге жібереді.

38. Өнім беруші, Заңда жəне Қағидаларда белгіленген мерзімде веб-портал арқылы 
электрондық цифрлық қолтаңбамен шартқа қол қояды.

39. Егер жеңімпаз деп айқындалған əлеуетті өнім беруші белгіленген мерзімде шарт жоба-
сына қол қоймаса, тапсырыс беруші жеңімпаздың шарт жасасудан жалтарған күнінен бастап 
екі жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңбамен куəландырылған шарттың жобасын 
веб-портал арқылы екінші орынды алған əлеуетті өнім берушіге жібереді. Шарт жобасы екінші 
орын алған əлеуетті өнім берушімен электрондық цифрлық қолтаңба арқылы оған шарт жобасы 
ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде расталуы тиіс.

Егер екінші орынды алған əлеуетті өнім беруші тапсырыс берушінің қолы қойылған 
шартқа белгіленген мерзімде қол қоймаса, тапсырыс беруші қайтадан мемлекеттік сатып 
алуды жүзеге асырады.

40. Шарт, уəкілетті органның Заңның 47-бабына сəйкес шығарылған шешіміне шағымдану 
кезеңінде жасалуы мүмкін емес.

41. Шарт бойынша қызмет көрсетудің ең аз мерзімі қызмет көрсетуге жұмсалатын мерзімнен 
аз болмауға, бірақ күнтізбелік он бес күннен аз болмауға тиіс.

42. Егер жеңімпаз деп айқындалған не екінші орынды алған əлеуетті өнім беруші 
Заңда белгіленген мерзімде тапсырыс берушіге қол қойылған шартты ұсынбағаса, 

онда мұндай əлеуетті өнім беруші шартты жасасудан жалтарды деп танылады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі.»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрыққа 7-қосымша

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 8-2-қосымша

Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыспен (Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыстың 
нөмірі) көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары 

туралы хаттама

бұл ретте нөмір сатып алудың тəсіліне жəне нөміріне байланыстырылуы тиіс
(əрбір лотқа жеке қалыптастырылады)

Күні мен уақыты
Тапсырыс беруші* ____________________________________________________

Конкурстың № __________________________________________________ 
Конкурстың атауы ____________________________________________ 
Ұйымдастырушының атауы _____________________________________
Ұйымдастырушының мекенжайы_______________________________________
 
Конкурстық комиссияның құрамы:

№ Т.А.Ə Ұйымдағы лауазым Комиссиядағы рөлі

Жалпы сомасын көрсете отырып, сатып алынатын қызметтер тізбесі ___________

№
р/р

Лоттың 
№

Лоттың атауы Саны Бірлігіне баға, теңге Сатып алу үшін бөлінген 
сома, теңге

Лоттың № _______________________________________________________ 
Лоттың атауы ____________________________________________ 

Конкурсқа (лотқа) қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат: (хронология бойынша) 
(өтінімдер саны)

№ Əлеуетті өнім 
берушілер атауы

БСН (ЖСН)/ 
ССН / ТЕН

Өтінім беру күні мен уақыты
(хронология бойынша)

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:

№ 
р/р

Əлеуетті өнім берушінің атауы (Əлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН)/ ССН 
/ ТЕН

Комиссия 
мүшесінің 
Т.А.Ə

Комиссия 
мүшесінің 
шешімі 

Бас 
тарту 
себебі

Біліктілік талаптарына жəне конкурстық құжаттама 
талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын 
мəліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас 

тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау 

Конкурсқа қатысуға бас тартылған өтінімдер: (өтінімдер саны) 

№ Əлеуетті өнім берушінің 
атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН Бас тарту себебі 

________________________________________________________ 1 

үш мəтіндік мəннен анықтама: (біліктілік талаптарына сəйкес келмеу, конкурстық құжаттама 
талаптарына сəйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген (өтінімдер саны):

№ Əлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Қағидалардың 233-тармағымен көзделген өлшемдердің салыстырмалы мəніне қолдану 
нəтижелері туралы ақпарат
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Конкурсқа қатысушылардың шартты бағалараның есебі:
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Конкурстық комиссияның шешімі:
1. №___ лот бойынша жеңімпазды айқындау: {БСН/ЖСН жеңімпаз əлеуетті өнім берушінің 

атауы }, екінші орын алған əлеуетті өнім беруші, {БСН/ЖСН екінші орын алған əлеуетті өнім 
берушінің атауы}. 

2. Тапсырыс беруші {тапсырыс берушінің атауы} «Мемлекеттік сатып алу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде { БСН/ЖСН жеңімпаз өнім 
берушінің атауы}-мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

Не:
«Мемлекеттік сатып алу (№___ лот бойынша сатып алудың атауы
)_____________________ байланысты өтпеді деп танылсын *»: 
Ескерту: *Мынадай мағыналардың біреуі: «берілген өтінімдердің болмауы», «кемінде 

екі өтінімнен беру», «конкурсқа бірде-бір əлеуетті өнім беруші жіберілмеген», «аукционға бір 
əлеуетті өнім беруші қатысуға жіберіледі».

Не:
Сатып алуды жою жүргізілді, оның негізі мынау болып табылады: Уəкілетті мемлекеттік 

органдардың актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыным, шешім) № _________ күні.айы.жылы. 
Жою туралы шешім қабылдаған орган: {_________________________}.

Не:
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 

10-тармағының __ тармақшасына сəйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді».

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 8 қазандағы № 521 бұйрығына 8-қосымша

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 8-3-қосымша 

Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді 
мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

<Сəйкестендіру нөмірі >

<Тапсырыс берушінің өңірі> № <шарттың нөмірі> <шарттың күні>

Бұдан əрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын <Тапсырыс берушінің толық атауы>, 
<Тапсырыс берушінің негіздемесі> негізінде əрекет ететін <Тапсырыс берушінің лауазымы> 
<Тапсырыс берушінің ТАƏ> атынан бір тараптан жəне бұдан əрі бұдан əрі «Өнім беруші» 
деп аталатын <Өнім берушінің толық атауы>, <Өнім берушінің негіздемесі> негізінде əрекет 
ететін <Өнім берушінің лауазымы> <Өнім берушінің ТАƏ> атынан екінші тараптан, бұдан 
əрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы
4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) жəне <қорытындылардың 
күні> жыл № <қорытындылардың нөмірі> <сатып алу тəсілі> мемлекеттік сатып алудың 
қорытындылары негізінде осы көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартты 
(бұдан əрі – Шарт) жасасты жəне мына төмендегі туралы келісімге келді:

1. Шарттың мəні
1.1. Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда 

көрсетілген шарттарға, талаптарға сəйкес жəне баға бойынша Қызмет(тер) көрсетуге 
міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Көрсетілген қызмет(тер)ді 
қабылдауға жəне Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартын-
да төлеуге міндеттенеді:

<Ерекшелік коды> ерекшелігі бойынша - <1-ерекшелік бойынша шарт мəнінің қысқаша 
сипаттамасы>;

…
<Ерекшелік коды> ерекшелігі бойынша - <N-ерекшелік бойынша шарт мəнінің қысқаша 

сипаттамасы>1.
1.2. Төменде келтірілген құжаттар мен онда келісілген шарттар осы Шартты құрайды жəне 

оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:
1) осы Шарт;
2) сатып алынатын көрсетілетін қызметтер тізбесі (1-қосымша);
3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2. Шарттың сомасы жəне ақы төлеу шарттары
2.1. Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады жəне <Шарттың со-

масы> (сома жазумен) теңгені құрайды жəне қызметтерді көрсетумен байланысты барлық 
шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық 
салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС <ҚҚС сомасы> / <ҚҚС есепке алмағанда> (бұдан 
əрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2. Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт <Бағдарламаның коды мен атауы> 
бюджеттік бағдарламасы, <Кіші бағдарламаның коды мен атауы> кіші бағдарламасы, 
<Ерекшелік коды мен атауы> - <ерекшелік бойынша сома> теңге ерекшелігі бойынша 
(<ерекшелік бойынша сома жазумен>), <оның ішінде ҚҚС> <ҚҚС сомасы> теңге/<ҚҚС есепке 
алмағанда>22 <_____> жылы тіркеуге жатады.

2.3. Шарт күшіне енгеннен кейін Тапсырыс беруші 1-қосымшаға сəйкес мөлшерде аванстық 
төлем жүргізеді.

Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты барабар ұстау ескеріле оты-
рып, көрсетілген қызмет актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік 
күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару <төлем шарты> 
арқылы төлейді3.

Көрсетілген қызмет үшін төлемді Тапсырыс беруші көрсетілген қызмет актісіне Тараптар 
қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына 
ақшалай қаражат аудару <төлем шарты> арқылы жүргізеді.

Қызмет көрсету актісінің нысанын Өнім беруші алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.
2.4. Сандық жəне құндық шамадағы көрсетілетін қызмет көлемі Шартқа 1-қосымшада 

келтірілген.
2.5. Төлеу алдындағы қажетті құжаттар:
1) <аумақтық қазынашылық органында тіркелген/қол қойылған> Шарт;
2) көрсетілген қызмет актісі (актілері);
3) Өнім беруші Тапсырыс берушіге көрсеткен қызметтердің сипаттамасымен, жалпы со-

масы көрсетіле отырып, шот-фактура;
<n) жаңа тармақша>.
<N. Жаңа тармақ>.

3. Тараптардың міндеттемелері
3.1. Өнім беруші мыналарға:
1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық жəне тиесілі орындалуын 

қамтамасыз етуге;
2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып 

табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға көрсетілетін қызметтердің 
сəйкестігін қамтамасыз етуге;

3) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың 
жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа 
тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген 
ақпарат бұл персоналға құпия түрде жəне міндеттемелерді орындауға қажетті шамада 
ұсынылуы тиіс;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды 
жəне ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

5) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орын-
далу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

6) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан жəне/немесе өзге де 
заңсыз іс-əрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде 
өтеуге міндеттенеді.

<n) жаңа тармақша>
3.2. Өнім беруші:
1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша көрсетілген Қызметтерге төлем талап етуге;
2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада 

көрсетілген Қызметті мерзімінен бұрын көрсетуге құқылы.
3.3. Тапсырыс беруші:
1) Қызметтерді көрсету үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;
2) көрсетілген Қызметтердің сəйкессіздіктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні 

жазбаша хабарландыруға;
3) Қызметті қабылдау кезінде көрсетілген қызмет актісіне қол қоюға не оның 

қабылданбауының дəлелді негіздемелерін көрсете отырып қабылдаудан бас тартуға;
4) осы Шартта белгіленген тəртіпте жəне мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.
<n) жаңа тармақша>
3.4. Тапсырыс беруші:
1) көрсетілген Қызметтердің сапасын тексеруге;
2) Қызмет мерзімінен бұрын көрсетілген жағдайда Тапсырыс беруші қызметті мерзімінен 

бұрын қабылдауға жəне ол үшін Шарт талаптарына сəйкес ақы төлеуге құқылы. Қызметті 
мерзімінен бұрын көрсетуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол 
беріледі.

4. Қызметтердің техникалық ерекшелікке сəйкестігін тексеру
4.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері Көрсетілетін қызметтердің техникалық 

ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сəйкестігі тұрғысынан бақылау мен 
тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші 
1 Бұл тармақ қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы қаражат есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелерінің сатып алуын қоспағанда, мемлекеттік мекемелер үшін көрсетіледі. Көрсеткіштер əрбір жылға əрбір 
ерекшелік бойынша бөлек көрсетіледі. 
2 Бұл тармақ қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы қаражат есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелерінің сатып алуын қоспағанда, мемлекеттік мекемелер үшін көрсетіледі. Көрсеткіштер əрбір жылға əрбір 
ерекшелік бойынша бөлек көрсетіледі. 
3 Бұл тармақ егер шарт бойынша аванс көзделсе көрсетіледі.

көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы 
жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2. Осы Шарт шеңберінде көрсетілген Қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген 
стандарттарға сəйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3. Егер тексеру кезінде көрсетілген Қызметтердің нəтижелері техникалық ерекшеліктің 
(Шартқа 2-қосымша) талаптарына сəйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс 
беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына 
сəйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сəтінен бастап <cəйкессіздіктерді жою 
мерзімі> ішінде қолданады.

4.4. Жоғарыда көрсетілген ешбір тармақ Өнім берушіні Шарт бойынша басқа 
міндеттемелерден босатпайды.

<N. жаңа тармақ>
5. Қызметтерді көрсету жəне құжаттама

5.1. Өнім берушінің қызметтерді көрсетуі Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 
Шартқа 1-қосымшада көрсетілген мерзімдерде жүзеге асырылады.

5.2. Көрсетілген қызметтерді есептеу үшін Өнім беруші Тапсырыс берушінің өкіліне мына-
дай құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) шот-фактуралардың түпнұсқасы <дана саны көрсетіледі>
2) Көрсетілген қызметтерді қабылдау актісінің түпнұсқасы <дана саны көрсетіледі>
<n) жаңа тармақша>
5.3. Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға дəл 

сəйкестікте қызметті толық тапсыруы шартында Қызмет көрсетілді деп есептеледі.
<N. жаңа тармақ>

6. Кепілдік
6.1. Өнім беруші Тапсырыс берушіге үздіксіз, сапалы жəне уақтылы Қызмет көрсетудің 

қамтамасыз етілуіне кепілдік береді.
6.2. Өнім беруші техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) Қызметтерінің қателерін, 

жете өңделмеулері мен басқа да сəйкессіздіктерін ақысыз түзетуге кепілдік береді.
6.3. Тапсырыс беруші берілген кепілдікке байланысты барлық шағымдары туралы Өнім 

берушіге жазбаша түрде жедел хабарлауға міндетті, одан кейін Өнім беруші, осыған байланы-
сты барлық шығыстарды қоса алғанда, өз есебінен кемшіліктерді жою шараларын Тапсырыс 
беруші хабарламасында белгілеген мерзімде қолдануға тиіс.

6,4. Егер Өнім беруші хабарламаны алып, тиісті кемшіліктерді жою шараларын уақтылы 
қолданбаса, Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім берушіге қатысты өзінің басқа құқықтарына 
ешқандай нұқсан келтірмей жəне Өнім беруші есебінен қажетті санкциялар мен кемшіліктерді 
жою шараларын қолдана алады.

<N. жаңа тармақ>
7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше 
орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес шешіледі.

7.2. Секвестр жəне/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында ақша 
жетіспеген жағдайларда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта 
көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен əрбір күн 
үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша 
тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы 
сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-нан аспауға тиіс.

7.3. Қызмет көрсету мерзімдерін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден 
ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен əрбір күн үшін шарттың жалпы 
сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп ала-
ды) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен 
əрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айы-
бын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) 
жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-нан аспауға тиіс.

7.4. Өнім беруші Қызмет көрсетуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Қызмет көрсету 
мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, 
бір айдан аса мерзімге Қызмет көрсету мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші 
Өнім берушіден мерзімі өткен əрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде 
тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тəртіпте 
осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген 
міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша қызмет көрсету үшін қажетті 
құнның немесе мерзімдердің азаюына əкелетін болса, Шарт сомасы немесе қызмет көрсету 
кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің 
түзету жүргізуге барлық сұрау салулар Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы 
өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7. Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 
бермеуі тиіс.

7.8. Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық бірлесіп орын-
даушылармен шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Бірлесіп орындаушылардың болуы 
Өнім берушіні Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

Қызмет көрсету үшін бірлесіп орындаушыларға берілуі мүмкін көрсетілетін қызметтің шекті 
көлемі жиынтықта көрсетілетін қызмет көлемінің үштен екісінен аспауға тиіс.

Бұл ретте бірлесіп орындаушыларға өткізілетін мемлекеттік сатып алу мəні болып табы-
латын қызмет көрсету көлемдерін өзге бірлесіп орындаушыларға беруге тыйым салынады.

Қазақстан Республикасының мүгедектер қоғамдық бірлестіктеріне жəне Қазақстан 
Республикасының мүгедектер қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға көрсетілетін 
қызметтерге өткізілетін мемлекеттік сатып алу мəні болып табылатын қызмет көрсету бойын-
ша бірлесіп орындаушылар тартуға жол берілмейді4.

<N. жаңа тармақ>
8. Шарттың қолданыс мерзімі жəне бұзу талаптары

8.1. Шарт <Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық 
қазынашылық органында тіркегеннен кейін/қол қойған күннен бастап> күшіне енеді жəне 
<_____> дейін қолданылады.

8.2. Мынадай оқиғалар олардың көбеюi бөлiгінде қызмет көрсету ұзақтығы мерзiмдерiнің 
өзгеруiне əкеп соқтырады:

1) Тапсырыс беруші Объектiнiң барлық учаскелерiн пайдалануға тыйым салады, ол өз 
кезегінде қызмет көрсетудің кешіктірілуіне əкеп соқтырады;

2) Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргiзу үшiн қызмет 
көрсетуді тоқтатуға нұсқау береді. Бұл ретте, егер аталған сынақтар ақауларды анықтамаған 
жағдайда, қызмет көрсетуді тоқтату уақыты қызмет көрсету мерзіміне қосылады.

<Жаңа абзац>
8.3. Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез 

келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тəртіпте Шарт 
талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан 
бас тарту тез арада жүзеге асырылады, жəне Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын 
орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге 
қойылған немесе қойылатын қандай да бір əрекеттерді жасауға немесе санкцияларды 
қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық 
міндет көтермейді.

8.4. Жоғарыда көрсетілген мəн-жайларға байланысты Шарт жойылған кезде, Өнім беруші 
Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана төлем 
талап етуге құқылы.

8.5. Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен 
Тапсырыс беруші, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабар-
лама жібере отырып:

1) егер Өнім беруші көрсетілетін қызметті Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс 
беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде орындай алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе 
ішінара бұза алады.

8.6. Шарт:
1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген 

шектеулердің бұзылғаны анықталған;
2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды 

көрсеткен;
3) уəкілетті орган міндеттемелері тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы бұзыла отырып Шарт жасасу 
фактісін анықтаған жағдайда кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

8.7. Шарт тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
9. Хабарлама

9.1. Шартқа сəйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тап-
сырыс хатпен немесе телеграф, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада 
көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10. Форс-мажор
10.1. Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нəтижесі 

болып табылса, Тараптар ол үшін жауапкершілікте болмайды.
10.2. Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нəтижесі болып 

табылса, Өнім беруші Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын 
төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3. Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын жəне 
күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек 
олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар жəне басқалар.

10.4. Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс 
берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге 
тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші 
Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады жəне форс-мажорлық 
жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тəсілдерін іздейді.

11. Даулы мəселелерді шешу
11.1. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың 

арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде 
шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2. Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша 
дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мəселені Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес шешуді талап ете алады.

12. Өзге де шарттар
12.1. Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық 

жəне кеден заңнамасына сəйкес төленуге жатады.
12.2. Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты ны-

санда жасалады.
12.3. Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да 

шарттарда жасалған Шартқа өзгерістерді енгізуге:
1) көрсетілетін Қызметтің бағасын жəне тиісінше Шарт сомасының азаюы бөлігінде 

Тараптардың өзара келісімі бойынша;
2) Шартта көрсетілген Қызметтердің бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында көрсетілетін 

Қызметтер көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының 
азаюы не ұлғаюы бөлігінде;

3) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау үдерісінде көрсетілетін қызмет 
бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасасқан Шарттың мəні болып табылған 
көрсетілетін қызметтің анағұрлым жақсы сапалы жəне (немесе) техникалық сипаттамасын не 
мерзімін жəне (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда рұқсат беріледі.

12.4. Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жаз-
баша келісімімен жол беріледі.

12.5. Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ жəне орыс тілінде 
жасалды.

12.6. Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын 
басшылыққа алады.

<N. жаңа тармақ>
13. Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
<Тапсырыс берушінің толық атауы>< 
Тапсырыс берушінің толық заңды ме-
кенжайы> БСН < Тапсырыс берушінің 
БСН> БСК< Тапсырыс берушінің БСК> 
ЖСК< Тапсырыс берушінің ЖСК> <Банктің 
атауы> Тел.: <Тапсырыс берушінің те-
л ефо ны >  <Т а п сы ры с  б е р уш і н і ң 
лауазымы><Тапсырыс берушінің ТАƏ>

Өнім беруші:
<Өнім берушінің толық атауы><Өнім берушінің 
толық заңды мекенжайы>
БСН/ССН/ТЕН <Өнім берушінің БСН/ССН/
ТЕН> БСК < Өнім берушінің БСК> ЖСК <Өнім 
берушінің ЖСК> <Банктің атауы> Тел.: <Өнім 
берушінің телефоны>
<Өнім берушінің лауазымы><Өнім берушінің 
ТАƏ>

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты.»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрыққа 9-қосымша

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 11-қосымша

Ашу хаттамасы (Аукционның нөмірі)
бұл ретте нөмір сатып алудың тəсіліне жəне нөміріне байланыстырылуы тиіс

Күні жəне уақыты
Тапсырыс беруші* ___________________________________________________

Аукционның № __________________________________________________ 
Аукционның атауы ____________________________________________ 
Ұйымдастырушының атауы _____________________________________
Ұйымдастырушының мекенжайы ______________________________

Аукциондық комиссияның құрамы: 

№ Т.А.Ə Ұйымдағы лауазым Комиссиядағы рөлі

Жалпы соманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі ___________

Лоттың 
№

Лоттың 
атауы

Тауардың
 сипаттамасы

Саны Бірлігіне баға, теңге Сатып алу үшін 
бөлінген сома, теңге

Аукционға қатысуға өтінімдерді мынадай əлеуетті өнім берушілер ұсынды (өтінім саны:

№ Əлеуетті өнім 
берушілер 
атауы

БСН (ЖСН)/ 
ССН / ТЕН

Əлеуетті өнім берушілер 
мекенжайыы (облыс, 
қала, көше, пəтер)

Өтінім беру күні мен 
уақыты

(хронология бойынша)

Аукциондық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:

№. Əлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
№ Құжаттың атауы Болу белгісі 

   
Ескертпе:
* Тапсырыс беруші туралы мəліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса 

көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрығына 10-қосымша 

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 12-қосымша

Алдын ала рұқсат беру хаттамасы (Аукционның нөмірі) 
бұл ретте нөмір сатып алудың тəсіліне жəне нөміріне байланыстырылуы тиіс

(əрбір лотқа жеке қалыптастырылады)
4 Осы мəтін баға ұсынысын сұрату тəсілін қоспағанда, сатып алудың барлық тəсілдері үшін көрсетіледі.

   Күні жəне уақыты 
_____
Тапсырыс беруші* ____________________________________________________

Аукционның №__________________________________________________ 
Аукционның атауы ____________________________________________ 
Ұйымдастырушының атауы _____________________________________
Ұйымдастырушының мекенжайы ______________________________________

Аукциондық комиссияның құрамы: 

№ Т.А.Ə Ұйымдағы лауазым Комиссиядағы рөлі

Жалпы соманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі ___________

№
р/р

Лоттың 
№

Лоттың атауы Саны Бірлік үшін баға Сатып алу үшін бөлінген 
сома, теңге

Лоттың №_______________________________________________________ 
Лоттың атауы ____________________________________________ 

Аукционға (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат (хронология бойынша): 
(өтінім саны)

№ Əлеуетті өнім 
берушілер атауы

БСН (ЖСН)/ 
ССН / ТЕН

Өтінім беру күні мен уақыты
(хронология бойынша)

Аукциондық комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нəтижелері:

№ 
р/р

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН 
/ ТЕН

Комиссия 
мүшесінің 
Т.А.Ə.

Комиссия 
мүшесінің 
шешімі

Конкурстық комиссия 
құжаттамасы талапта-
ры мен біліктілік талап-
тарына сəйкес келмеу 
себебінің толық сипат-

тамасы 

Бас тарту 
себептеріне 
негіздеме

Конкурстық 
құжаттаманың талаптары 
мен біліктілік талапта-
рына сəйкес конкурсқа 

қатысу үшін өтінім келтіру 
үшін қажетті құжаттар 

тізбесі

Аукционға қатысуға бас тартылған өтінімдер: (өтінім саны) 

№ Əлеуетті өнім берушінің 
атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН Бас тарту себебі 

Аукциондық комиссия құжаттамасы талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келетін 
аукционға қатысуға өтінімдер: (өтінім саны):

№ Əлеуетті өнім берушінің 
атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН Бас тарту себебі 

Əлеуетті өнім берушілер аукциондық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына 
сəйкес келтірілген аукционға өтінімдерін берудің соңғы күні мен уақыты: осы хаттаманы 
жариялаған сəттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Ескертпе:
* Тапсырыс беруші туралы мəліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса 

көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты.»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы №521 бұйрығына 11-қосымша 

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 13-қосымша

Аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттама (Аукционның нөмірі)
бұл ретте нөмір сатып алудың тəсіліне жəне нөміріне байланыстырылуы тиіс

Күні жəне уақыты
Тапсырыс беруші* ____________________________________________________

Аукционның №__________________________________________________ 
Аукционның атауы ____________________________________________ 
Ұйымдастырушының атауы _____________________________________
Ұйымдастырушының мекенжайы ______________________________

Аукциондық комиссияның құрамы: 

№ Т.А.Ə Ұйымдағы лауазым Комиссиядағы рөлі

Жалпы соманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі ___________

Лоттың 
№

Лоттың 
атауы

Тауардың
 сипаттамасы

Саны Бірлік үшін  баға Сатып алу үшін 
бөлінген сома, теңге

Аукционға (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат (хронология бойынша): 
(өтінім саны)

№ Əлеуетті өнім 
берушілер атауы

БСН (ЖСН)/ 
ССН / ТЕН

Өтінім беру күні мен уақыты
(хронология бойынша)

Аукционға қатысуға арналған аукциондық құжаттама талаптары мен біліктілік талапта-
рына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы ақпарат аукционға қатысуға арналған алдын 
ала рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (өтінім саны):

№ Əлеуетті өнім 
берушілер атауы

БСН (ЖСН)/ 
ССН / ТЕН

Өтінім беру күні мен уақыты
(хронология бойынша)

Аукциондық комиссияның біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттама талаптары-
на сəйкес келтірілген конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қайта қарау кезінде мына-
дай құжаттар сұратылған болатын (Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 23-бабының 
5-тармағына сəйкес сұрау салу жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

№ Сұрау салу жіберілген 
ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу 
жіберілген күн

Сұрау салудың 
қысқаша сипат-

тамасы

Жауап берілген 
күн

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:

№ 
р/р

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН 
/ ТЕН

Комиссия 
мүшесінің Т.А.Ə.

Комиссия 
мүшесінің 
шешімі

Бас 
тарту 
себебі

Біліктілік талаптарына жəне аукциондық 
құжаттама талаптарына олардың сəйкес 
келмеуін растайтын мəліметтер мен 

құжаттарды көрсете отырып, бас тарту 
себептерін егжей-тегжей сипаттау 

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (өтінім саны):

№ Əлеуетті өнім берушінің 
атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/ТЕН Бас тарту себебі 1

________________________________________________________ 1үш мəтінді мəні бар 
анықтамалық: (біліктілік талаптарына сəйкес келмеу, аукциондық құжаттама талаптарына 
сəйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)

Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған жəне 
рұқсат етілген (өтінім саны):

№ Əлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№ Əлеуетті 
өнім 

берушінің 
атауы

БСН (ЖСН) / 
ССН / ТЕН

Өнім 
берушінің 
бірлік үшін 
бағасы, 
теңге

Өнім 
берушінің 

жалпы сома-
сы, теңге

Өтінімді беру 
күні мен 
уақыты

Ескертпе: 
(мəні: ең аз 
бастапқы 
баға*)

1 2 3 4 5 6 7

* ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз жəне басқа ұсыныстардан бұрын түскен 
аукционға қатысушыға беріледі.

Аукциондық сауда-саттықтың күні мен уақыты туралы хабарлама осы хаттамаға қоса 
беріледі. 

Əлеуетті өнім берушілердің кем дегенде екеуі жіберілген жағдайда сауда-саттық өтпейді.

Ескертпе:
* Тапсырыс беруші туралы мəліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса 

көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты.»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрығына 12-қосымша 

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 14-қосымша

Қорытындылар туралы хаттама (Аукционның нөмірі)
бұл ретте нөмір сатып алудың тəсіліне жəне нөміріне байланыстырылуы тиіс

Күні жəне уақыты

Тапсырыс беруші* _______________________________________________

Аукционның № __________________________________________________ 
Аукционның атауы ____________________________________________ 
Ұйымдастырушының атауы _____________________________________
Ұйымдастырушының мекенжайы ______________________________

Аукциондық комиссияның құрамы: 

№ Т.А.Ə Ұйымдағы лауазым Комиссиядағы рөлі

Жалпы соманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі ___________

Лоттың 
№

Лоттың 
атауы

Тауардың
 сипаттамасы

Саны Бірлігіне баға, теңге Сатып алу үшін 
бөлінген сома, теңге

Аукционға қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: (өтінім саны)

№ Əлеуетті өнім 
берушілер атауы

БСН (ЖСН)/ 
ССН / ТЕН

Өтінім беру күні мен уақыты
(хронология бойынша)

Аукционға қатысуға арналған аукциондық құжаттама талаптары мен біліктілік талапта-
рына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы ақпарат аукционға қатысуға арналған алдын 
ала рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (өтінім саны):

№ Əлеуетті өнім 
берушілер атауы

БСН (ЖСН)/ 
ССН / ТЕН

Өтінім беру күні мен уақыты
(хронология бойынша)

Аукциондық комиссияның біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттама талаптары-
на сəйкес келтірілген конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қайта қарау кезінде мына-
дай құжаттар сұратылған болатын (Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 23-бабының 
5-тармағына сəйкес сұрау салу жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

Сұрау салу жіберілген 
ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу 
жіберілген күн

Сұрау салудың 
қысқаша 

сипаттамасы

Жауап берілген 
күн

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:

№ 
р/р

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН 
/ ТЕН

Комиссия 
мүшесінің Т.А.Ə.

Комиссия 
мүшесінің 
шешімі

Бас 
тарту 
себебі

Біліктілік талаптарына жəне аукциондық 
құжаттама талаптарына олардың сəйкес 
келмеуін растайтын мəліметтер мен 

құжаттарды көрсете отырып, бас тарту 
себептерін егжей-тегжей сипаттау 

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (өтінім саны):

№ Əлеуетті өнім берушінің 
атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/ТЕН Бас тарту себебі 1

________________________________________________________ 1үш мəтінді мəні бар 
анықтамалық: (біліктілік талаптарына сəйкес келмеу, аукциондық құжаттама талаптарына 
сəйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)

Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған жəне 
рұқсат етілген (өтінім саны):

№ Əлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№ Əлеуетті өнім 
берушінің 
атауы

БСН 
(ЖСН) 
/ ССН / 
ТЕН

Өнім 
берушінің 
бірлік үшін 

бағасы, теңге

Өнім 
берушінің жал-
пы сомасы, 

теңге

Өтінімді 
беру күні 

мен уақыты

Ескертпе: 
(мəні: ең аз 
бастапқы 
баға*)

1 2 3 4 5 6 7

(Соңы 17-бетте) 
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(Соңы. Басы 14-16-беттерде) 

* ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз жəне басқа ұсыныстардан бұрын түскен 
аукционға қатысушыға беріледі.

Аукционның басталу күні мен уақыты: (КК.АА.ЖЖЖЖ СС:ММ:СС)
Аукционның аяқталу күні мен уақыты: (КК.АА.ЖЖЖЖ СС:ММ:СС)

Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мəліметтер:

Əлеуетті өнім 
берушінің 
атауы

БСН 
(ЖСН) 
/ СЖН/ 
СЕН

Өнім берушінің 
бірлік үшін 

бағасы, теңге

Өнім берушінің 
жалпы сомасы, 

теңге

Ұсынысты беру уақыты

КК.АА.ЖЖЖЖ СС:ММ:СС 
(Астана қаласының уақыты 

бойынша)
Аукциондық комиссияның шешімі: 
1. №___ лот бойынша жеңімпазды айқындау: {БСН/ЖСН жеңімпаз əлеуетті өнім берушінің 

атауы }, екінші орын алған əлеуетті өнім беруші, {БСН/ЖСН екінші орын алған əлеуетті өнім 
берушінің атауы}. 

2. Тапсырыс беруші {тапсырыс берушінің атауы} «Мемлекеттік сатып алу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде {жеңімпаз өнім берушінің атауы}-
мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

Не:
«Мемлекеттік сатып алу (№___ лот бойынша сатып алудың атауы)
_____________________ байланысты өтпеді деп танылсын *»: 
Ескерту: *Мынадай мағыналардың біреуі: «берілген өтінімдердің болмауы», «кемінде 

екі өтінімнен беру», «конкурсқа бірде-бір əлеуетті өнім беруші жіберілмеген», «аукционға бір 
əлеуетті өнім беруші қатысуға жіберіледі».

Не:
Сатып алуды жою жүргізілді, оның негізі мынау болып табылады: Уəкілетті мемлекеттік 

органдардың актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыным, шешім) № _________ күні.айы.жылы. 
Жою туралы шешім қабылдаған орган: {_________________________}
Не:
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 

10-тармағының __ тармақшасына сəйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді».

Ескертпе: 
* Тапсырыс беруші туралы мəліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса 

көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 3 қазандағы №521 
бұйрығына 13-қосымша 

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 17-қосымша

Бір көзден алу/тікелей мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу жолымен бір 
көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алу жүргізу қорытындысы туралы есеп

Лоттың № /сатып алудың сəйкестендіру коды ______________________
Лоттың /сатып алудың атауы_________________________________
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):

1. Коммерциялық ұсынысты беру туралы сұрау салу жіберілген əлеуетті өнім берушілер 
туралы мəлімет *: 

р/с 
№ 

Коммерциялық ұсынысты 
беруге сұрау салу 

жіберілген əлеуетті өнім 
берушілердің атауы 

Коммерциялық ұсынысты беруге сұрау 
салу жіберілген əлеуетті өнім беруші 

туралы ақпарат көздері

Шығыс сұрау 
салудың нөмірі 

жəне күні 

2. Коммерциялық ұсынысты берген əлеуетті өнім берушілер туралы мəлімет (прайс-
парақтар жəне басқа да растаушы құжаттар)*:

р/с 
№

Коммерциялық 
ұсынысты бер-
ген əлеуетті 

өнім берушінің 
атауы

Коммерциялық ұсынысқа сəйкес 
ұсынылған тауарлардың жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің (марқасын, 
моделін көрсете отырып) қысқаша 

сипаттамасы

Тауарларды жеткізудің, 
жұмыстардың 

орындаудың, қызметтерді 
көрсетудің елеулі 

шарттары (баға, сапа, 
мерзімдер) 

3. Бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырылған/тапсырыс 
берушінің мемлекеттік сатып алу туралы тікелей шарт жасасуға айқындалған əлеуетті өнім 
беруші туралы мəлімет жəне оны шақыруға/айқындауға негіздеме: 

Əлеуетті өнім 
берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ 
ССН / ТЕН

Дерек-
темелер

Өнім берушіні 
таңдауды 
негіздеу 

Жасасқан шарттың 
бағасын негіздеу

4. Тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт 
жасасудың шарты/өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша

Əлеуетті 
өнім 

берушінің 
атауы

Тауарлардың 
жұмыстардың, 
көрсетілетін 

қызметтердің атауы

Тəсілді 
қолданудың 
негіздемесі

Сатып алуға 
бөлінген сома, 

теңге

Өнім 
берушінің 
бағасы

Үнем 

* бұл мəтін осы Қағидалардың 360-тармағы 2-1) тармақшасында жəне 378-4-тармағында 
көрсетілген жағдайларда көрсетіледі.

Тапсырыс беруші өкілінің Т.А.Ə. жəне лауазымы, 
Бір көзден мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақыру үшін əлеуетті өнім берушіні айқындау 

туралы шешім қабылдағанның қолы 

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты.»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрығына 14-қосымша 

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 18-1-қосымша
нысан

_________________________________
(əлеуетті өнім берушінің атауы, мекенжайы)

Күні __________ № ______________ 

Коммерциялық ұсынысты беру туралы сұрау салу

Осымен ________________________ (тапсырыс беруші) бір көзден алу тəсілімен мынадай 
тауарларға жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге тікелей шарт жасасу жолымен мемлекеттік 
сатып алуды жүзеге асыруға ниет білдіру туралы хабардар ету:

сатып алы-
натын 

тауарлардың 
жұмыстардың, 
көрсетілетін 
қызметтердің 
қысқаша сипат-

тамасы

мемлекеттік сатып 
алуды өткізудің ныса-
ны болып табылатын 

тауарлардың саны, орын-
далатын жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің 

көлемі

мемлекеттік 
сатып алуға 
бөлінген 
сома

тауарлар-
ды жеткізу, 
жұмыстарды 
орындау, 

қызметтерді 
көрсету 
орны 

тауарды 
жеткізудің, 
жұмыстарды 
орындаудың, 
қызметтерді 

көрсетудің талап 
етілетін мерзімдері

 
Осыған байланысты, əлеуетті өнім берушіні айқындау мақсатында жеткізілетін тауарлардың 

(көрсетілетін қызметтердің), орындалатын жұмыстардың сипаттамасын жаза отырып, Сіздің 
коммерциялық ұсынысыңызды 20__жылғы «__»__________ дейінгі мерзімде (үш жұмыс күннен 
кешіктірілмеуі тиіс) жіберуді сұраймыз.

Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сəйкес мемлекеттік сатып алу туралы тікелей 
шарт жасасу жолымен бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған 
кезде мемлекеттік сатып алу туралы шарт мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жаса-
латынын атап өтеміз. Қосымшасы: техникалық ерекшеліктерді көрсете отырып, мемлекеттік 
сатып алу туралы шарттың жобасы 

_____________   ________  _________________
(Тапсырыс берушінің лауазымы)  (қолы)  (тегі, аты, əкесінің аты)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрығына 15-қосымша 

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-1-қосымша
 

Тауар(лар)ды қабылдап алу-беру актісі 

№_______    «___»_______________ 20_____г. 
Құжаттың нөмірі*               жасалу күні* (өнім беруші актінің күнін,
     жіберілген уақытын тіркейді)

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берішінің атынан ________, (Өнім беруші) берілгені, ал 
    (Өнім берушінің атауы*) 
20 _жылғы «_»_№_ _____шартқа (жəне қосымша келісімге) сəйкес тапсырыс берушінің өкілі 
(шарттың (жəне қосымша келісімнің) атауы, күні жəне нөмірі*) 
атынан _____________________ (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:
     (Тапсырыс берушінің атауы*) 

Тауар туралы мəліметтер**
№ Тауарды 

беру 
орны

Тауардың 
атауы

Номенклатуралық 
(зауыттық) нөмірі 
(болған жағдайда)

Өлшем 
бірлігі Саны

бірлік үшін баға 
(теңге), оның 

ішінде ҚҚС/ҚҚС 
есепке алмағанда

Сома, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7
1
…

Шартқа сəйкес осы акт бойынша тауар(лар)дың құны ___________________________ 
     (цифрмен, əріппен жазылады) 
теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда**,

Өнім 
берішінің 
атауы*

ЖСН/
БСН*

ЖСК/
БСК* Банк*

Заңды 
мекен-
жайы*

Өнім берішінің 
өкілдері ** Бекітемін **

лауазымы, 
Т.А.Ə. қолы лауазымы, 

Т.А.Ə. қолы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Шарт бойынша ақпарат***
1 Жалпы мəлімет

Шарттың 
жалпы 
құны *

Аванстық 
төлемдер 
сома-
сы ***

Шарттың 
қолданы-
луынан ба-
стап төлем 
сомасы***

Бұрын 
актіленген-
дердің со-
масы***

Тауарды жеткізу мерзімін 
өткізіп

не міндеттемелерін тиісінше 
орындамаған (ішінара 

орындамаған)
үшін тұрақсыздық 

айыбының (айыппұл, 
өсімпұл) сомасы*** 

Мерзімі 
өткен 

күндердің 
саны***

1 2 3 4 5 6

2 Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/
Кіші бағдарлама/Ерекшелік***

3 осы акті бойынша өнім беруші жүргізген шығыстар ***

Тауардың атауы* Өлшем бірлігі* Саны* Баға, теңге* Сома, 
теңге*

1 2 3 4 5
1
…
4 Өнім берушіге аудару талап етiлетiн сома***

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім 
беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс 
берішінің 
атауы*

ЖСН/
БСН*

ЖСК/
БСК* Банк*

Заңды 
мекен-
жайы***

Тапсырыс берішінің өкілдері***

Бекітемін***
(ұйымның 
басшысы)

Тауарлар 
қабылдау 
үшін жау-
апты

Ресімдеудің 
дұрыстығына жа-

уапты 
(деректе-
мелер мен 

ерекшеліктердің 
сəйкес келуі)

Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады; 
*** тапсырыс беруші толтырады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты.»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрығына 16-қосымша

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 
22-2-қосымша

Орындалған жұмыстар актісі ****

№_______     20_____ж. ___»_______________ 
Құжаттың нөмірі                 жасалу күні (өнім беруші актінің күнін, 
    жіберілген уақытын тіркейді)

Осы акті төменде қол қойылған Орындаушының атынан _______, (Орындаушы) берілгені, ал 
    (Орындаушының атауы*) 

20_жылғы «_»_№ _ ________ шартқа (жəне қосымша келісімге) сəйкес тапсырыс берушінің өкілі 
 (шарттың (жəне қосымша келісімнің) атауы, күні жəне нөмірі*) 
атынан ______________________ (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:
 (      Тапсырыс берушінің атауы*) 

Орындалған жұмыс туралы мəліметтер**
№ Жұмыстың 

орындаған 
орны

Жұмыстарды 
орындау күні/

кезеңі
Атауы Өлшем 

бірлігі Саны
бірлік үшін баға (теңге), 
оның ішінде ҚҚС/ҚҚС 
есепке алмағанда

Сома, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7
1
…

Шартқа сəйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны ___________________________ 
     (цифрмен, əріппен жазылады) 
теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда**

Орындаушының 
атауы*

ЖСН/
БСН*

ЖСК/
БСК* Банк*

Заңды 
мекен-
жайы*

Орындаушының 
өкілдері ** Бекітемін **

лауазымы, 
Т.А.Ə. қолы лауазымы, 

Т.А.Ə. қолы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Шарт бойынша ақпарат
1 Жалпы мəлімет

Шарттың 
жалпы 
құны *

Аванстық 
төлемдер 
сома-
сы ***

Шарттың 
қолданы-
луынан ба-
стап төлем 
сомасы***

Бұрын 
актілен-
гендердің 
сомасы***

Жұмысты орындау 
мерзімін өткізіп не 

міндеттемелерін тиісінше 
орындамаған (ішінара 
орындамаған) үшін 

тұрақсыздық айыбының 
(айыппұл, өсімпұл) со-

масы*** 

Мерзімі 
өткен 

күндердің 
саны***

1 2 3 4 5 6

2 Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/
Кіші бағдарлама/Ерекшелік***

3 Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, 
тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сəйкес олардың кіші 
түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы)***

Атауы*
Жұмыстарды 
орындау күні/

кезеңі
Өлшем 
бірлгі* Саны* Баға, 

теңге* Сома, теңге*

1 2 3 4 5 6
1
…
4 Өнім берушіге аудару талап етiлетiн сома***

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім 
беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс 
берішінің 
атауы*

ЖСН/
БСН*

ЖСК/
БСК* Банк*

Заңды 
мекен-
жайы***

Тапсырыс берішінің өкілдері***

Бекітемін***
(ұйымның 
басшысы)

Тауарлар 
қабылдау 
үшін жау-
апты

Ресімдеудің 
дұрыстығына жа-

уапты 
(деректемелер мен 
ерекшеліктердің 
сəйкес келуі)

Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2-В нысаны

20__ жылдың «_» ______ №__ Орындалған жұмыстардың актісі

Тапсырыс беруші:___________________________________________
   (толық атауы, мекен жайы, байланыс құрал туралы деректер )

Мердігер:___________________________________________________________________
   (толық атауы, мекен жайы, байланыс құрал туралы деректер )

Құрылыс:___________________________________________________________________
    (атауы, мекен жайы)

Объект:_____________________________________________________________________
    (атауы)

Мердігерлік келісімшарт (келісімшарт) 20__ жылдың «_» ______ №__
 

 Нөмірі Ресурстар 
коды жəне 
норма 
шифры

Жұмыстар 
жəне 

шығындар 
атауы

Өлшем 
бірлігі

Орындалған жұмыстар
Реті 
бой-
ынша

Сметалық 
жайғасымы

Саны Бірлік үшін 
баға

Құны, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7 8

Жиыны
Өткізді (Мердігер) Қабылдады (Тапсырыс беруші)
____________________    ___________________________
(ұйымның атауы)       (ұйымның атауы)
_____________________________   ____________________________
М.О. (лауазым, қолы, қолының    М.О. (лауазым, қолы, қолының
              таратып жазу)                таратып жазу) 

Техникалық қадағалауының сарапшы (лар) ____________________________    __________
                         (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты)          (қолы)
Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады; 
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда орындалған жұмыстарды қабылдап алу-

беру үшін қолданылады; 

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты.»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы №521 бұйрығына 17-қосымша

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-3-қосымша 

Көрсетілген қызмет актісі

№_______     20_____ж. ___»_______________ 
Құжаттың нөмірі                жасалу күні (өнім беруші актінің күнін, 
    жіберілген уақытын тіркейді)

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берішінің атынан ________, (Өнім беруші) берілгені, ал 
 (өнім берушінің атауы*) 
20 _жылғы «_»_№_ _____шартқа (жəне қосымша келісімге) сəйкес тапсырыс берушінің өкілі 
(шарттың (жəне қосымша келісімнің) атауы, күні жəне нөмірі*) 
атынан ______________________ (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:
    (Тапсырыс берушінің атауы*) 

Көрсетілген қызмет туралы мəліметер**
№ Қызметті 

көрсету 
орны

Атауы Өлшем 
бірлігі Саны

Бірлік үшін баға (теңге), 
оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке 

алмағанда
Сома, 
теңге

1 2 3 4 5 6
1
…

Шартқа сəйкес осы акт бойынша көрсетілген қызметтердің құны _________________________ 
     (цифрмен, əріппен жазылады) 
теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда**

Өнім 
берішінің 
атауы*

ЖСН/
БСН*

ЖСК/
БСК* Банк**

Заңды 
мекен-
жайы**

Өнім берішінің 
өкілдері ** Бекітемін **

лауазымы, 
Т.А.Ə. қолы лауазымы, 

Т.А.Ə. қолы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Шарт бойынша ақпарат
1 Жалпы мəлімет

Шарттың 
жалпы 
құны *

Аванстық 
төлемдер 
сомасы 

***

Шарттың 
қолданы-
луынан 
бастап 
төлем 
сома-
сы***

Бұрын 
актілен-
гендердің 
сома-
сы***

Жұмысты орындау 
мерзімін өткізіп не 
міндеттемелерін 

тиісінше 
орындамаған 

(ішінара 
орындамаған) 

үшін тұрақсыздық 
айыбының 

(айыппұл, өсімпұл) 
сомасы*** 

Мерзімі өткен 
күндердің саны***

1 2 3 4 5 6

2 Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: 
Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік***

3 Осы акті бойынша іс жүзінде көрсетілген қызметтер (болған кезде техникалық 
ерекшелігіне, тапсырмасына, қызметтерді орындау кестесіне сəйкес олардың кіші түрлері 
бөлінісінде қызметтердің атауы)***

Атауы* Өлшем 
бірлгі* Саны* Баға, 

теңге*
Сома, 
теңге*

ғылыми зерттеулер, маркетингтік, 
консультациялық жəне өзге де 
қызметтер туралы есеп (күні, 
нөмірі, парақтар саны) (болған 
жа,дайда)****

1 2 3 4 5 6
1
…
4 Өнім берушіге аудару талап етiлетiн 

сома***
Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім 

беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс 
берішінің 
атауы*

ЖСН/
БСН*

ЖСК/
БСК* Банк*

Заңды 
мекен-
жайы***

Тапсырыс берішінің өкілдері***

Бекітемін***
(ұйымның 
басшысы)

Тауарлар 
қабылдау 
үшін жау-
апты

Ресімдеудің 
дұрыстығына 
жауапты 
(деректе-
мелер мен 

ерекшеліктердің 
сəйкес келуі)

Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ескертпе:
*автоматты түрде мемлекеттік сатып алу веб-порталымен толтырылады;
** орындаушы толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
****ғылыми зерттеулер, маркетингтік, консультациялық жəне өзге де қызметтер туралы 

есеп болған жағдайда толтырылады; 
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты.»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрығына 18-қосымша

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-4-қосымша
 

Сатып алынатын Тауарлардағы жергілікті қамту туралы есеп нысаны 

Товардың
р/с № 

(n)

Шартты орын-
дау мақсатында 
Өнім берушінің 
сатып алынған 
тауарлардың 

саны

Тауардың 
бағасы

KZT

Құны 
(CTi)
KZT

Сертификатқа 
сəйкес КС үлесі

СТ-KZ (Ki)
%

СТ-KZ серти-
фикаты 

Ес
ке
рт
пе

 

Нөмірі Берілген 
күні 

1
n

ЖИЫНЫ        
Үкіметтің 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 964 қаулысымен бекітілген Ұйымдардың жергілікті 

қамтуды есептеуінің бірыңғай əдістемесіне сəйкес жегілікті қамтымның үлесі сəйкес мынадай 
формула бойынша есептеледі: 

Жегілікті қамтудың үлесі (%):
*КСт = ___________
 * шартта цифрлық форматта жүздік үлеске дейін (0,00)жергілікті 

қамтымның қорытынды үлесі көрсетіледі __________________________ М.О. 
______________________________________________
Басшының тегі, аты, əкесінің аты, қолы   Орындаушының тегі, аты. əкесінің 
    аты, байланыс телефоны»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрығына 19-қосымша

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-5-қосымша

Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептілік
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ЖИЫНЫ             

Үкіметтің 2012 жылғы 14 сəуірдегі № 463 қаулысымен бекітілген Ұйымдардың жергілікті 
қамтуды есептеуінің бірыңғай əдістемесіне сəйкес жегілікті қамтымның үлесі сəйкес мынадай 
формула бойынша есептеледі:

 n m
 КСр/у = 100% х [(� СТi х Ki + � (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,
 i=1 j=1
 
КСр/у Жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) жеткізуде шарттағы жергілікті қамтым (КСр/у),
n мердігерлердің жəне қосалқы мердігерлердің жұмыстарды (көрсетілетін 

қызметтерді) сатып алу туралы шартын орындау мақсатында алатын тауарларды сатып 
алудың жалпы саны;

і Тауардың реттік нөмірі 
CТi j-тауардың құны;
Ki «CT-KZ» сертификатында көрсетілген тауардағы жергілікті қамтымның үлесі;
 «CT-KZ» сертификаты болмаған жағдайда Ki = 0;
m жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) жеткізу мақсатында жасалған шарттардың, 

тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы шартты, мердігер мен қосалқы мердігердің жəне 
т.б. арасындағы Шарттарды қоса алғандағы жалпы саны;

j Шарттың реттік нөмірі;
СДj j-шартының құны;
CTj j-шартты орындау шеңберінде мердігерлердің немесе қосалқы мердігерлердің 

сатып алынған тауарлардың жиынтық құны;
CСДj j-шартты орындау шеңберінде жасалған қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық қоры
Rj Өнім берушінің немесе j-шартты орындайтын қосалқы мердігерлердің 

қызметкерлерінің жалпы еңбекақы төлеу қорындағы қазақстандық кадрлардың еңбекақы 
қорының үлесі;

S Жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) сатып алу туралы шарттың жалпы құны
Rj Өнім берушінің немесе j-шартты орындайтын мердігер қызметкерлерін жалпы еңбекақы 

төлеу қорындағы қазақстандық кадрлардың еңбекақы қорының үлесі мына формула бойын-
ша есептелді

ҚЕАҚ – өнім берушінің немесе j-шартты орындайтын қосалқы мердігердің j-шартының 
қолданылу кезеңіндегі қазақстандық кадрлардың еңбекақы төлеу қоры;

ЕТҚ – өнім берушінің немесе j-шартты орындайтын қосалқы мердігердің j-шартының 
қолданылу кезеңіндегі қазақстандық кадрлардың жалпы еңбекақы төлеу қоры;

Шарттағы жергілікті қамтымның үлесі (%): 
____________________________ М.О.

Басшының тегі, аты, əкесінің аты, қолы         **КСр/у = __________

** шартта цифрлық форматта жүздік үлеске дейін (0,00)жергілікті қамтымның 
қорытынды үлесі көрсетіледі___________________________________________»;

  Орындаушының тегі, аты, əкесінің аты, байланыс телефоны»

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 15 
қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14331 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 25 қазан               №564                Астана қаласы

«Камералдық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2015 жылғы 30 қарашадағы № 598 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Камералдық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 598 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12599 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 қаңтарда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған), мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларында:
1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Қағиданың мақсаттары үшін ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті орган деп 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті (бұдан əрі 
- Комитет) жəне оның аумақтық бөлімшелері, бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган деп 
қазынашылық органдары ұғынылады.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Қағидада мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) камералдық бақылау – ақпараттық жүйелер деректерін, сондай-ақ мемлекеттік аудит 

объектілерінің қызметі туралы басқа да мəліметтерді талдау жəне салыстырып тексеру негізінде 
мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау объектісіне (бұдан əрі – мемлекеттік аудит объектісі) 
бармай Комитет жəне оның аумақтық бөлімшелері жүзеге асыратын бақылаудың өзге нысаны;

2) тəуекелдердi басқару жүйесi - тиісті жылға мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін 
қалыптастыруды жəне мемлекеттік аудитті жүргізуді, бар тəуекелдер жиынтығын жан-жақты 
талдауды, оларды біріздендіру мен бағалауды, ден қою шараларын əзірлеу жəне қабылдауды, 
қабылданған шаралар нəтижелерінің тиімділік мониторингін қоса алғанда, мемлекеттік аудиттің 
анағұрлым басым бағыттарына ресурстарды таңдау, оңтайлы бөлу қағидаттарына негiзделген 
мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдарының өзге де қызметін қамтамасыз ететін 
əкiмшiлiк ету жүйесi;

3) тəуекел – Қазақстан Республикасының бюджет жəне өзге де заңнамасын сақтамаудың, 
мемлекеттік аудит объектiсiне оқиғаның немесе iс-қимылдың тигiзетiн жағымсыз əсерiнiң 
ықтималдылығы, ол қаржылық бұзушылықтарға, бюджет қаражатының ұрлануына (ысырап 
болуына) əкелiп, мемлекетке экономикалық зиян шектiруi мүмкiн, сондай-ақ бағдарламалық 
құжаттарда жəне мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларында қарастырылған ны-
саналы индикаторлар мен көрсеткіштерге қол жеткізбеу жəне толық көлемде орындамаудың 
ықтималдығы; 

4) тəуекелдер бейіні (бұдан əрі - бейін) - мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі тура-
лы мəліметтерді талдау жолымен айқындалатын жəне белгілі бір бұзушылықтарды анықтау 
мақсатында əзірленетін деректерді таңдау талаптарының жиынтығы.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Камералдық бақылауды Комитет жəне оның аумақтық бөлімшелері мемлекеттік аудит 

объектілерінің қызметі бойынша əртүрлі ақпарат көздерінен алынған мəліметтерді салысты-
рып тексеру жолымен, сондай-ақ тəуекелдердi басқару жүйесiн қолдану нəтижелері бойын-
ша, Заңның 30 бабына сəйкес жəне осы Қағидада белгіленген тəртіпте мемлекеттік аудит 
объектісіне бармай тұрақты негізде жүргізеді.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Хабарлама мынадай жағдайларда орындалды деп танылады:
1) келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сəйкес хабарлама жіберген Комитетке 

немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою 
туралы ақпаратты жəне қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына 
отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

2) келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісі Заңының 37-бабы 1-тармағының 4) 
тармақшасына сəйкес ұсынған қарсылықты қарау нəтижелері бойынша Комитеттің оң 
қорытындысы.

Мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген 
жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете 
отырып, Комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сəйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қарсылықты ұсынған тұлға хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеуі 
үшін негіз ретінде растайтын құжаттарды көрсеткен жағдайда, онда мұндай құжаттардың 
көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Қарсылықты қарауды Комитет оны алған күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде жүзеге асырады, оның нəтижелері бойынша осы Қағидаға 4-қосымшаға сəйкес 
қорытынды ресімделеді.

Егер, қарсылықты қарау барысында уəкілетті органның қорытындылары қажет болған 
жағдайда, Комитет тиісті сұратуларды жолдайды.

Қарсылықты қарау мерзімі тиісті Комитеттің уəкілетті органдарға сұратуларды жолдаған 
уақыттан бастап жауап алған уақытқа дейін тоқтатыла тұрады.

Егер Комитет қарсылықты қарау барысында хабарламада көрсетілген бұзушылықтардың 
жоқтығы анықталса, қорытынды оң деп танылады, бұл ретте хабарлама орындалған болып 
саналады.

Егер қарсылықты қарау барысында хабарламада көрсетілген бұзушылықтар қайта раста-
латын болса, мұндай хабарлама орындалған болып саналады, ал бұзушылық жоюға жатады, 
бұл ретте қорытынды теріс деп танылады.

Хабарламаны орындау мерзімі қарсылықты қарау кезеңіне тоқтатыла тұрады.
Қарсылықты қарау кезеңі Комитетке қарсылық келіп түскен сəттен басталады жəне 

мемлекеттік аудит объектісіне тиісті қорытынды беру сəтіне дейін болады.
Қорытынды Қорытындыларды тіркеу журналында міндетті түрде тіркелуге жататын мына-

дай: реттік нөмірі, қорытындының тіркеу (бекіту) күні, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті 
органның атауы, мемлекеттік аудит объектісінің атауы, мемлекеттік аудит объектісінің ЖСН/
БСН, хабарламаның нөмірі мен күні, қаралып жатқан қарсылықтың нөмірі мен күні, қарсылықты 
қараған лауазымды тұлғаның аты-жөні, қарсылықты қарау нəтижелері, ұсыну тəсілі, алған күні 
мəліметтерін қамтуға тиіс.

Қарсылықты қарау нəтижелері туралы қорытынды мемлекеттік аудит объектісіне 
қорытындыны тіркеген күннен кейінгі күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.»;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Камералдық бақылау материалдары есеп жүргізу жəне есептілік, сондай-ақ 

тəуекелдердi басқару жүйесiн қолдану мақсатында «е-Қаржымині» интеграцияланған 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің «Қаржылық бақылау. Тəуекелдерді басқару жүйесі» 
кіші жүйесінде жинақталады.»;

Камералдық бақылау жүргізу қағидаларына 1-қосымша осы бұйрықтың 1- қосымшасына 
сəйкес жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп пен аудит əдіснамасы 
департаменті (А.Т.Бектұрова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2016 жылғы 25 қазандағы №564 бұйрығына қосымша

Камералдық бақылау жүргізу қағидаларына 
1-қосымша

Нысан
Камералдық бақылау нəтижелері бойынша анықталған 

бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20___ жылғы «____» __________№ _________
________________________________________________________________

 (ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті органның атауы)
 «Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

(бұдан əрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрінің 2015 жылдағы 30 қарашадағы № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық 
бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан əрі - Қағида) 11-тармағына сəйкес 20 ______ жылғы 
«____» ____________ анықталған бұзушылықтарды 

____________________________________________________________________ 
(мемлекеттік аудит объектісінің атауы, орналасқан жері, БСН) хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сəйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) 
кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нəтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сəйкес хабарлама жіберген Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетке (бұдан əрі - Комитет) 
немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою 
туралы ақпаратты жəне қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына 
отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) 
тармақшасына сəйкес ұсынған қарсылықты қарау нəтижелері бойынша Комитеттің оң 
қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сəйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген 
бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық 
бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама 
берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға 
сəйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ха-
барламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен 
қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сəйкес 
мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) 
бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Əкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сəйкес лауазымды тұлғаларды 
əкімшілік жауаптылыққа тартуға əкеп соғады.

Заңның 60-бабына сəйкес мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдарының 
жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы бар қосымша ___ парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті 
органның басшысы
________________________________________   __________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))     (қолы) 
 
Мөр орны
(болған жағдайда) 

Хабарламаны алдым

__________________________________________________________________ 
(мемлекеттік аудит объектісі өкілінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні) 

Мөр орны
(болған жағдайда)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 29 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14470 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 27 қазан             №573              Астана қаласы

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері 
болып табылатын ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық 

бақылау уәкілетті органдарының мемлекеттік 
аудиторлары лауазымдарының санаттарына қойылатын 

үлгілік біліктілік талаптарын бекіту туралы

«Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
14-бабының 7) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері болып табы-
латын ішкі мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау уəкілетті органдарының мемлекеттік 
аудиторлары лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп жəне аудит əдіснамасы 
департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін он күнтізбелік күннің ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен осы бұйрықты алған күннен ба-
стап бес жұмыс күні ішінде оны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық 2017 жылғы 1  қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік  қызмет істері жəне  
сыбайлас жемқорлыққа  қарсы іс-қимыл агенттігінің Төрағасы
___________________ Қ. Қожамжаров
2016 жылғы « »

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2016 жылғы 27 қазандағы №573 бұйрығымен бекітілген

«Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері болып табылатын ішкі 
мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау уəкілетті органдарының мемлекеттік ау-
диторлары лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарын 

бекіту туралы

1-т арау. Жалпы ережелер
1. Осы Ішкі мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау уəкілетті органдарының «Б» 

корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері болып табылатын мемлекеттік аудиторлары 
лауазымдарының санаттарына үлгілік біліктілік талаптары (бұдан əрі – Үлгілік біліктілік талап-
тары) осы лауазымға үміткер азаматтарға қойылады.

2. Үлгілік біліктілік талаптары:
1) білім бойынша талаптар;
2) жұмыс тəжірибесі бойынша талаптар;
3) мемлекеттік аудитор біліктілігінің деңгейіне сəйкес келетін сертификаттың болуы бой-

ынша талаптар.
2-тарау. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит 

комитетінің мемлекеттік аудиторлары лауазымдарының санаттарына қойылатын 
үлгілік біліктілік талаптары 

3. С-1 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 
мынадай талаптар белгіленеді:

жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 
қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік  аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен жұмыс өтілі төрт жылдан кем емес*;

мемлекеттік аудитор сертификатының болуы.
4. С-3 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 

мынадай талаптар белгіленеді:
жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 

қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен жұмыс өтілі үш жылдан кем емес*; 

мемлекеттік аудитор сертификатының болуы.
5. С-4 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 

мынадай талаптар белгіленеді:
жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 

қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен не салық аудиті, салық есептілігі жəне есебі, бухгалтер, аудитор мамандықтары 
бойынша жұмыс өтілі екі жылдан кем емес*; 

мемлекеттік аудитор сертификатының жəне (немесе) тиісті саладағы ішкі мемлекеттік 
аудитор сертификатының болуы.

3 -тарау. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит 
комитеті аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік аудиторлары лауазымдарының са-

наттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптары
6. С-О-1 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 

мынадай талаптар белгіленеді:
жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 

қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен жұмыс өтілі үш жылдан кем емес*;

мемлекеттік аудитор сертификатының болуы.
7. С-О-2 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 

мынадай талаптар белгіленеді:
жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 

қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен жұмыс өтілі екі жылдан кем емес*;

мемлекеттік аудитор сертификатының болуы.
8. С-О-4 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 

мынадай талаптар белгіленеді:
жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 

қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен жұмыс өтілі бір жарым жылдан кем емес*;

мемлекеттік аудитор сертификатының болуы.
9. С-О-5 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 

мынадай талаптар белгіленеді:
жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 

қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен не салық аудиті, салық есептілігі жəне есебі, бухгалтер, аудитор мамандықтары 
бойынша жұмыс өтілі бір жылдан кем емес*;

мемлекеттік аудитор сертификатының жəне (немесе) тиісті саладағы ішкі мемлекеттік 
аудитор сертификатының болуы.

4-тарау. Орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының Ішкі 
аудит қызметтерінің мемлекеттік аудиторларының лауазымдары санаттарына 

қойылатын үлгілік біліктілік талаптары
10. В-1, В-2 (Ішкі аудит қызметі бар болған жағдайда) санаттындығы мемлекеттік 

аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына мынадай талаптар белгіленеді:
жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 

қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен жəне (немесе) салық органдарында жəне (немесе) қазынашылық жəне (немесе) 
мемлекеттік органның тиісті саласында қызметін атқаратын жұмыс өтілі үш жылдан кем емес*;

мемлекеттік аудитор сертификатының болуы.
11. В-3 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 

мынадай талаптар белгіленеді:
жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 

қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен жұмыс өтілі екі жылдан кем емес*; 

мемлекеттік аудитор сертификатының жəне (немесе) тиісті саладағы ішкі мемлекеттік 
аудитор сертификатының болуы.

12. В-4 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 
мынадай талаптар белгіленеді:

жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 
қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен не салық аудиті, салық есептілігі жəне есебі, бухгалтер, аудитор мамандықтары 
бойынша жұмыс өтілі бір жылдан кем емес*; 

мемлекеттік аудитор сертификатының жəне (немесе) тиісті саладағы ішкі мемлекеттік 
аудитор сертификатының болуы.

13. С-1, С-2 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымда-
рына мынадай талаптар белгіленеді:

жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 
қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен жəне (немесе) салық органдарында жəне (немесе) қазынашылық жəне (немесе) 
қызметін атқаратын мемлекеттік органның тиісті саласында жұмыс өтілі үш жылдан кем емес*;

мемлекеттік аудитор сертификатының болуы.
14. С-3 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 

мынадай талаптар белгіленеді:
жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 

қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен жұмыс өтілі екі жылдан кем емес*; 

мемлекеттік аудитор сертификатының жəне (немесе) тиісті саладағы ішкі мемлекеттік 
аудитор сертификатының болуы.

15. С-4 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 
мынадай талаптар белгіленеді:

жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 
қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен не салық аудиті, салық есептілігі жəне есебі, бухгалтер, аудитор мамандықтары 
бойынша жұмыс өтілі бір жылдан кем емес*; 

мемлекеттік аудитор сертификатының жəне (немесе) тиісті саладағы ішкі мемлекеттік 
аудитор сертификатының болуы.

5 -тарау. Жергілікті атқарушы органдардың Ішкі аудит қызметінің мемлекеттік 
аудиторларының лауазымдары санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптары

16. D-3 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 
мынадай талаптар белгіленеді:

жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 
қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен жұмыс өтілі екі жылдан кем емес*;

мемлекеттік аудитор сертификатының болуы.
17. D-4 санаттындығы мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 

мынадай талаптар белгіленеді:
жоғары білім жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім: экономика жəне (немесе) 

қаржы жəне (немесе) есепке алу жəне аудит жəне (немесе) мемлекеттік аудит жəне (немесе) 
құқық жəне (немесе) менеджмент жəне (немесе) мемлекеттік жəне жергілікті басқару;

мемлекеттік аудит жəне (немесе) қаржылық бақылау органдарында жəне (немесе) олардың 
əдіснамасымен не салық аудиті, салық есептілігі жəне есебі, бухгалтер, аудитор мамандықтары 
бойынша жұмыс өтілі бір жылдан кем емес*; 

мемлекеттік аудитор сертификатының жəне (немесе) тиісті саладағы ішкі мемлекеттік 
аудитор сертификатының болуы.

 *Осы абзацтың талабы ішкі мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау жүйесіне кіретін 
органдарда лауазымдарды 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін атқаратын қызметкерлерге 
қолданылмайды.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 26 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14573 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 27 қазан             №574               Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр 
бұйрықтарына толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына мынадай толықтырулар 

енгізілсін:
1) «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 17 қазанда жарияланған) мынадай 
толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

бюджет түсімдерінің сыныптамасында:
2 «Салықтық емес түсiмдер» санатында:

(Соңы 18-бетте) 

КСт шарттағы тауарларды жеткізуде жегілікті қамту 
(КСт) 
n тауарларды жеткізуде шартты орындау мақсатында 
өнім беруші беретін тауарлар атауының жалпы саны;
і тауарларды жеткізуде шартты орындау мақсатында 
өнім беруші беретін тауардың реттік нөмірі;
CТi i- тауар құны;
Ki «CT-KZ» сертификатында көрсетілген тауардағы 
жергілікті қамту үлесі;
 Ki = 0, «CT-KZ» сертификаты болмаған жағдайда;
S шарттың жалпы құны
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(Соңы. Басы 17-бетте) 

04 «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын жəне қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» 
сыныбында:

1 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджет-
тен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығы стар сметасынан) ұсталатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» кіші сыныбында:

мынадай мазмұндағы 67-ерекшелiкпен толықтырылсын:
«67 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында сот отырысында процестік міндеттерді 

орындамағаны жəне тəртіпті бұзғаны үшін сот салған ақшалай өндіріп алулар»; 
2) «Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 

қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 404 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9760 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2014 жылғы 15 қазанда жарияланған) бұйрығына:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесінде:

2 «Салықтық емес түсiмдер» санатында:
04 «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын жəне қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» 
сыныбында:

1 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджет-
тен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) ұсталатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» кіші сыныбында:

мынадай мазмұндағы 67-ерекшелікпен толықтырылсын:
«

Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында сот отыры-
сында процестік міндеттерді орындамағаны жəне тəртіпті 
бұзғаны үшін сот салған ақшалай өндіріп алулар
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2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті 

(З.А.Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде тіркелгеннен кейін 
он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
 Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 25 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14458 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 7 қараша                №585               Астана қаласы

«Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші 
автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе 

жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын 
орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай 

нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 69-бабына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. «Мемлекеттік органдарды қызметтік жəне кезекші автомобильдермен, телефон бай-
ланысымен, кеңсе жиһазымен жəне мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін 
алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №179 (Нормативтік-құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10762 болып тіркелген, 2015 жылы 30 сəуірде «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа «Мемлекеттік органдарды қызметтік жəне кезекші автомобильдермен 
қамтамасыз етудің заттай нормалары» деген 1-қосымшада: 

реттік нөмірі 7-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

7 Қазақстан 
Республикасының 
Президентіне 
тікелей бағынатын 
жəне есеп беретін 
мемлекеттік ор-
гандар (оның 
ішінде Орталық 
сайлау комис-
сиясы, Адам 
құқықтары 
жөніндегі уəкіл)

Төраға 1 2600 
**********

Төраға орынбасары 1 2600
Есеп комитетінің мүшелері 1 2600
Орталық сайлау комиссиясының хатшысы 
мен мүшелері

5-ке 2 
бірлік 2600

Адам құқықтары жөніндегі уəкіл 1 2600
Есеп комитеті аппаратының басшысы, 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі аппаратының 
басшысы 

1 2000

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық 
бюросының басшысы 

1 2600

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюро-
сы басшысының орынбасары 

1 2600

»;
Реттік нөмірі 14-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

14 Министрліктер Министр 1 2600**********
Министрдің орынбасары 1 2600
Жауапты хатшы 1 2600

».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті 

(З.А.Ерназарова) заңнамамен белгіленген тəртіппен: 
1) Осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін, күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялауды; 

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде тіркелгеннен кейін 
он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

4) Осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды қамтамасыз етсін. 

3. Əрекеті 2016 жылғы 13 қыркүйектен бастап туындаған қатынастарға қолданылатын 
7-жолды қоспағанда, осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен он күнтізбелік күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 7 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14490 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 11 қараша              №593             Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының 
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН: 
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 17 қазанда жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында: 
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
3 «Сыртқы саяси қызмет» функционалдық кіші тобында: 
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
073 «Əріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы 

ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына 
жəне өсуіне жəрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету» бюджеттік 
бағдарлама бойынша:

мынадай мазмұндағы 012 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын: 
«012 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен»; 
9 «Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер» функционалдық кіші тобында:
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша: 
100 кіші бюджеттік бағдарламасы мен 001 бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай 

редакцияда жазылсын:
«001 Мəдениет жəне спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру
100 Мəдениет жəне спорт саласындағы уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»; 
мынадай мазмұндағы 001 бюджеттік бағдарламасы мен 100, 103, 104 жəне 111 бюджеттік 

кіші бағдарламалары бар 246 - бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«246 Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі
001 Дін істері жəне азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру
100 Дін істері жəне азаматтық қоғам саласындағы уəкілетті органның қызметін қамтамасыз 

ету
103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне консалтингтік қызметтер көрсету
104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне мемлекеттік органдарды 

ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
111 Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің күрделі 

шығыстары»; 
мынадай мазмұндағы 100 кіші бағдарламасы бар 002 бюджеттік бағдарламасымен 

толықтырылсын: 
«002 Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет 

саласындағы əлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу жəне талдау қызметтерін жүргізу
100 Діни сенім бостандығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру»; 
мынадай мазмұндағы 100, 101, 102, 104, 105, 109, 114, 116, 119 жəне 122 бюджеттік 

бағдарламаларымен толықтырылсын:
«100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
101 Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 

арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
104 Нашақорлыққа жəне есірткі бизнесіне қарсы күрес
105 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін 

жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

114 Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері 
бойынша орталық мемлекеттік органдардың міндеттемелерін орындау

116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізуге 

арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер»;
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
4 «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру» функционалдық кіші тобында: 
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
006 «Мəдениет пен өнер саласындағы техникалық, кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарында мамандар даярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік қолдау көрсету» 
бюджеттік бағдарлама бойынша:

мынадай мазмұндағы 100 жəне 111 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын: 
«100 Мəдениет пен өнер саласындағы техникалық, кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарында мамандар даярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік қолдау көрсетуді 
қамтамасыз ету

111 Мəдениет жəне өнер саласында қызметін жүзеге асыратын техникалық, кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары»; 

5 «Мамандарды қайта даярлау жəне біліктіліктерін арттыру» функционалдық кіші тобында: 
мынадай мазмұндағы 138 бюджеттік бағдарламасы бар 246 - бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
«246 Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі
138 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету»; 
05 «Денсаулық сақтау» функционалдық тобында:
1 «Кең бейiндi ауруханалар» функционалдық кіші тобында: 
239 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 012 бюджеттік кіші бағдарламасы бар 155 бюджеттік бағдарламамен 

толықтырылсын: 
«155 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

техникалық көмек іс-шараларын іске асыру

012 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 
қаражатынан грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен»; 

07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында: 
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
156 бюджеттік бағдарламаның атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«156 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне квазимемлекеттік сек-
тор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»;

мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламасымен толықтырылсын: 
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт 

есебінен»; 
701 «Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
014 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарлама 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын: 
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт 

есебінен»; 
08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функционалдық тобында: 
3 «Ақпараттық кеңiстiк» функционалдық кіші тобында: 
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша: 
017 бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«017 Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету жəне қазақстандық патриотизмді нығайту»; 
мынадай мазмұндағы 003 бюджеттік бағдарламасы 246 - бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
«246 Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі
003 Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды 

қамтамасыз ету»; 
9 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де 

қызметтер» функционалдық кіші тобында: 
мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік бағдарламасы 246 - бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
«246 Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі
005 Жастар саясаты жəне азаматтарды патриоттық тəрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу»; 
12 «Көлiк жəне коммуникация» функционалдық тобында: 
5 «Темiр жол көлiгi» функционалдық кіші тобында: 
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
158 «Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне 

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жергілікті жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды 
дайындауға ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарлама бойынша:

мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын: 
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт 

есебінен»; 
348 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомобиль 

жолдары басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
018 «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жергілікті жобаларды, оның ішінде концессиялық 

жобаларды дайындау» бюджеттік бағдарлама бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын: 
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт 

есебінен»; 
384 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
018 «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жергілікті жобаларды, оның ішінде концессиялық 

жобаларды дайындау» бюджеттік бағдарлама бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын: 
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт 

есебінен»; 
9 «Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші 

тобында:
245 «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 025 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын: 
«025 Мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру»; 
13 «Басқалар» функционалдық тобында: 
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 120 бюджеттік бағдарламасы бар 246 - бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
«246 Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі
120 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 

орындау». 
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 

Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде тіркелгеннен кейін 
он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 15 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14420 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 18 қараша                №600                Астана қаласы

«Міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға 
қойылатын ең аз талаптарды бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 
наурыздағы № 231 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын ең аз талаптарды бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 231 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 10875 бо-
лып тіркелді, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 20 мамырда жарияланды) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

Осы бұйрықпен бекітілген Міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын 
ең аз талаптарда: 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
2. Ұйымдарға міндетті аудит жүргізу үшін аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы 

бар аудиторлық ұйым мынадай:
1) мүшесі аудиторлық ұйым болып табылған өткiзiлген сыртқы сапаны бақылаудың 

нəтижелері бойынша аудиторлық ұйымның халықаралық аудит стандарттары жəне Этика 
кодексі талаптарының сақталуын растайтын аккредиттелген кəсіби аудиторлық ұйымның 
қорытындысының бар болуы;

2) біліктілік талаптарына сəйкес аудиторлық ұйымдардың есептілікті уəкілетті органға 
уақтылы ұсынбағаны немесе ұсынбағаны үшін салынатын бір əкімшілік өндіріп алуды 
қоспағанда, аудиторлық қызметтер көрсетуге шартты жасаған күнге дейін соңғы бір жыл 
ішінде «Əкiмшiлiк бұзушылықтар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі 
кодексінің 247 бабына сəйкес аудиторлық қызмет туралы заңнаманы бұзғаны үшін салынатын 
əкiмшiлiк жазалардың жəне (немесе) есепті кезең ішінде өз азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру бойынша ақпараттың болмауы ең аз талаптарға сəй кес келеді.

3-тармақтың бірінші абзацына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілде өзгермейді. 
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп пен аудит əдіснамасы 

департаменті (A.T.Бектурова) заңнамада белгіленген тəртіпте:
1) Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде оның 

көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік қ ұқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жария-
лау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
баспа басылымдарына ресми жариялауға жолдауды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Төрағасы
_______________ Д.Ақышев
2016 жылғы 5 желтоқсан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 13 
қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14673 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 22 қараша                №607             Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік 
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 
қыркүйектегі № 403 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 17 қазанда жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Б ірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
9 «Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
001 «Стандарттау, метрология, өнеркəсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік инду-

стрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды жəне бəсекелестік нарықты, 
көлік жəне коммуникацияны, ғарыш қызметін үйлестіру жəне бақылау саласында мемлекеттік 
саясатты қалыптастыру жəне іске асыру» бюджеттік бағдарламасының жəне 100 «Стандарттау, 
метрология, өнеркəсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық са-
ясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды жəне бəсекелестік нарықты, көлік жəне коммуника-
цияны, ғарыш қызметін үйлестіру саласында құзыретті органның қызметін қамтамасыз ету» 
бюджеттік кіші бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«001 Стандарттау, метрология, өнеркəсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік инду-
стрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды жəне бəсекелестік нарықты, 
көлік жəне коммуникацияны дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру жəне 
іске асыру

100 Стандарттау, метрология, өнеркəсіп, инвестициялар тарту, г еология, туристік инду-
стрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды жəне бəсекелестік нарықты, 
көлік жəне коммуникацияны дамыту саласындағы құзыретті органның қызметін қамтамасыз 
ету»;

243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі бойынша:

001 «Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру жəне 
дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру жəне іске асыру, табиғи монополи-
ялар субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бəсекелестікті 
қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
кəсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер» 
бюджеттік бағдарламасының жəне 100 «Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық əл-ауқаты саласындағы 
саясатты қалыптастыру жəне дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру 
жəне іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы 
қызметті peттеу, бəсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық, кəсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үй лестіру жөніндегі 
уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік кіші бағдарламасының атауы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«001 Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру 
жəне дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы 
қызметті peттеу, бəсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық, кəсіпкерлікті дамыту са ласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі 
көрсетілетін қызметтер

100 Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық əл-ауқаты саласындағы саясатты қалыптастыру жəне да-
мыту, табиғи монополиялар субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы қызметті 
peттеу, бəсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, кəсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уəкілетті 
органның қызметін қамтамасыз ету»;

мынадай мазмұндағы 100, 104 жəне 111 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 001 бюджеттік 
бағдарламасы бар 247 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«247 Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
001 Қорғаныс, аэроғарыш өнеркəсібі жəне электрондық өнеркəсіп, ақпараттандыру жəне 

байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы жəне 
жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жəне іске асыру, мемлекеттік 
материалдық резервті қалыптастыру жəне дамыту, бірыңғай əскери-техникалық саясатты жəне 
əскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, 
орналастыру жəне орындау саласындағы басшылық

100 Қорғаныс, аэроғарыш өнеркəсібі жəне электрондық өнеркəсіп, ақпараттандыру жəне 
байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы 
жəне жұмылдыру саласындағы уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік 
материалдық резервті қалыптастыру жəне дамыту, бірыңғай əскери-техникалық саясатты жəне 
əскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, 
орналастыру жəне орындау саласындағы басшылық

104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне мемлекеттік органды 
ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

111 Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің күрделі 
шығыстары»;

мынадай мазмұндағы 002, 100, 101, 102, 105, 109, 114, 116, 119 жəне 122 бюджеттік 
бағдарламалармен толықтырылсын:

«002 Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
101 Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 

мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
105 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін жəне 

мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

114 Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бой-
ынша орталық мемлекеттік органдардың міндеттемелерін орындау

116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-
шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 

мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер»;
02 «Қорғаныс» функционалдық тобында:
1 «Əскери мұқтаждар» функционалдық кіші тобында:
мынадай  мазмұндағы  003  жəне  007  бюджетт і к  бағдарламалары  бар 

736 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«736 Облыстың жұмылдыру даярлығы жəне азаматтық қорғау басқармасы
003 Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 
007 Аумақтық қорғанысты дайындау жəне облыстық ауқымдағы аумақтық қорғанысы»;
2 «Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 001, 002, 005, 009, 014, 032, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125 жəне 126 бюджеттік бағдарламалары бар 736 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«736 Облыстың жұмылдыру даярлығы жəне азаматтық қорғау басқармасы
001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру даярлығы жəне азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
002 Ақпараттық жүйелер құру
005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру
009 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу жəне жою
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 

мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар 

өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті 

атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-

шаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін жəне 

мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша 

жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-

шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті 

атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен берілетін 
нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен берілетін 
нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен 
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жал-
пы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен 
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы 
республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттер»;

04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
5 «Мамандарды қайта даярлау жəне біліктіліктерін арттыру» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 005 жəне 138 бюджеттік бағдарламалары бар 247 бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«247 Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
005 Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру жəне оларды қайта даярлау
138 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету»;
08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функционалдық тобында:
3 «Ақпараттық кеңiстiк» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 002 бюджеттік бағдарламасы бар 803 бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
«803 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат жəне дін істері бөлімі
002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер»;
9 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де 

қызметтер» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 001, 003, 004, 006, 032, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне 

124 бюджеттік бағдарламалары бар 803 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«803 Ауданның (облыстық маңыз ы бар қаланың) ішкі саясат жəне дін істері бөлімі
001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту жəне азаматтардың əлеуметтік 

сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
004 Ақпараттық жүйелер құру
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті 

атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-

шаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін жəне 

мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша 
жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен берілетін 

нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен берілетін 
нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына іс-шаралар 
өткізу»;

12 «Көлiк жəне коммуникация» функционалдық тобында:
9 «Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
мынадай  мазмұндағы  007  жəне  008  бюджетт і к  бағдарламалары  бар 

247 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«247 Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
007 Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру жəне оларды пайдалану, сондай-

ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ 
жарғылық капиталын ұлғайту

008 Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»;
мынадай мазмұндағы 101 бюджеттік кіші бағдарламасы бар 009 бюджеттік бағдарламасымен 

толықтырылсын:
«009 Ғылыми-технологиялық жəне тəжірибелік-эксперименттік базаны дамыту
101 Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру»;
мынадай мазмұндағы 100, 101, 102, 103 жəне 104 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 010 

бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«010 Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету жəне пайдалануды кеңейту
100 Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету
101 «Байқоңыр» кешенінің Ресей Федерациясының жалдайтын құрамда кірмейтін объектілерін 

кəдеге жаратуды, қайта құнарландыруды жəне жөндеуді ұйымдастыру
102 Мемлекеттік органдар мен ұйымдарға Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан 

зонттау жүйесінен алынатын ғарыштық суреттерді ұсыну бойынша қызметтер
103 «Байқоңыр» кешенінің Ресей Федерациясы жалдайтын құрамға кірмеген жəне ол 

құрамнан шығарылған объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету
104 Үкіметаралық келісім шеңберінде бюджеттік кредитке қызмет көрсету бойынша агент 

банктердің көрсететін қызметтеріне ақы төлеу»;
13 «Басқалар» функционалдық тобында:
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 100, 101 жəне 111 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 012 бюджеттік 

бағдарламасы бар 247 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«247 Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
012 Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру жəне мемлекеттік материалдық резервті 

қалыптастыру іс-шараларын іске асыру
100 Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер
101 Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру жəне сақтау
111 Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің 

мемлекеттік материалдық резерв саласындағы ведомстволық бағынысты мемлекеттік 
мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі шығыстары»;

мынадай мазмұндағы 120 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«120 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 

орындау»;
мынадай мазмұндағы 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламалары бар 736 жəне 803 бюджеттік 

бағдарламалар əкімшілерімен толықтырылсын:
«736 Облыстың жұмылдыру даярлығы жəне азаматтық қорғау басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
803 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат жəне дін істері бөлімі
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 

орындау»;
Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің 

құрылымында:
110 «Жалақы» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 111 «Еңбек ақы» ерекшелік бойынша:
шығындардың тізбесі мынадай редакцияда жазылс ын:
«Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары 

қызметкерлерiнiң лауазымдық жалақылары, «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюд-
жет жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебiнен ұсталатын 
органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы № 1284 Жарлығымен белгiленген 
əскери жəне арнаулы атақтар бойынша жалақылар, қосымша ақылар мен үстемеақылар; 
«Азаматтық қызметшiлерге, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдардың 
қызметкерлерiне, қазыналық кəсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен 
белгiленген азаматтық қызметшiлердiң лауазымдық жалақылары, қосымша ақылары мен 
үстемеақылары; 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексiне 
сəйкес мерзiмнен тыс жұмысқа, түнгi уақыттағы, мереке күндерi мен демалыс күндерiндегi 
жұмыстарға ақы төлеу, жыл сайынғы ақысы төленетін еңбек демалысының пайдаланылмаған 
күндерiне өтемақы төлемдері, лауазымдарды бірлесіп атқарғаны (қызмет көрсету аймағының 
кеңеюі) немесе уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындағаны үшін қосымша ақы.»;

130 «Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес азаматтардың жекелеген 
санаттарына жалақы төлеу жəне жарналар аудару» кіші сыныбында:

мынадай мазмұндағы 132 «Патронат тəрбиешілердің еңбегіне ақы төлеу» ерекшелік 
бойынша:

шығындардың тізбесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Патронат тəрбиешілердің еңбегіне ақы төлеу «Азаматтық қызметшiлерге, мемлекеттiк бюд-

жет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерiне, қазыналық кəсiпорындардың 
қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына сəйкес мемлекеттік білім мекемелері 
тəрбиешілерінің еңбегіне ақы төлеу шарттарына ұқсас анықталады.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 
Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде тіркелгеннен кейін 
он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 30 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14473 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 22 қараша               №608                   Астана қаласы

«Ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 
органдарының орналасу үшін мемлекеттік аудитор 

біліктілігін куәландыратын сертификаттың болуы қажет 
лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 
27 қарашадағы № 591 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Ішкі мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдарының орналасу үшін 

мемлекеттік аудитор біліктілігін куəландыратын сертификаттың болуы қажет лауазымдарының 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 қарашадағы 
№ 591 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12503 бо-
лып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 14 қаңтарда жарияланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін:

аталған бұйрықпен бекітілген Ішкі мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдарының 
орналасу үшін мемлекеттік аудитор біліктілігін куəландыратын сертификаттың болуы қажет 
лауазымдарының тізбесі осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп жəне аудит əдіснамасы 
департаменті (А.Т.Бектұрова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін он күнтізбелік күннің ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен осы бұйрықты алған күннен ба-
стап бес жұмыс күні ішінде оны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақст ан Республикасының  Қаржы министрі 
 Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 22 қарашадағы №608 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 қарашадағы №591 бұйрығымен бекітілген

Ішкі мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдарының  орналасу үшін 
мемлекеттік аудитор біліктілігін куəландыратын сертификаттың болуы қажет 

лауазымдардың тізбесі

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті органның вед омствосы басшысының орынбасары;
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ішкі аудит қызметін қоспағанда, орталық 

мемлекеттік органдардың, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей 
бағынысты жəне есеп беретiн мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызметінің басшысы;

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ішкі аудит қызметін қоспағанда, орталық 
мемлекеттік органдардың, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей 
бағыны сты жəне есеп беретiн мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызметі басшысының 
орыбасары;

Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі Төрағасының көмекшісі, кеңесшісі;
əкімшілік-шаруашылық қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшенің, 

персоналды басқару қызметінің, заң қызметінің басшысын қоспағанда, ішкі мемлекеттік аудит 
жөніндегі уəкілетті орган ведомствосының құрылымдық бөлімшесінің басшысы;

орталық мемлекеттік органдар ведомстволарының ішкі аудит қызметінің басшысы;
ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің 

басшысы;
ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі 

басшысының орынбасары;
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 

органдарының ішкі аудит қызметінің басшысы;
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ішкі аудит қызметін қоспағанда, орталық 

мемлекеттік органдардың, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президентiне тiкел ей 
 бағынысты жəне есеп беретiн мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызметінің құрылымдық 
бөлімшесінің басшысы;

əкімшілік-шаруашылық қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшенің, 
персоналды басқару қызметінің, заң қызметінің басшысын қоспағанда, ішкі мемлекеттік ау-
дит жөніндегі уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі құрылымдық бөлімшесінің 
басшысы;

ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті орган ведомствосының құрылымдық бөлімшесінің 
бас сарапшысы – мемлекеттік аудиторы;

ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі 
құрылымдық бөлімшесінің бас маманы – мемлекеттік аудиторы;

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ішкі аудит қызметін қоспағанда, орталық 
мемлекеттік органдардың, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей 
бағынысты жəне есеп беретiн мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызметінің бас сарапшы-
сы – мемлекеттік аудиторы;

облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 
органдарының ішкі аудит қызметінің бас маманы – мемлекеттік аудиторы;

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ішкі аудит қызметін қоспағанда, орталық 
мемлекеттік органдардың, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей 
бағынысты жəне есеп беретiн мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызметінің бас консуль-
танты – мемлекеттік аудиторы.

Ескертпе:
Ішкі мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдарының орналасу үшін мемлекеттік 

аудитор біліктілігін куəландыратын сертификаттың болуы қажет лауазымдарының тізбесінде 
көрсетілген лауазымдардың атауларына олардың қызметінің ерекшелігін сипаттайтын арнайы 
қосымша атаулар қолданылады, сондай-ақ қызметкерлердің функционалдық міндеттерін негізге 
ала отырып, өзге лауазымдар атаулары теңестіріледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 23 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14561 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 22 қараша                  №609            Астана қаласы

«Біліктілік емтиханын өткізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
Орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2014 жылғы 28 сәуірдегі № 191 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер» туралы 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 
50-бабына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Біліктілік емтиханын өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің Орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 
28 сəуірдегі № 191 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
9479 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 2 шілдеде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

кіріспе мынадай редакцияда жазылын:
«Оңалту жəне банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасы 

Заңының 15-бабының 23-2)-тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:»;
аталған бұйрықпен бекітілген Біліктілік емтиханын өткізу қағидаларында:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Бұл Біліктілік емтиханын өткізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Оңалту жəне 

банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан 
əрі – Заң) 15-бабы 23-2)-тармақшасына сəйкес əзірленген жəне біліктілік емтиханын өткізу 
тəртібін айқындайды.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (Ерғожин 
Д.Е.) заңмен бекітілген тəртіпке сəйкес:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оны бұқаралық ақпарат құр алдарында жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдануын;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде тіркелген күнінен ба-
стап күнтізбелік он күн ішінде оны Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 21 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлек еттік тіркеудің тізіліміне 
№14543 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 қараша                    №623              Астана қаласы

«Мемлекеттік мүлік тізіліміне есепке алу объектілері 
деректерін енгізудің, сондай-ақ мемлекеттік мүлікке 
түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргізудің 

бірыңғай әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 

15 желтоқсандағы № 636 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Мемлекеттік мүлік тізіліміне есепке алу объектілері деректерін енгізудің, сондай-ақ 

мемлекеттік мүлікке түгендеу, паспорттау жəне қайта бағалау жүргізудің бірыңғай əдістемесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 
636 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7375 болып 
тіркелген, Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы жəне өзге де мемлекеттік 
органдарының нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде жарияланған, 2012 
жылғы наурыз, № 3, 443-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

жоғарыда көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік мүлік тізіліміне есепке алу 
объектілері деректерін енгізудің, сондай-ақ мемлекеттік мүлікке түгендеу, паспорттау жəне 
қайта бағалау жүргізудің бірыңғай əдістемесінде:

5-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) электрондық есеп Интернет желісінде www.gosreestr.kz мекенжайы бойынша 

Тізілімнің веб-порталында орналасқан бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы жасала-
ды. Бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу нəтижесінде оған ұлттық куəландыру 
орталығы берген мемлекеттік заңды тұлғаның электрондық сандық қолтаңбасы қойылатын осы 
Əдістеменің 1, 2, 3 жəне 4-қосымшаларына сəйкес нысандар бойынша мүлікке түгендеу, па-
спорттау жəне қайта бағалау жүргізу нəтижелері жөніндегі ақпараты жəне № 325 бұйрығымен 
бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 1-6 
қосымшаларына сəйкес нысандар бойынша мемлекеттік мекемелердің жылдық қаржылық 
есептілігі бар файлдар қалыптастырылады;»;

1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес 4-қосымшамен толықтырылсын. 
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне 

жекешелендіру комитеті (Э.К. Өтепов) заңнамада белгіленген тə ртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күннің ішінде оны 

мерзімді баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеген күннен бастап он күнтізбелік күннің ішінде оны Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде орналастыру 
үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін; 

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне 
ресми жариялануы тиіс. 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы 
__________Н. Айдапкелов 
2016 жылғы «___»_________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2016 жылғы 29 қарашадағы № 636 бұйрығына 

1-қосымша
Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзудің, 

сондай-ақ мем лекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау жəне қайта 
бағалау жүргiзудің бірыңғай əдістемесіне 

1-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
«31.12.20 ___ ж. жағдай бойынша мүлікті түгендеу, п аспорттау жəне қайта бағалау 

нəтижелері бойынша жиынтық ақпарат» 
Есепті кезең _____ 20___ ж.
 
Индекс: 1-ЖА

Кезеңділіг і: жыл сайын

Тапсырады: мемлекеттік заңды тұлғалар

(Соңы 19-бетте) 
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(Соңы. Басы  18-бетте) 

Алушы: мемлекеттік мүлік тізілімі

Тапсыру мерзімі: жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

Нысан

Ұйымның атауы: _______________________________________________ 
Ұйымның БСН: _________________________________________________
Ұйымның заңды мекенжайы: _____________________________________
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Ғимараттар, жерлер**           
Тұрғын емес ғимараттар           
Тұрғын ғимараттар           
Жер x
2. Құрылыстар** (су тартқыштар, стади-
ондар, бассейндер, жолдар, көпірлер, 
ескерткіштер, саябақтар, скверлер, 
қоғамдық бақтар қоршаулары, бұрғы 
скважиналары ,  штольнялар  жəне 
басқалар)

         

3. Беру қондырғылары           
Электр беру жəне байланыс қондырғылары           
Трансмиссиялар жəне құбыр өткізгіштері           
4. Көлік құралдары           
Теміржол көлігінің жылжымалы құрамы           
Су көлігі           
Автомобиль көлігі           
Əуе көлігі           
Ат көлігі           
Өндірістік көлік           
Спорттық көлік           
5. Машиналар жəне жабдық           
Күш машиналары жəне жабдық           
Жұмыс машиналары жəне жабдық           
Өлшеу аспаптары         
Реттеуші аспаптар жəне қондырғылар           
Лабораториялық жабдық           
Компьютерлік жабдық           
Медициналық жабдық           
Кеңсе жабдығы           
Өзге де машиналар жəне жабдық           
6. Құралдар, өндірістік жəне шаруашылық 
мүкəммал*           

Құралдар           
Өндірістік  мүкəммал  жəне  керек-
жарақтар           

Шаруашылық мүкəммал           
Өзге де өндірістік жəне шаруашылық 
мүкəммал           

7. Өзге де негізгі құралдар           
Көгалдандыратын, сəндік отырғызулар 
жəне басқа да жасанды көп жылдық 
отырғызулар

          

Жерлерді жақсарту бойынша күрделі 
шығындар           

Өзге де мүкəммал           
Жұмыс орындайтын мал           
Өзге де негізгі құрал дар           
8. Инвестициялық жылжымайтын 
мүлік**           

Тұрғын емес ғимараттар           
Тұрғын ғимараттар          
Жер    x        
9. Биологиялық активтер          
Жануарлар           
Көп жылдық отырғызулар           
10. Материалдық емес активтер           
Бағдарламалық қамтамасыз ету           
Авторлық құқықтар           
Лицензиялық келісім           
Патенттер           
Өзге де материалдық емес активтер           
11. Сатуға арналған ұзақ мерзімді ак-
тивтер           

 
 Ескертпе: * осы тармақты мемлекеттік кəсіпорындардың толтыруы міндетті емес ** 

жүргізілген паспорттау бойынша ақпаратты көрсете отырып
 x бұл жайғасым толтыруға жатпайды
 Бірінші басшы ____________________________  __________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты)       (қолы) 
Бас бухгалтер ____________________________  __________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты)       (қолы) 
 Мөр орны

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

«31.12.20 ___ ж. жағдай бойынша мүлікті түгендеу, паспорттау жəне қайта бағалау 
нəтижелері бойынша жиынтық ақпарат»

1. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме 31.12.20 ___ жылғы жағдай бойынша мүлікті түгендеу, паспорттау жəне 

қайта бағалау нəтижелері бойынша жиынтық ақпараттың нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру 
бойынша біріңғай талаптарды анықтайды.

 2. Нысанға мемлекеттік заңды тұлғаның бірінші басшысы, ал оның жоқ болған жағдайында 
оның қызметін атқаратын тұлға қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
  3. Ныса нның 1-бағанында мүлік түрі көрсет ілген.
 4. Нысанның 2-бағанында мүліктің саны көрсетіледі.
 5. Нысанның 3-бағанында мүліктің алғашқы құны, теңгерімге қойған кездегі алғашқы 

қабылданғаны көрсетіледі.
 6. Нысанның 4-бағанында қолдану кезеңінде жинақталған мүліктің тозуы көрсетіледі.
 7. Нысанның 5-бағанында мүліктің баланстық құны оның қайтару құнынан артық болған 

құны көрсетіледі.
 8. Нысанның 6-бағанында жинақталған амортизация мен құнсызданудың шығындарын 

алғаннан кейін мүлік есепке алынатын құны көрсетіледі. (3-баған – 4-баған – 5-баған).
 9. Нысанның 7-бағанында қайта бағалау сомасы көрсетіледі.
 10. Нысанның 8-бағанында қайта бағалаудан кейінгі теңгерімдік құны көрсеті леді (6-баған 

+ 7-баған).
 11. Нысанның 9-бағанында техникалық паспорттары  бар объектілер саны көрсетіледі.
 12. Нысанның 10-бағанында есепті жылда паспорттау жүргізілген объектілер саны 

көрсетіледі.
 13. Нысанның 11-бағанында паспорттау жүргізілуі қажет объектілер саны көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2016 жылғы 29 қарашадағы № 636 бұйрығына 

2-қосымша 
Мемлекет тiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзудің, 

сондай-ақ мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау жəне қайта
 бағалау жүргiзудің бірыңғай əдістемесіне

 2-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
«Мемлекеттік заңды тұлғалардың үй-жай алаңдарына қажеттігі туралы ақпарат» 

Есепті кезең _____ 20___ ж.

Индекс: 1- АҚ

Кезеңділігі: жыл сайын

Тапсырады: мемлекеттік заңды тұлғалар

Алушы: мемлекеттік мүлік тізілімі

Тапсыру мерзімі: жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

Нысан

Р/с 
№

Үй-
жайдың 
атауы

Мемлекеттік 
заңды тұлғалар 
қызметшілерінің 

саны

Бекітілген 
норматив-
терге сəйкес 
үй-жайдың 
алаңы, ш.м.

Үй-жайдың 
нақты алып 
отырған 

алаңы, ш.м. 

Мемлекеттік заңды 
тұлғаны бекітілген 
нормативке сəйкес 

орналастыруға арналған 
қажетті алаң, ш.м. 

1 2 3 4 5 6
      
Бірінші басшы ______________________________  __________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты)             (қолы)

Бас бухгалтер ____________________________  __________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты)       (қолы)
Мөр орны

Əкімшілік д еректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

«Мемлекеттік заңды тұлғалардың үй-жай алаңдарына қажеттігі туралы ақпарат»
 

1. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме «Мемлекеттік заңды тұлғалардың үй-жай алаңдарына қажеттігі туралы 

ақпарат» нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.
 2. Нысанға мемлекеттік заңды тұлғаның  бірінші басшысы, ал ол жоқ болған  жағдайда он ың 

қызметін атқаратын тұлға қол қояды.
 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 3. Нысанның 1-бағанында реттік нөмірі көрсетіледі.
 4. Нысанның 2-бағанында үй-жайдың атауы көрсетіледі, атап айтқанда мемлекеттік заңды 

тұлғалары орналасқан əрбір жеке үй-жай толтырылады.
 5. Нысанның 3-бағанында мемлекеттік заңды тұлғалардың қызметшілері саны, атап 

айтқанда осы үй-жайға орналасқан мемлекеттік заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.
 6. Нысанның 4-бағанында бекітілген нормативтеріне сəйкес үй-жайдың алаңы көрсетіледі.
 7. Нысанның 5-бағанында мемлекеттік заң ды тұлғаның нақты алып отырған алаңы 

көрсетіледі.
 8. Нысанның 6-бағанында бекітілген нормативтерге сəйкес орналастыруға арналған 

мемлекеттік заңды тұлғаларға қажетті алаң көрсетіледі (6-баған, егер 5-бағанда көрсетілген 
мəн 4-бағанында көрсетілген мəннен аз болса толтырылады).

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 қарашадағы № 636 бұйрығына 

3-қосымша
Мемлекеттік мүлік тізіліміне есепке алу объектілері деректерін енгізудің, 

сондай-ақ мемлекеттік мүлікке түгендеу, паспорттау жəне қайта 
бағалау жүргізудің бірыңғай əдістемесіне 

3-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Мемлекеттік заңды тұлғалар орналасып отырған ғимараттардың немесе үй-
жайлардың» алаңдары 

Есепті кезең _____ 20___ ж.

Индекс: 1- АА

Кезеңділігі: жыл сайын

Тапсырады: мемлекеттік заңды тұлғалар

Алушы: мемлекеттік мүлік тізілімі

Тапсыру мерзімі: жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей
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Ескертпе : * 11-13-бағандарды жалға алынатын үй-жайы бар болған жағдайда мемлекеттік 
мекемелер ғана толтырады

Бірінші басшы ______________________________  __________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты)             (қолы)

Бас бухгалтер ____________________________  __________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты)       (қолы)
Мөр орны

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

«Мемлекеттік заңды тұлғалар орналасып отырған ғимараттардың немесе үй-жайлардың 
алаңдары бойынша ақпарат»

1. Жалпы ережелер 
1. Осы түсіндірме «Мемлекеттік заңды тұлғалар орналасып отырған ғимараттардың не-

месе үй-жайлардың алаңдары бойынша ақпарат» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

2. Нысанға мемлекеттік заңды тұлғаның бірінші басшысы, ал ол жоқ болған жағдайда 
оның қызметін атқаратын тұлға қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
3. Нысанның 1-бағанында реттік нөмірі көрсетіледі.
4. Нысанның 2-бағанында ғимараттың немесе үй-жайдың атауы көрсетіледі.
5. Нысанның 3-бағанында ғимараттың немесе үй-жайдың орналасқан жері (мекенжайы) 

көрсетіледі.
6. Нысанның 4-бағанында ғимараттың немесе үй-жайдың кадастрлық нөмірі көрсетіледі.
7. Нысанның 5-бағанында ғимарат немесе үй-жай туралы мəліметтер (жеке тұрған ғимарат, 

ғимараттың неме се ғимараттағы үй-жайдың бөлігі жəне т.б.) көрсетіледі.
8. Нысанның 6, 7, 8 - бағандарында мемлекеттік заңды тұлғаның орналастырылуы ту-

ралы мəліметтер көрсетіледі.
9. Нысанның 9, 10 - бағандарында мемлекеттік заңды тұлға алып отырған ғимараттың 

немесе үй-жайдың жалпы жəне пайдалы алаңы көрсетіледі.
10. Нысанның 11-бағанында жалға алынған алаңның 1 шаршы метрі үшін құны көрсетіледі.
11. 12-бағанда ғимарат ты немесе үй-жайды жалға алу бойынша бір айдың шығыны, 

теңгеде көрсетіледі.
12. 13-бағанда ғимаратты немесе үй-жайды жалға алу бойынша  есептік жылдың шығыны, 

теңгеде көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 қарашадағы № 636 бұйрығына 

4-қосымша
Мемлекеттік мүлік тізіліміне есепке  алу объектілері деректерін енгізудің, 
сондай-ақ мемлекеттік мүлікке түгендеу, паспорттау жəне қайта бағалау 

жүргізудің бірыңғай əдістемесіне 
4-қосымша

Əкім шілік деректерді жинауға арналған нысан

«Мемлекеттік заңды тұлғаларды автомобильдермен жабдықтау бойынша ақпарат»

Есепті кезең _____ 20___ ж.

Индекс: 1- АЖ

Кезеңділігі: жыл сайын

Тапсырады: мемлекеттік заңды тұлғалар

Алушы: мемлекеттік мүлік тізілімі

Тапсыру мерзімі: жыл сайын, есепті кезе ңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

Нысан

р/с 
№

Мемлекеттік 
заңды тұлғаның 

атауы

Қызметтік немесе 
кезекші 

(оның ішінде авто-
бустар)

Марка, мо-
дель, моди-
фикация

Мемлекеттік 
нөмір

Қозғалтқыштың 
көлемі, тек-

ше см

1 2 3 4 5 6
  

Кестенің жалғасы

Автомобильдің жабдықтары туралы мəліметтер Автомобилді 
жалға алу бой-
ынша бір айдың 
шығыны, теңге

Автомобилді 
жалға алу бой-
ынша есептік 

жылдың шығыны, 
теңге

Жедел немесе 
шаруашылық 

басқару 
құқығында 

бекітіліп берілген 
автомобиль

Басқа 
мемлекеттік 

заңды 
тұлғалардың 
пайдалануына 

берілген

Мемлекеттік 
емес заңды 
тұлғалардан 
жəне (не-
месе) жеке 
тұлғалардан 
жалға алынған

7 8 9 10 11
  

Бірінші басшы ______________________________  __________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты)             (қолы)

Бас бухгалтер ____________________________  __________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты)       (қолы)
Мөр орны

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

«Мемлекеттік заңды тұлғаларды автомобильдермен жабдықтау бойынша ақпарат»

1. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме «Мемлекеттік заңды тұлғаларды автомобильдермен жабдықтау бойын-

ша ақпарат» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.
 2. Нысанға мемлекеттік заңды тұлғаның бірінші басшысы, ал ол жоқ болған жағдайда 

оның қызметін атқаратын тұлға қол қояды.
2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

3. Нысанның 1 - бағанында реттік нөмірі көрсетіледі.
4. Нысанның 2 - бағанында мемлекеттік заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
5. Нысанның 3 - бағанында қызметтік немесе кезекші автомобиль (оның ішінде авто-

бустар) көрсетіледі.
6. Нысанның 4 - бағанында автомобильдің маркасы, моделі, модификациясы көрсетіледі.
7. Нысанның 5 - бағанында автомобильдің мемлекеттік нөмірі көрсетіледі.
8. Нысанның 6-бағанында автомобиль қозғалтқышының көлемі текше см көрсетіледі.
9. Нысанның 7, 8, 9 - бағандарында автомобильдің жабдықтары туралы мəліметтер 

көрсетіледі.
10. 10 - бағанда автомобильді жалға алу бойынша бір айдың шығыны, теңгеде көрсетіледі.
11. 11 - бағанда автомобильді жалға алу бойынша есептік жылдың шығыны, теңгеде 

көрсетіледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14621 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 5 желтоқсан           №633             Астана қаласы

«Салықтық жəне кедендік əкімшілендірудің кейбір мəселелері туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы 

№ 637 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Салықтық жəне кедендік əкімшілендірудің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 637  бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5463 болып тіркелген, 2009 
жылғы 20 ақпанда № 27 (1624)) «Заң газеті» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен 
толықтыру енгізсін:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Бекітілсін:
1) мемлекеттік кірістер органдарымен есептелген салықтардың сомасы туралы хабарлама 

нысаны, осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
2) тексеру нəтижелері туралы хабарлама нысаны, осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 

нысан бойынша;
3) тарату салық есептілігін табыс еткен күннен бастап тарату салықтық тексеру аяқталған 

күнге дейінгі кезең үшін салықтардың жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, 
міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының, əлеуметтік 
аударымдардың есептелген сомалары туралы хабарлама нысаны, осы бұйрыққа 3-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша;

4) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде салық 
есептілігінің табыс етілмеуі туралы хабарлама нысаны, осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша;

5) салық берешегін өтеу туралы хабарлама нысаны, осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша;

6) дебиторлардың банк шоттарындағы ақшадан өндiрiп алу туралы хабарлама нысаны, 
осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

7) камералдық бақылау нəтижелері бойынша мемлекеттік кірістер органдарымен 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама нысаны, осы бұйрыққа 7-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша;

8) салықтық тексеру нəтижелері туралы хабарламаға жəне (немесе) хабарламаға шағымды 
қарау нəтижелері бойынша шығарылған жоғары тұрған мемлекеттік кірістер органының 
шешіміне салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қараудың қорытындылары туралы ха-
барлама нысаны, осы бұйрыққа  8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша»;

9) Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықтарын жою туралы хабар-
лама нысаны, осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

10) салық төлеушінің орналасқан жерін (жоқтығын) растау туралы хабарлама нысаны, осы 
бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

11) салық есептілігін кері қайтарып алу туралы хабарландыру нысаны, осы бұйрыққа 
11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

12) салықтық тексеру жүргізу туралы хабарландыру нысаны, осы бұйрыққа 12-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша;

13) салықтық тексеру актісіне қорытынды нысаны, осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша;

14) камералдық бақылау нəтижелері бойынша қорытынды нысаны, осы бұйрыққа 
14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

15) салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру туралы немесе салық есептілігін табыс 
етуді тоқтата тұрудан бас тарту туралы шешім нысаны, осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша;

16) бақылауды тағайындау туралы шешім нысаны, осы бұйрыққа 16-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша;

17) бақылауды тағайындау туралы шешімге қосымша шешім нысаны, осы бұйрыққа 
17-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

18) салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегінің, төлеушінің кедендік төлемдер 
жəне салықтар, өсімпұлдар бойынша берешегінің есебіне мүлікке билік етуін шектеу туралы 
шешім нысаны, осы бұйрыққа 18-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

19) салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегінің, төлеушінің кедендік төлемдер 
жəне салықтар, өсімпұлдар бойынша берешегінің есебіне билік етуі шектелген мүлік тізімдемесі 
актісінің нысаны, осы бұйрыққа 19-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

20) мемлекеттік кірістер органының салық төлеушінің (салық агентінің) кассасы бойын-
ша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімі нысаны, осы бұйрыққа 20-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша;

21) салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін өндіріп алу туралы қаулы 
нысаны, осы бұйрыққа 21-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

22) тауар чегінің нысаны, осы бұйрыққа 22-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
23) тауар чегі кітабының нысаны, осы бұйрыққа 23-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
24) қолма-қол ақшаны есепке алу кітабының нысаны, осы бұйрыққа 24-қосымшаға сəйкес 

нысан бойынша;
25) фискалдық есепті алу актісінің нысаны, осы бұйрыққа 25-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша;
26) салықтық талап нысаны, осы бұйрыққа 26-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
27) Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықтарын жою туралы талап 

нысаны, осы бұйрыққа 27-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
28) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарудан бас тарту туралы шешім 

нысаны, осы бұйрыққа 28-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
29) дебиторлардың банк шоттарындағы ақшадан өндiрiп алу туралы хабарлама нысаны, 

осы бұйрыққа 29-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
30) төлеушінің кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы мемлекеттік 

кірістер органының өкімі нысаны, осы бұйрыққа 30-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
31) төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін өндіріп алу туралы қаулы нысаны, осы бұйрыққа 

31-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
32) салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегінің, төлеушінің кедендік төлемдер 

жəне салықтары, өсімпұлдары бойынша берешегінің есебіне мүлікке билік етуін шектеу туралы 
шешімінің жəне мүлік тізімдемесінің актісінің күшін жою туралы шешім нысаны, осы бұйрыққа 
32-қосымшаға нысан бойынша;

33) қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама нысаны, осы бұйрыққа 
33-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

34) дара кəсіпкерлерге арналған арнаулы салық режимін қолдануға патент нысаны, осы 
бұйрыққа 34-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

35) жеке табыс салығы мен мүлік жөніндегі декларацияларды электрондық түрде қабылдау 
туралы анықтама нысаны, осы бұйрыққа  35-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

36) электрондық түрдегі салық есептілігін мемлекеттік кірістер органымен қабылданғаны 
немесе қабылданбағаны туралы хабарлама нысаны, осы бұйрыққа 36-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша;

37) салық есептілігін табыс ету мерзімін ұзарту туралы хабарлама нысаны, осы бұйрыққа 
37-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

38) мемлекеттік кірістер органының салық есептілігін кері қайтарып алуға арналған шешім 
нысаны, осы бұйрыққа 38-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

39) жеке табыс салығы мен мүлік жөніндегі декларацияларды қағаз жеткізгіште қабылдау 
туралы анықтама нысаны, осы бұйрыққа 39-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

40) камералдық бақылау нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы хабар-
лама нысаны, осы бұйрыққа 40-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

41) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қоюдан бас тарту туралы шешім нысаны, 
осы бұйрыққа 41-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

42) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару туралы шешім нысаны, осы 
бұйрыққа 42-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

43) жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебінен 
шығару туралы шешім нысаны, осы бұйрыққа 43-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

44) бақылау-кассалық машинасын тіркеу карточка нысаны, осы бұйрыққа 
44-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

45) бақылау-кассалық машинасы пломбасының бүтіндігін бұзуға арналған 
мемлекеттік кірістер органының рұқсат нысаны, осы бұйрыққа 45-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша;

46) импортталатын тауарларға қосылған құн салығын төлеу мерзімін өзгерту 
(өзгертуден бас тарту) туралы шешім нысаны, осы бұйрыққа 46-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша;

47) салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жəне (немесе) 

өсiмпұлдарды төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту 
(өзгертуден бас тарту) туралы шешім нысаны, осы бұйрыққа 47-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша;

48) Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттердің салық органдарынан 
келіп түскен тауарларды əкелу жəне жанама салықтарды төлеу туралы өтініштерден 
мəліметтерді мемлекеттік кірістер органымен алу туралы хабарлама нысаны, осы 
бұйрыққа 48-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

49) нұсқама нысаны, осы бұйрыққа 49-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
50) қосымша нұсқама нысаны, осы бұйрыққа 50-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
51) камералдық кедендік тексеру актісінің нысаны, осы бұйрыққа 51-қосымшаға 

сəйкес нысан бойынша
52) бұзушылықтарды жою туралы хабарлама нысаны, осы бұйрыққа  52-қосымшаға 

сəйкес нысан бойынша;
53) кедендік төлемдер жəне салықтар, өсімпұлдар бойынша берешектерді өтеу 

туралы хабарлама нысаны, осы бұйрыққа 53- қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
 54) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куəлік нысаны, осы бұйрыққа 

54-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;
55) тексеру нəтижесі туралы хабарламаға немесе бұзушылықты жою туралы хабарламаға 

шағымды қарау қорытындысы туралы хабарлама нысаны, осы бұйрыққа 55-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша;

56) жеке тұлғалардың мүлік салығы, жер салығы жəне көлік құралы салығы бойынша салық 
берешегі туралы хабарлама нысаны, осы бұйрыққа  56-қосымшаға сəйкес нысан бойынша.»;

 көрсетілген бұйрыққа 48-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жа-
зылсын; 

 көрсетілген бұйрыққа 54-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жа-
зылсын; 

осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес 56-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік  тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден кейін он күнтізбелік күн ішінде оны мерзімді баспа 

басылымдарына жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне арнайы жариялауға жіберілуін;
3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден кейін 

он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына нормативтік құқықтық актілердің Эталонды бақылау банкінде орналастыру үшін 
жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күтізбелік он күн өткеннен 
соң қолданысқа енгізілетін осы бұйрықтың 1-тармағының алпысыншы жəне алпыс бірінші 
абзацтарын қоспағанда, 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

 
 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2016 жылғы 5 желтоқсандағы №  633 бұйрығына 
1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2008 жылғы 30 желтоқсандағы №637 бұйрығына 48-қосымша

Нысан
 

Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттердің салық
органдарынан келіп түскен тауарларды əкелу жəне жанама салықтарды 

төлеу туралы өтініштен мəліметтерді мемлекеттік кірістер 
органының алу туралы хабарлама

Сатушының сəйкестендіру нөмірі:_________________________________________
Сатушының атауы: ______________________________________________________
Сатып алушының сəйкестендіру нөмірі: ____________________________________
Сатып алушының атауы: _________________________________________________
Сатып алушы елінің коды: ______________________________________________
Шарттың (келісім-шарттың) нөмірі мен күні: _______________________________
Белгі нөмірі мен күні: ___________________________________________________
Өтініштің келіп түскен күні:______________________________________________
Кері қайтарылған өтініш белгісінің нөмірі мен күні: _________________________
Түзетіліп отырған өтініш белгісінің нөмірі мен күні: _________________________
 

Салық түрі Сомасы Валюта коды
Қосылған құн салығы сомасы

Акциздер сомасы 
Қолданбалы сервер қолы:

Сатушының сəйкестендіру нөмірі\M беттің N беті
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 5 желтоқсандағы №633 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2008 жылғы 30 желтоқсандағы №637 бұйрығына 54-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 5 желтоқсандағы №633 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2008 жылғы 30 желтоқсандағы №637 бұйрығына 56-қосымша

Нысан

Жеке тұлғалардың мүлік салығы, жер салығы жəне көлік құралы салығы бойынша 
салық берешегі туралы хабарлама

20__ жылғы «___» ________     № ________

 
2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 607-бабына сəйкес
____________________________________________________________________

(мемлекеттік кірістер органының атауы)
____________________________________________________________________
Cізді
____________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (жеке басын куəландыру құжатында көрсетілген 
жағдайда),

____________________________________________________________________
жеке сəйкестендіру нөмірі (ЖСН), мекен жайы)

салық түрлерінің қимасында салық берешегі сомасының өтелмегенін хабарлайды:
 

№ р/б Төлемнің 
атауы

БЖК Төлемнің сомасы
(ТМК 911)

Өсімпұл сомасы (ТМК 
912)

1.
2.
3.

 Аталған салық берешегін өтеу үшін қажетті банк деректері: 

Бенефициар атауы: ___________________________________________________
(мемлекеттік кірістер органы)

Бенефициар БСН: ____________________________________________________
Бенефициар банкі: ____________________________________________________
Бенефициар БСК: _____________________________________________________

Салық берешегінің сомаларын төлемеген немесе толық төлемеген жағдайларда, 
мемлекеттік кірістер органы Салық кодексінің 622-бабына сəйкес Сіздің мүлкіңіздің есебінен 
салық берешек сомасын өндіріп алу туралы сот бұйрығын шығару туралы өтінішпен немесе 
талап қоюмен сотқа жүгінеді.

Бюджетке төлеу күнін қоса алғанда, салықты төлеу мерзімі күнінен кейінгі күннен бастап, 
салық міндеттемесін орындаудың мерзімі өткен əрбір күні үшін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру ресми ставкасының 2,5 еселенген мөлшерінде 
мерзімі өткен əрбір күн үшін өсімпұл есептеледі.

Салық кодексінің  686 жəне  687-баптарына сəйкес салық төлеушінің немесе оның уəкілетті 
өкілінің мемлекеттік кірістер органдарының лауазымды тұлғалары əрекетін (əрекетсіздігін) 
мемлекеттік кірістер органының жоғары тұрған органына немесе сотқа Қазақстан 
Республикасының Заңдарында көзделген тəртіппен шағымдануына құқығы бар.

 

Мемлекеттік кірістер органының басшысы
(басшының орынбасары)     ________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (жеке басын 
   куəландыру құжатында көрсетілген жағдайда),
    қолы, мөрі)
Хабарламаны      
алдым         ________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (жеке басын 
   куəландыру құжатында көрсетілген жағдайда),
    қолы, күні)
Хабарлама салық төлеушіге  
тапсырылды       ________________________________         
   (мемлекетік кірістерорганының     
      лауазымды тұлғасының тегі, аты, əкесінің
    аты (жеке басын куəландыру құжатында
        көрсетілген жағдайда), қолы, күні)
Хабарлама салық төлеушіге  жіберілді       ________________________________       
   (жіберу жəне (немесе) алу фактісін 
    растайтын құжат)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 4 
қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14638  болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 22 желтоқсан       №683          Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір 
бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына (Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін тіркеудің мемлекеттік тізілімінде № 12590 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 31 желтоқсанда жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында:
244-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«244. Конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағалары тең болған жағдайда, сатып 

алынатын қызметтің нарығында жұмыс тəжірибесі көп конкурсқа қатысушы жеңімпаз болып 
танылады.»;

294-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«294. Аукциондық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық 

ерекшелікке жəне шарттың жобасына өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды қоспағанда, 
бірыңғай ұйымдастырушы, қажет болған жағдайда аукциондық құжаттаманың жобасын алдын 
ала талқылау мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде əлеуетті өнім берушілердің 
сұрау салуларына не ескертулеріне жауап ретінде аукциондық құжаттаманың жобасына 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізеді. Аукциондық құжаттаманың ажырамас 
бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке жəне шарттың жобасына өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар енгізуді қоспағанда, аукциондық құжаттамаға өзгерістер жəне (не-
месе) толықтырулар енгізуді бірыңғай ұйымдастырушы осы Қағидалардың 282-тармағында 
белгіленген тəртіппен бекітеді.»;

343-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«343. Осы Қағидалардың 342-тармағының үшініші бөлігінде көзделген жағдайларды 

қоспағанда, аукционға (лотқа) бөлінген соманың кем дегенде бір пайызы мөлшерінде аукционға 
қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілген кезде, əлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттама 
талаптарына сəйкес келтіру мақсатында аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету сомала-
рын осы Қағидалардың 312-тармағына сəйкес түрлердің бірінде аукционға қатысуға өтінімді 
қосымша қамтамасыз етуді енгізуге құқылы.»;

339-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«339. Аукциондық комиссия мынадай: 3) аукционға (лотқа) бөлінген соманың кемінде 

бір пайызы мөлшерінде аукциондық өтінімді қамтамасыз етуді енгізген жағдайда енгізілген 
аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді аукциондық құжаттама талаптарына сəйкес 
келмейді деп таниды.»;

415-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«415. Тапсырыс берушінiң іркіліссіз қызметiн қамтамасыз ету мақсатында тапсырыс 

беруші Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12716 болып тіркелген 
«Конкурс немесе аукцион тəсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары шығарылғанға жəне 
мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге күн сайынғы жəне (немесе) 
апта сайынғы қажеттіліктегі тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 
677 бұйрығына сəйкес уəкілетті орган бекiткен тiзбе бойынша күн сайынғы немесе апта сайынғы 
қажеттіліктегі тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi шарттың қолданысын кон-
курс (аукцион) тəсілімен мемлекеттiк сатып алу қорытындысы шығарылғанға жəне шарт күшіне 
енгенге дейінгі кезеңге Заңның 43-бабының 18-тармағына сəйкес ұзартады.»;

мынадай мазмұндағы 426-1, 426-2, 426-3 жəне 426-4-тармақтармен толықтырылсын:
«426-1. Жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) кезінде мемлекеттік сатып алу туралы 

шартты орындау мынадай кезектілікпен жүзеге асырылады:
1) веб-портал арқылы орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісін ресімдеу;
2) орындалған жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) тапсыру жəне қабылдау; 
3) Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының 

қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактіралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық 
шот-фактура ресімдеу;

4) тапсырыс берушінің орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтеры үшін ақы төлеуі.
426-2. Өнім беруші веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарлар, жұмыстар, қызметтер 

туралы мəліметтерді толтыра отырып, электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген осы 
Қағидаларға 22-1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тауарларды қабылдау-беру актісін (бұдан 
əрі - тауарларды қабылдау-беру актісі), 22-2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша орындалған 
жұмыстар актісін (бұдан əрі - орындалған жұмыстар актісі), 22-3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша көрсетілген қызметтер актісін жібереді.

426-3. Өнім беруші шарттық міндеттемелерін толық орындағаннан кейін тауарларды 
қабылдау-беру актілерімен, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актілерін бір 
мезгілде тапсырыс берушіге веб-портал арқылы осы Қағидаларға 22-4 жəне 22-5-қосымшаларға 
сəйкес нысандар бойынша электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарлардағы, 
жұмыстардағы, қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп жібереді.

426-4. Тапсырыс беруші веб-порталда өнім берушінің тауарларды қабылдау-беру актісін, 
орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісін ресімдеуі туралы хабарлама алған күннен 
бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей актіде шарт бойынша ақпаратты толтырады жəне оны 
электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітеді не дəлелді негіздемелер көрсете отырып, тау-
арларды, жұмыстарды, қызметтерді қабылдаудан бас тартады.

Тапсырыс беруші жеткізілген тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген 
қызметтерді қосымша зерделеу қажет болған жағдайда, хабарлама алған күннен бастап он 
жұмыс күнінен кешіктірмей осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген əрекетті орындайды, 
олар туралы өнім берушіге хабарлама алынған күнінен бастап, үш жұмыс күнінен кешіктірмей 
вебөпортал арқылы хабарлайды.»;

Конкурстық құжаттамаға 12-қосымшада:
реттік нөмірі 2 жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

2

Сатып алынатын 
қызметтің Тапсырыс 
берушінің салалық 
мамандандыру 

ұйымы миссиясына 
(ұйым мақсатының 

құрылтайшы 
құжаттарға сəйкес 
келуі) сəйкес келуі

0-ден 
3-ке 
дейін

0 əлеуетті өнім берушінің құрылтайшы құжаттарында 
сатып алынатын қызмет мəніне сəйкес келетін 

қызмет түрлері жоқ
1 миссиясы/мақсаты сатып алынатын қызметке сəйкес 

келеді, бірақ Тапсырыс берушінің салалық маман-
дандандыруына сəйкес келмейді 

2 миссиясы/мақсаты сатып алынатын қызметке 
сəйкес келеді жəне Тапсырыс берушінің салалық 

мамандануға ішінара сəйкес келеді
3 миссиясы/мақсаты сатып алынатын қызметке сəйкес 

келеді жəне Тапсырыс берушінің салалық маманда-
нуына сəйкес келеді

 »;
Қағидаларға 19-қосымшада Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт:
3.1-тармақ мынадай мазмұндағы 9) жəне 10) тармақшалармен толықтырылсын:
«9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген 

орындалған жұмыстар актісін жіберу жəне ресімдеуге;
10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда 

жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сəйкес электрондық 
шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға 
міндеттенеді.»; 

3.3-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда 

жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сəйкес электрондық 
шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген 
шот-фактураны қабылдауға;»;

Қағидаларға 20-қосымшада Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт:
4.1-тармақ мынадай мазмұндағы 8) жəне 9) тармақшалармен толықтырылсын:
«8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген 

орындалған жұмыстар актісін жіберу жəне ресімдеуге;
9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда 

жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сəйкес электрондық 
шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға 
міндеттенеді.»; 

4.3-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып 

берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сəйкес электрондық шот-
фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-
фактураны қабылдауға;»;

6.1-тармақ алынып тасталсын;
Қағидаларға 21-қосымшада Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы 

үлгі шарт:
3.1-тармақ мынадай мазмұндағы 8) жəне 9) тармақшалармен толықтырылсын:
«8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген 

көрсетілген қызметтер актісін жіберу жəне ресімдеуге;
9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда 

жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сəйкес электрондық 
шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға 
міндеттенеді.»;

3.3-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) көрсетілген қызметтер актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін 

шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактуралар 
ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны 
бекіткеннен кейін қабылдауға;»;

5-Тарауының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Қызметтер көрсету»;
5.2-тармақ алынып тасталсын.
2. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 3 қазандағы №521 
бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін тіркеудің мемлекеттік 
тізілімінде № 14331 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 27 
қазанда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

1-тармақта:
жетпіс бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«378-1. Заңның 39-бабы 3-тармағының 6), 7), 11), 15), 28), 50), 51), 53) жəне 54) 

тармақшалары негізінде жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған кез-
де Тапсырыс беруші əлеуетті өнім берушіні айқындау үшін тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің жарнамасындағы, каталогтарындағы, сипаттамаларындағы жəне 
Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасына сəйкес көпшілік оферта болып танылған 
белгісіз тұлғалар тобына арналған басқа ұсыныстардағы жалпыға қол жетімді ақпарат көздерін 
зерделеу арқылы сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығын тал-
дау нəтижелері бойынша айқындалған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін 
қызметтер нарығында, оның оның ішінде ұқсас тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бой-
ынша қызметін жүзеге асыратын кемінде үш əлеуетті өнім берушіге коммерциялық ұсыныстар 
беру туралы сұрау салулар жібереді.»;

жетпіс тоғызыншы, сексенінші, сексен бірінші жəне сексен екінші абзацтар мынадай ре-
дакцияда жазылсын: 

«426. Тауарларды жеткізген кезде мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау мына-
дай кезекпен жүзеге асырылады:

1) жүкқұжаттың түпнұсқасын бере отырып, тауарды жеткізу орнына тауарды жеткізу;
2) өнім беруші тауарды жеткізу фактісін растайтын жүкқұжаттың электрондық көшірмесін 

тіркей отырып, веб-портал арқылы тауарды қабылдап алу-беру актісін ресімдейді;
3) тапсырыс беруші тауарды қабылдайды;
4) «Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 9 
ақпандағы № 77 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
10423 болып тіркелді) (бұдан əрі - Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың 
құжат айналымының қағидалар) сəйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі 
арқылы жазып берілген электрондық шот-фактураны ресімдеу;

5) тапсырыс беруші жеткізілген тауар үшін ақы төлейді.»;
екі жүз қырық бірінші, екі жүз қырық екінші жəне екі жүз қырық үшінші абзацтар мынадай 

редакцияда жазылсын: 
«2) жүкқұжат;
3) тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);
4) осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті 

қамтудың үлесі бойынша есеп (шарттық міндеттемелер толық орындалғаннан кейін 
ұсынылады);»;

екі жүз елуінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«3) Тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру 

актісін бекітуге не Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында 
белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дəлелді негіздемелерін көрсете отырып 
қабылдаудан бас тартуға;»;

екі жүз елу жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«3) сəйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші 

растаған Тауардың сəйкестігін бағалау туралы құжаттың (сəйкестік сертификаты / сəйкестігі 
туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куəлік) көшірмесі;»;

екі жүз тоқсан бір жəне екі жүз тоқсан екінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
3) осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін 

қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;
4) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы 

сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;»;
екі жүз тоқсан тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін 

бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында 
белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дəлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты 
қабылдаудан бас тартуға;»;

үш жүз жиырма бірінші жəне үш жүз жиырма екінші абзацтар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3) осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Өнім беруші Тапсырыс берушіге көрсеткен қызметтердің сипаттамасымен, жалпы со-
масы көрсетіле отырып, шот-фактура;»;

үш жүз отыз бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
3) Қызметті қабылдау кезінде веб-портал арқылы көрсетілген қызметтер актісін бекітуге 

не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген 
мерзімде оның қабылданбауына дəлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан 
бас тартуға;

Бұйрыққа 6-қосымшада:
Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыспен көзделген кқрсетілетін қызметтерді мемлекеттік са-

тып алу бойынша конкурстық құжаттамада:
21-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
Конкурстық өтінімдері осы тармақтың 2) тармақшасының екінші жəне үшінші абзацтарында 

көрсетілген критерийлер бойынша бір баллдан кем алған əлеуетті өнім берушілер конкурсқа 
қатысуға жіберілмейді.».

Бұйрыққа 8-қосымшада:
Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік 

сатып алу туралы үлгілік шартта:
2.5.-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.5. Төлеу алдындағы қажетті құжаттар:
1) <аумақтық қазынашылық органында тіркелген/қол қойылған> Шарт;
2) көрсетілген қызмет актісі (актілері);
3) осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін 

қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;
4) Өнім беруші Тапсырыс берушіге көрсеткен қызметтердің сипаттамасымен, жалпы со-

масы көрсетіле отырып, шот-фактура;»;
3.1.-тармақ мынадай мазмұндағы 7) жəне 8)-тармақшалармен толықтырылсын:
«7) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген 

көрсетілген қызметтер актісін жіберу жəне ресімдеуге;
8) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда 

жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сəйкес электрондық 
шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға 
міндеттенеді.»;

3.3.-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1)-тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) көрсетілген қызметтер актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін 

шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактуралар 
ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны 
бекіткеннен кейін қабылдауға;»;

5-Тарауының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Қызметтер көрсету»;
5.2.-тармақ алынып тасталсын.
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк сатып алу заңнамасы 

департаментi (С.М. Ахметов) заңнамада белгiленген тəртiппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркеген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 

мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 
күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің Эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
Республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 
27 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №14593 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 желтоқсан            №700            Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр 
бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН:
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр бұйрықтарына мына өзгерістер 

енгізілсін:
1) «Салық төлеушінің (салық агентінің), төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін жəне (немесе) 

мемлекеттік кірістер органдары ұстаған тауарларды өткізу саласындағы уəкілетті заңды тұлғаны 
айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 25 желтоқсандағы 
№ 585 бұйрыққа (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10152 бо-
лып тіркелді, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 26 ақпанда жарияланды):

(Соңы 20-бетте) 



20  13 МАУСЫМ 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

(Соңы. Басы 19-бетте) 

(Жалғасы 21-бетте) 

бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 12-бабы 1-тармағының 
41-1) тармақшасына жəне «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 2010 жылғы 30 
маусымдағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 4-бабы 1-тармағының 50-1) тармақшасына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:»;

2) «Салықтық өтініштердің нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 604 бұйрыққа (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10175 болып тіркелді, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 9 сəуірде жарияланды):

1-тармақтың 13)-14) тармақшалары алып тасталсын; 
көрсетілген бұйрыққа 13, 14-қосымшалар алып тасталсын. 
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті 

(А.М.Қыпшақов) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді 

баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануға 
жолдануын;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 
күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкiне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауын;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 7 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14769 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 желтоқсан        №702            Астана қаласы

Жеке тұлғалардың мәмілелері мен шарттары бойынша 
мәліметтерді нотариустардың ұсыну нысанын, 
қағидаларын және мерзімдерін бекіту туралы

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 
жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 583-
бабы 7-3-тармағының 1) жəне 3) тармақшаларына жəне «Мемлекеттік статистика 
туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 
3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жеке тұлғалардың мəмілелері мен шарттары 

бойынша мəліметтердің нысаны;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Жеке тұлғалардың мəмілелері мен шарттары 

бойынша мəліметтерді нотариустардың ұсыну қағидалары жəне мерзімдері бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М. 

Теңгебаев) заңнамада белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оның 

көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне оған енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жiберілуін; 

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолдануын;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б. СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Əділет министрінің м.а.
_______________ З.Баймолдина
2017 жылғы 5 қаңтар

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы 
_______________ Н. Айдапкелов
2017 жылғы «___»___________ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2016 жылғы 29 желтоқсан № 702 бұйрығына 1-қосымша

Нысан

Жеке тұлғалардың мəмілелері мен шарттары бойынша 
мəліметтерді нотариустардың ұсыну нысанын, қағидаларын жəне мерзімдерін 

бекіту туралы

Есептік кезең: 20 _ жыл

Индекс: 1-ЖТМШМ
Кезеңділігі: жылсайын
Ұсынатын адамдар тобы: Мəліметтерді мемлекеттік нотариаттық кеңселерде 

жұмыс істейтін нотариустар жəне жеке тұлғалардың мəмілелері жəне келісімдері 
бойынша жеке практикамен айналысатын нотариустар ұсынады

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 
кірістер комитетіне

Ұсыну мерзімі: жылсайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 31 наурызынан 
кешіктірмей ұсынылады

№
р/с

Сатып алушы 
(жылжымайтын 
мүлік), алушы 

(ол бар болса) 
туралы мəліметтер 

Шарттың 
немесе 

мəміленің 
тарапы 
болып 

табылатын 
тұлғаның 
БСН/ЖСН

Мəлі-
мет-
тер 
коды

Шарттың 
немесе 

мəміленің 
мəндік 

атауы (ол 
бар бол-

са)

Нотариат-
тық іс- 
əрекет-
терді 

тіркеу күні

Шарттың 
немесе 

мəміленің 
құны 

(ол бар 
болса), 
теңгемен

Када-
стрлық 
нөмірі 

(ол бар 
болса)

Жеке 
тұлға-
ның 
ЖСН

Жеке 
тұлғаның 
Т.А.Ə. 

(ол бар 
болса)

А В С D E F G H I

_______________________________________________/____________________________
Мəліметтер ұсынатын нотариустың           (электрондық-цифрлық қолтаңбасы)

Т.А.Ə. (ол бар болса)
Орындаушының телефон нөмірі __________________________________________________
Мəліметтерді ұсынатын нотариустың адресі _______________________________________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 желтоқсандағы №702 бұйрығына 2-қосымша

Жеке тұлғалардың мəмілелері мен шарттары бойынша 
мəліметтерді нотариустардың ұсыну нысанын, қағидаларын жəне мерзімдерін 

бекіту туралы

1. Осы Жеке «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 
583-бабы 7-3-тармағының 1) жəне 3) тармақшаларына жəне «Мемлекеттік статисти-
ка туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 
3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне жеке тұлғалардың мəмілелері 
жəне келісімдері бойынша нотариустардың мəліметтер беру мерзімін жəне тəртіптерін (бұдан 
əрі - Мəлімет) айқындайды:

1) мемлекеттiк немесе өзге де тiркеуге жататын мүлiк, сондай-ақ ол бойынша құқықтар жəне 
(немесе) мəмiлелер мемлекеттiк немесе өзге де тiркеуге жататын мүлiк туралы;

2) егер мəмiледе (шартта) көзделген баға республикалық бюджет туралы заңда белгiленген 
жəне тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын ең төмен жалақының 160 есе-
ленген мөлшерiнен асып кеткен жағдайда, осы тармақта көрсетiлмеген басқа да мəмiлелер 
жəне келісімдері туралы. 

2. Мəліметтерді мемлекеттік нотариаттық кеңселерде жұмыс істейтін нотариустар 
жəне жеке тұлғалардың мəмілелері мен шарттары бойынша жеке практикамен айна-
лысатын нотариустар (бұдан əрі – нотариустар) ұсынады.

3. Мəліметтер Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 
комитетінің ақпараттық жүйелері арқылы электрондық тəсілмен, есепті кезеңнен 
кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей ұсынылады. Есепті кезең күнтізбелік 
жыл болып табылады.

 4. Мəліметтер осы бұйрықпен насыны бекітілген қосымша 1 бойынша ұсынылады, 
онда мынадай мəліметтер көрсетіледі:

1) А бағанында – жолдың реттік нөмірі, араб цифрлармен;
2) В бағанында – жеке тұлғаның – ол бойынша мəліметтер ұсынылатын сатып 

алушының (жылжымайтын мүлікті), алушының (жұмыстар, қызмет көрсету) жеке 
сəйкестендіру нөмірі. Егер сатып алушылар бірнеше болған жағдайда, əрбір сатып 
алушы (жылжымайтын мүлікті), алушының (жұмыстар, қызмет көрсету) жеке жолмен 
көрсетіледі, бұл ретте А бағанындағы реттік нөмір мəмілеге қатысушылар санына 
байланыссыз өзгертілмей қалады;

3) С бағанында – жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса); 
4) D бағанында – келісім немесе мəміле тарапы болып табылатын тұлғаның 

бизнес-сəйкестендіру нөмірі немесе жеке сəйкестендіру нөмірі. Егер тараптар 
бірнеше болған жағдайда, əрбір тарап бойынша деректер жеке жолмен көрсетіледі;

5) E бағанында – Мəліметтер коды:
001 – осы Қағиданың 1-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген;
002 – осы Қағиданың 1-тармағы 2) тармақшасында көрсетілген;
6) F бағанында – мəміленің жəне шарттың мəндік атауы (ол бар болса);
7) G бағанында – F бағанда көрсетілген мəмілеге жəне шартқа қатысты 

нотариаттық іс-əрекеттерді тіркеу күні;
8) H бағанында – F бағанда көрсетілген мəміленің жəне шарттың мəндік құны. Егер 

құн туралы деректер болмаған жағдайда, осы бағанда нөл көрсетіледі;
9) I бағанында – F бағанда көрсетілген кадастрлық нөмір (ол бар болса)  ;
5.  Мəліметтер  нотариу  стың  электрондық  цифрлық  қолтаңбасымен 

куəландырылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 
қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14732 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 30 желтоқсан          №704             Астана  қаласы

Лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз 
жүзеге асыратын дара кәсіпкерлерге және заңды тұлғалар 

үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына 

қойылатын талаптарды бекіту туралы

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 11-бабы 3-2-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Лизинг беруші ретінде лизингтік кызметті лицензиясыз жүзеге асы-
ратын дара кəсіпкерлерге жəне заңды тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға  қарсы іс-қимыл жасау 
мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (А.З. 
Мекебеков) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) тіркелген осы бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі бір данасын қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жари-
яндыру жəне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсына ор-
наластыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а.
Р.ДƏЛЕНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 704 бұйрығымен бекітілген

Лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге асыратын дара 
кəсіпкерлерге жəне заңды тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жа-
сау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар

1-бөлім. Жалпы ережелер
1. Осы Лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге асыратын дара 

кəсіпкерлерге жəне заңды тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі 
бақылау қағидаларына қойылатын талаптар (бұдан əрі – Талаптар) «Қылмыстық жолмен 
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі 
– Заң) сəйкес əзірленген жəне лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге 
асыратын дара кəсіпкерлерге жəне заңды тұлғаларға арналған қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау 
мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды айқындайды. 

2. Осы Талаптарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою – қаржы 

мониторингінің субъектілері мен мемлекеттік органдар терроризмді жəне экстремизмді 

қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымға жəне (не-
месе) жеке тұлғаға не бенефициарлық меншік иесі көрсетілген тізбеге енгізілген жеке тұлға бо-
лып табылатын ұйымға тиесілі ақшаның жəне (немесе) өзге мүліктің берілуін, қайта өзгертілуін, 
иеліктен шығарылуын немесе орын ауыстыруын тоқтата тұру бойынша қабылдайтын шаралар;

2) клиент –жүзеге асырылатын лизингтік қызмет шеңберінде қызмет көрсететін қаржылық 
мониторинг субъектісінен қызмет алатын жеке кəсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға немесе 
заңды тұлға;

3) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекелдері – қаржылық лизингті меншікке беру субъектісінің қызметтерін 
пайдалану арқылы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 
терроризмді қаржыландыру ықтималдығы;

4) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекелдерін басқару – қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру 
(жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерінің мониторингі, айқындау, сондай-
ақ оларды төмендету бойынша субъектілер қабылдайтын шаралар жиынтығы (қызметтерге, 
клиенттерге қатысты);

5) субъект – лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге асыратын дара 
кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар;

6) ФМ-1 нысаны – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 
1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жата-
тын операциялар туралы мəліметтер мен ақпарат беру қағидаларында айқындалған нысан;

7) іскерлік қатынастар – клиенттер жəне қаржылық мониторинг субъектілері жəне жүзеге 
асырылатын лизинг қызмет процессінде туындайтын қатынастар;

8) ішкі бақылау – қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) 
жəне терроризмді қаржыландырудың (бұдан əрі – КЖ/ТҚ) алдын алу мақсатында субъекті 
қабылдайтын ұйымдастырудың, саясаттың, рəсімдер мен əдістердің жүйесі;

9) ішкі бақылау қағидасы – ішкі бақылауды жүзеге асыру бағдарламалары (бұдан 
əрі – ІБҚ) қамтылған, сақтауға жəне іске асыруға міндетті болып табылатын субъекті 
əзірлеген құжат. 

Осы Талаптарда пайдаланылатын өзге де ұғымдар Заңға сəйкес жəне «Қаржы лизингі 
туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 шілдедегі Заңына сəйкес қолданылады. 

3. ІБҚ Заңның 11-бабы 3-тармағына сəйкес бағдарламаларды қамтиды.
4. КЖ/ТҚҚ туралы заңнамаға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілген 

жағдайда, субъект олар күшіне енген күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде ІБҚ-ға тиісті 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізеді.

2-бөлім. КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы
 5. Ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы:
1) ішкі бақылауды жүзеге асыру барысында субъектінің қызметін сипаттауды қоса 

алғанда ішкі бақылауды ұйымдастыру рəсімін;
2) Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) жəне  6) тармақшаларында көзделген 

шараларды қолдану мүмкін болмаған жағдайда клиентпен іскерлік қатынастарды орнату-
дан бас тарту, сондай-ақ ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операция жасаудан бас 
тарту жəне ФМ-1 нысаны бойынша бас тарту жəне тоқтату бойынша қабылданған шаралар 
туралы ақпаратты жолдаумен қоса ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операциялар-
ды тоқтату бойынша шараларды қабылдау рəсімін;

3) зерделеуге жататын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды 
күдікті ретінде тану рəсімін;

4) уəкілетті органға мəліметтерді, ақпаратты жəне құжаттарды беру үшін қолданылатын 
автоматтандырылған ақпараттық жүйелер жəне бағдарламалық қамту жұмысының 
нұсқамалары мен регламенттерін қоса алғанда, уəкілетті органға қаржы мониторингіне 
жататын операциялар туралы мəліметтер мен ақпаратты, клиентпен іскерлік қатынастар 
орнатудан бас тарту, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен жəне (немесе) 
өзге де мүлікпен операция жүргізуден бас тарту фактілерін беру рəсімін;

5) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды, қаржы мониторингіне 
жататын операциялар, оның ішінде күдікті операциялар туралы құжаттар мен мəліметтерді, 
сондай-ақ барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды зерделеу 
нəтижелерін қоса, клиентті тиісінше тексеру нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен 
мəліметтерді тіркеу, сақтау рəсімін;

Қаржы мониторингіне жататын жəне уəкілетті органға жіберілетін операцияларды 
құжаттық тіркеу нөмірленген, тігілген, субъектінің қолымен жəне мөрмен бекітілген қаржы 
мониторингіне жататын операциялар туралы мəліметтер есебінің журналында жүзеге 
асырылады. 

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мəліметтер есебінің журналында:
уəкілетті органға ақпаратты беру нөмірі мен күні;
хабарлама беру негізі;
уəкілетті органның ФМ-1 нысанын қабылдағаны/қабылдамағаны туралы хабарламаның 

нөмірі мен күні тіркеледі;
6) субъект қызметкерлері жол берген КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы,   ІБҚ-ны бұзу фактілері 

өздеріне белгілі болғандығы туралы қызметкерлердің бірінші басшысын хабардар ету рəсімі;
7) клиенттер мен өзге де тұлғаларға Заңның 11-бабы 5-тармағына сəйкес осындай 

клиенттер туралы жəне олар жасайтын операциялар туралы ақпаратты, мəліметтер 
мен құжаттарды уəкілетті органға бергені туралы хабарлауға құқығы жоқтығы туралы 
ережені қамтиды. 

6. ІБҚ бағдарламаны іске асыру жəне сақтау бойынша жауапты қызметкерді немесе 
құрылымдық бөлімшені белгілеуді көздейді.

7. Субъект ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы шеңберінде мыналарды 
жүзеге асырады:

1) ІБҚ-ға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізуді;
2) Заңның 10-бабы 2-тармағына сəйкес уəкілетті органға қаржы мониторингіне жататын 

операциялар туралы мəліметтер мен ақпарат беруді ұйымдастыруды жəне бақылауды;
3) клиент операцияларын күдікті ретінде тану туралы шешімдер қабылдауды; 
4) клиент операцияларын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларға 

жатқызу туралы шешімдер қабылдауды;
5) клиент операцияларын тоқтату не жүргізуден бас тарту жəне уəкілетті органға жіберу 

қажеттігі туралы шешімдер қабылдауды;
6) уəкілетті органның күдікті операцияны жүргізуді тоқтату туралы шешімін орындауды;
7) клиенттермен іскерлік қатынастар орнату, жалғастыру не тоқтату туралы шешімдер 

қабылдауды;
8) клиенттің (оның өкілінің) жəне бенефициарлық меншік иесінің операцияларына 

қатысты қабылданған шешімдерді құжаттық тіркеуді; 
9) ІБҚ-ны іске асыру барысында алынған деректер негізінде клиенттің дерекнамасын 

қалыптастыруды; 
10) тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөнінде шаралар 

қабылдауды; 
11) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды қоса, клиентті тиісінше 

тексеру нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен мəліметтерді, қаржы мониторингіне 
жататын операциялар, оның ішінде күдікті операциялар туралы құжаттар мен мəліметтерді, 
сондай-ақ барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды зерделеу 
нəтижелерін клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтатқан күннен бастап кем дегенде бес 
жыл сақтау жөніндегі шараларды қамтамасыз етуді;

12) өз қызметін жүзеге асыру барысында алынған ақпаратты құпия сақтауды қамтамасыз 
етуді;

13) КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманың орындалуына бақылауды жүзеге асыру үшін тиісті 
мемлекеттік органдарға ақпарат беруді;

14) Заңның 10-бабы 3-1-тармағына сəйкес уəкілетті органға оның сұратуы бойынша 
қажетті ақпаратты, мəліметтер мен құжаттарды ұсынуды жүзеге асырады.

3-бөлім. Технологиялық жетістіктерді пайдалану тəуекелін қоса алғанда, 
клиенттердің тəуекелдерін жəне қызметтерді қылмыстық мақсаттарда пайдалану 

тəуекелдерін ескеретін, КЖ/ТҚ тəуекелін басқару бағдарламасы
8. КЖ/ТҚ тəуекелін басқару бағдарламасы субъектінің тəуекел дəрежесін бере отырып 

клиенттің КЖ/ТҚ-мен байланысты ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операциялар 
жасау тəуекеліне бағалау жүргізуін көздейді.

Тəуекелдер дəрежесі клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық меншік иесі туралы 
қолда бар мəліметтер негізінде қалыптастырылады.

Тəуекелдерді бағалау нəтижелері құжаттық тіркеледі жəне тиісті мемлекеттік орган-
дар мен субъект мүше болып табылатын коммерциялық емес ұйымдардың талап етуі 
бойынша беріледі. 

Клиентке берілген тəуекелдер дəрежесі қажеттілігіне қарай, алайда жылына кемінде 
бір рет қайта қаралады.

9. ҚЖ/ТҚ тəуекелін басқару бағдарламасында тəуекелдің жоғары дəрежесі:
1) мынадай:
Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын əзірлеу тобының (бұдан əрі 

– ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын жəне (немесе) жеткілікті орындамайтын;
сыбайлас жемқорлық немесе өзге де қылмыстық əрекеттерінің жоғары дəрежесімен;
Біріккен Ұлттар Ұйымы (əрі – БҰҰ) салатын санкцияларға, эмбарго жəне сол сияқты 

шараларға ұшыраған;
террористік (экстремистік) əрекеттерді қаржыландыратын немесе қолдау көрсететін 

жəне белгіленген террористік (экстремистік) ұйымдары бар; 
Осындай мемлекеттердің тізбесіне (аумақтардың) БҰҰ-ның жəне халықаралық 

ұйымдардың деректері бойынша сілтемелер уəкілетті органның ресми интернет-ресур-
сында орналастырылады.

2) мынадай жағдайларда клиентке:
клиент шетелдiк жария лауазымды тұлға болып табылған;
клиент жария халықаралық ұйымның лауазымды тұлғасы болып табылған;
клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның мүддесіне (пайдасына) əрекет ететін 

тұлға болып табылған;
клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның зайыбы, жақын туысы болып табылған;
клиент (оның өкілі) не бенефициарлық меншік иесі не клиенттің операция бойынша 

контрагенті Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6058 болып тіркелген «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының  2010 жылғы 10 
ақпандағы № 52 бұйрығымен (бұдан əрі – Бұйрық) бекітілген оффшорлық аймақтар тізбесіне 
енген мемлекетте (аумақта) тіркелген немесе қызметін жүзеге асырған;

клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі, немесе клиенттің операция бойынша 
контрагенті Заңның 12-бабына сəйкес Терроризмді жəне экстремизмді қаржыландырумен 
байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енген;

клиент азаматтығы жоқ тұлға болып табылған;
клиент Қазақстан Республикасында келген мекенжайы болмаған Қазақстан 

Республикасының азаматы болып табылған;
клиент резидент емес болып табылған;
клиентпен іскерлік қатынас ерекше жағдайларда (мысалы, субъект мен клиенттің ара-

сында өте үлкен түсініксіз географиялық арақашықтық бар) жүзеге асырылған;
клиент берген мəліметтерді тексеру кезінде субъектіде қиындықтар пайда болған;
клиент пайдаланылуы субъектінің əдеттегі тəжірибесінен айрықшаланатын, стан-

дартты емес немесе есеп айырысудың əдеттегіден ерекше күрделі схемаларын жүргізуді 
талап еткен;

клиент жаңа жəне дамып келе жатқан технологиялар сияқты жаңа, сондай-ақ іс жүзінде 
бар өнімдерге жаңа механизмдер беруді қоса алғанда жаңа өнімдерді жəне жаңа іскерлік 
тəжірибені пайдаланған; 

клиент қаржы мониторингі рəсімдерінен жалтаруға бағытталған іс-қимыл жасаған;
клиенттің операциялары бұрын күдікті деп танылған;
клиент төлемнің шартты талаптарын орындамайды, нəтижесінде лизинг алушыдан 

түсетін төлемдер жүйелі түрде, атап айтқанда жыл ішінде екі немесе одан да артық рет 
лизинг жарнасына (гарант, кепіл беруші) қатысушы болып табылмайтын басқа жеке не-
месе заңды тұлға жүзеге асырады;

клиент лизинг беруші талап етпесе де тиісті себепсіз лизинг заты үшін үлкен аванстық 
төлем ұсынатын;

лизинг затын қаржыландыруға өтініш білдірген клиенттің өтініші лизинг затын қолдану 
ниетіне қатысты немесе клиенттің іскерлік белсенділігіне қатысты (лизинг алушының 
қызмет түрі мен лизингтік шарт арасындағы айқын сəйкессіздік) негізді болып көрінбеген; 

 3) ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операциялар:
айқын экономикалық мəні жоқ немесе анық қойылған заңды мақсаты жоқ;
ерекше ірі сомаға жүргізілген;
КЖ/ТҚ-ның жоғары тəуекелі туралы ақпарат болған жағдайда беріледі.
10. КЖ/ТҚ тəуекелінің жоғары дəрежесі берілген клиенттерге Заңның 5-бабы 

7-тармағына сəйкес клиенттерді тиісінше тексерудің күшейтілген шаралары қолданылады.
Тəуекелдің жоғары дəрежесі берілмеген клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық 

меншік иесі туралы қолда бар мəліметтер негізінде клиенттерге тəуекелдің төмен дəрежесі 
тағайындалады жəне Заңның 5-бабы 7-тармағына сəйкес клиенттерді тиісінше тексерудің 
жеңілдетілген шаралары қолданылады.

4-бөлім. Клиенттерді сəйкестендіру бағдарламасы
11. Клиенттерді сəйкестендіру бағдарламасы субъектінің клиент жүзеге асырған опе-

рацияларды қаржыландыру көзі туралы мəліметтерді қоса алғанда, клиенттер (олардың 
өкілдері) жəне бенефициарлық меншік иелері туралы бұрын алынған мəліметтерді анықтау, 
жаңарту бойынша іс-шараларды жүргізу болып табылады.

Клиенттерді сəйкестендіру бағдарламасы:
1)  Заңның 5-бабының талаптарына сəйкес клиентті  (оның өкілін) жəне бенефициарлық 

меншік иесін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды сақтау қажеттілігін жəне рəсімін;
2)  Заңның 5-бабы 3-тармағының 6) тармақшасына сəйкес клиент (оның өкілі) жəне 

бенефициарлық меншік иесі туралы мəліметтердің анықтығын тексеру қажеттілігін жəне 
рəсімін;

3)  Заңның 12-бабына сəйкес клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық меншік иесі 
туралы мəліметтердің Терроризмді жəне экстремизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде болғандығын тексеру қажеттілігін жəне рəсімін; 

4)  Заңның 8-бабының талаптарына сəйкес клиенттiң шетелдiк жария лауазымды тұлғаға, 
оның отбасы мүшелеріне жəне жақын туыстарына жататынын жəне (немесе) қатыстылығын 
тексеру қажеттілігін жəне рəсімін;

5) сəйкесінше тіркеуі, тұратын жері немесе орналасқан жері бар клиенттерді анықтау 
қажеттілігін жəне рəсімін.

ФАТФ ұсынымдарын орындамайтын жəне (немесе) жеткілікті орындамайтын не Заңның 
4-бабы 4-тармағының 4) тармақшасына сəйкес көрсетілген мемлекетте (көрсетілген 
аумақта) тіркелген банктегі шоттарды пайдаланушы мемлекетте (аумақта); 

Бұйрықпен бекітілген Оффшорлық аймақтар тізбесінде;
6) болжалды мақсатты жəне іскерлік қатынастар сипатын белгілеу қажеттілігін жəне 

рəсімін;
Болжалды мақсатты жəне іскерлік қатынастар сипатын белгілеу кезінде КЖ/ТҚ 

тəуекелінің жоғары дəрежесі бар клиент үшін жасалатын операциялардың қызмет түрі мен 
қаржыландыру көзі туралы қосымша мəліметтер сұратылады.

КЖ/ТҚ тəуекелінің төмен дəрежесі бар клиент үшін болжалды мақсатты жəне іскерлік 
қатынастар сипатын белгілеу клиент операцияларының сипаты негізінде анықталады.

7) сəйкестендіру нəтижелері бойынша алынған мəліметтерді клиент (оның өкілі) жəне 
бенефициарлық меншік иесі туралы сəйкестендіру мəліметтерінің өзгеруіне қарай, алай-
да сəйкестендіру жылына кемінде бір рет жаңарту қажеттілігін жəне тəртібін қамтуы тиіс. 

КЖ/ТҚ тəуекелінің жоғары дəрежесі бар клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық меншік 
иесі туралы мəліметтерді жаңарту кем дегенде жарты жылда бір рет жүзеге асырылады. 
КЖ/ТҚ тəуекелінің төмен дəрежесі бар клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық меншік 
иесі туралы мəліметтерді жаңарту кем дегенде екі жылда бір рет жүзеге асырылады. 

5-бөлім. Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын 
зерделеуді қоса алғанда, клиенттердің операцияларына мониторинг жасау жəне 

зерделеу бағдарламасы 
12. Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын зерделеуді 

қоса алғанда, клиенттер операцияларының мониторингі жəне оларды зерделеу 
бағдарламасы Заңның 4-бабы  1, 2, 3 жəне 4-тармақтарында көрсетілген операцияларды 
анықтауды қамтиды. 

Клиентке КЖ/ТҚ тəуекелінің жоғары дəрежесін берген жағдайда, субъект жоспарланған 
немесе жүргізілген операциялардың себептерін анықтау мақсатында клиенттің онда 
жүргізілген барлық операцияларын қосымша зерделейді жəне одан əрі тексеруді талап 
ететін операциялардың сипатын анықтайды. Клиентке КЖ/ТҚ тəуекелінің төмен дəрежесін 
берген жағдайда субъект клиенттің ағымдағы операциясын зерделейді.

13. Мониторинг бағдарламасын іске асыру жəне клиенттердің операцияларын зерде-
леу шеңберінде алынған мəліметтер құжаттық тіркеледі жəне клиенттің дерекнамасына 
енгізіледі.

14. Заңның 4-бабы 1, 2 жəне 3-тармақтарында көрсетілген клиент операцияларының 
мониторингі нəтижесінде анықталғандар туралы мəліметтер мен ақпаратты субъект 
уəкілетті органға ФМ-1 нысаны бойынша ұсынады.

15. Міндетті зерделеуге жататын операциялар туралы хабарламаны субъектілер 
уəкілетті органға осындай операция күдікті деп танылған күннен кейінгі келесі жұмыс 
күнінен кешiктiрмей ұсынады.

6-бөлім. КЖ/ТҚҚ мəселелері бойынша субъект қызметкерлерін даярлау жəне 
оқыту бағдарламасы

16. КЖ/ТҚҚ мəселелері бойынша субъект қызметкерлерін даярлау жəне оқыту 
бағдарламасы «Қаржы мониторингі субъектілерін жұмыскерлерді даярлау жəне оқыту бойын-
ша қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 
жылдың 28 қарашасындағы  № 533 бұйрығына сəйкес жүзеге асырылады, нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылдың 25 желтоқсанында  № 10001 тіркелген.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 20 
қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14708 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 30 желтоқсан               №705             Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір 
бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы 

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 
50-бабына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

1) «Əкімшілерге негізгі сыйақының ең төмен мөлшерлері мен оны төлеу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 183 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10808 тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 21 мамырда жарияланған):

көрсетілген бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Уақытша əкімшінің жəне оңалтуды басқарушылардың негізгі сыйақысының ең төмен мөлшері, 

сондай-ақ уақытша жəне банкроттықты басқарушылардың негізгі сыйақысының мөлшері мен олар-
ды төлеу қағидаларын бекіту туралы»;

көрсетілген бұйрықтың 1 тармағының 3)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сəйкес уақытша əкімшінің жəне оңалтуды басқарушылардың 

негізгі сыйақысының ең төмен мөлшерін, сондай-ақ уақытша жəне банкроттықты басқарушылардың 
негізгі сыйақысының мөлшерін төлеу қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес Уақытша жəне банкроттықты басқарушыларға 
төленетін негізгі сыйақының мөлшерлері осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес редакцияда жа-
зылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді; 

көрсетілген бұйрықтың 3-қосымшасына сəйкес Əкімшілерге негізгі сыйақы төлеу қағидаларында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Уақытша əкімшінің жəне оңалтуды басқарушылардың негізгі сыйақысының ең төмен мөлшерін, 

сондай-ақ уақытша жəне банкроттықты басқарушылардың негізгі сыйақысының мөлшерін төлеу 
қағидалары»;

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Уақытша əкімшіге негізгі сыйақыны төлеу тəртібі»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Оңалтуды басқарушыға негізгі сыйақыны төлеу тəртібі»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Уақытша басқарушыға негізгі сыйақыны төлеу тəртібі»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Банкроттықты басқарушыға негізгі сыйақыны төлеу тəртібі»;
6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Қорытынды ережелер»;
2-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Уақытша жəне банкроттықты басқарушылар үшін уəкілетті органда белгіленген өкілеттігін 

жүргізу кезінде оның ұзақтығына қарамай бүкіл кезең үшін ай сайынғы тіркелген сыйақы болып 
табылады.»;

2) «Уақытша əкімшіні, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты басқарушыларды есепке алу, 
оңалтуды жəне банкроттықты басқарушыларды тағайындау жəне шеттету қағидаларын, сондай-
ақ уақытша əкімшінің, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты басқарушылардың біліктілігін арт-
тыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары 
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 28 сəуірдегі № 189 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9478 тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 2 шілдеде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Уақытша əкімшіні, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты 
басқарушыларды есепке алу, оңалтуды жəне банкроттықты басқарушыларды тағайындау жəне 
шеттету қағидаларында:

3, 4, 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Уақытша əкімшіні, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты басқарушыларды есепке алу 

(бұдан əрі – Есепке алу) əкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдар хабарламаларының 
тізіліміндегі адамдарды əкімші кандидатурасын таңдау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында 
бірыңғай есепке алу үшін енгізіледі. 

4. Уəкілетті орган Есепке алуды уəкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылатын, 
осы Қағидаларға қосымшасына сəйкес нысан бойынша хабарламалары əкімші қызметін жүзеге 
асыруға құқығы бар адамдар хабарламаларының тізіліміне енгізілгендердің Бірыңғай тізілімін 
(бұдан əрі – Бірыңғай тізілім) жүргізу жолымен жүзеге асырылады.

5. Хабарламасы əкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдар тізіліміне енгізілгені жəне 
(немесе) тізілімнен алып тасталғаны туралы мəліметтер Бірыңғай тізілімге қызметінің басталғаны 
туралы хабарламаны берген жəне (немесе) əкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдар 
тізілімінен алып тасталған күннен кейінгі күні енгізіледі. Əкімшілер қызметінің нəтижелері туралы 
мəліметтер Бірыңғай тізілімге тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей 
енгізіледі.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Заңның 12 бабының 10-тармағымен көзделген жағдайларда уəкілетті органның аумақтық 

бөлімшесінің бұйрығымен оңалтуды жəне банкроттықты басқарушылар өздерінің өкілеттіктерін 
орындаудан:

1) əкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдар хабарламаларының тізілімінен алып 
тасталғаны туралы хабарламаны алған;

2) əкімшіден арыз түскен;
3) кредиторлар жиналысының хаттамасы түскен;
4) тексеру актісі шығарылған күннен бастап екі күні ішінде шеттетіледі.»;
көрсетілген қағидалардың Əкімшінің қызметін жүзеге асыру мақсатында уəкілетті органда 

тіркелген адамдардың бірыңғай тізілімі, осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 
редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Уақытша əкімшінің, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты 
басқарушылардың біліктілігін арттыру қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Уақытша əкімші, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты басқарушылар өзінің 

біліктілігін уəкілетті орган бекітілген Уақытша əкімшіні, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты 
басқарушыларды есепке алу, оңалтуды жəне банкроттықты басқарушыларды тағайындау 
жəне шеттету қағидаларына сəйкес əкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдар 
хабарламаларының тізіліміне енгізілгендердің бірыңғай тізіліміне деректер енгізілген күнінен ба-
стап əрбір үш жыл сайын арттырып отырады.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (Теңгебаев 
А.М.) заңнамада белгіленген тəртіпте:

1) Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде осы бұйрықтың мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 

баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық 
құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
баспа басылымдарына ресми ж ариялауға жіберілуін қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының  Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 желтоқсандағы №705 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 18 наурыздағы №183 бұйрығына 1-қосымша

Уақытша жəне банкроттықты басқарушыларға төленетін негізгі
сыйақының мөлшерлері

Р/с № Шарттар Негізгі сыйақының мөлшері
1. Уақытша басқарушы

1) Банкроттық туралы іс қозғалған күні активтері жоқ 
борышкер 1 ЕТЖ

2) Борышкер шағын кəсіпкерлік субъектісі 15 АЕК
3) Борышкер орта кəсіпкерлік субъектісі 20 АЕК
4) Борышкер ірі кəсіпкерлік субъектісі 25 АЕК
2. Банкроттықты басқарушы
1) Банкрот деп танылған күні активтері жоқ борышкер 1 ЕТЖ
2) Борышкер шағын кəсіпкерлік субъектісі 25 АЕК
3) Борышкер орта кəсіпкерлік субъектісі 30 АЕК
4) Борышкер ірі кəсіпкерлік субъектісі 35 АЕК 

Ескертпе: Аббревиатуралардың толық жазылуы:
АЕК – тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 

айлық есептік көрсеткіш;
ЕТЖ – тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі 

жалақы.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2016 жылғы 30 желтоқсандағы №705 бұйрығына 2-қосымша
Уақытша əкімшіні, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты басқарушыларды есеп-
ке алу, оңалтуды жəне банкроттықты басқарушыларды тағайындау жəне шеттету 

қағидаларына қосымша 
Нысан

Хабарламалары əкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдар 
хабарламаларының тізіліміне енгізілгендердің бірыңғай тізілімі
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Ағымдағы жылы, тексеру жəне камералдық 
бақылау нəтижесі, оның ішінде шағымдар бой-
ынша оңалту жəне банкроттық рəсімдер бары-

сында жіберілген бұзушылықтар

анықталған бұзушылықтар 
бойынша əкімшіні əкімшілік 
жауапкершілікке тартқаны 

туралы мəліметтер 

біліктілігін 
арттыру 

туралы де-
ректер

19 20 21

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 7 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14768 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 27 сәуір              №284          Астана қаласы

Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер 
органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы 

(Жалғасы. Басы 106-108-нөмірлкрде)

«Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу  жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь  өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада  өткізуге лицен-

зия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
5-қосымша

 Нысан

Жеке тұлғаның лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеуге өтініші

Кімге _____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)

кімнен _____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)

_____________________________________________________________________
(қызметтің түрі жəне (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

жүзеге асыруға лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште _______ 
(лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруді сұраймын.

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы ________________________
(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)

Электрондық почтасы ______________________________________________
Телефоны ________________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банктік шоты_______________________________________________________________

(шот нөмірі, банктің атауы жəне орналасқан жері)
Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) _____________________________
(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)
Қоса берілген құжаттар___________ парақ.
Осы арқылы:
көрсетілген деректердің бəрі ресми байланыстар болып табылатыны жəне лицензия жəне 

(немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша оларға 
кез келген ақпаратты жіберуге болатыны;

өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
тыйым салмағаны;

қоса беріліп отырған құжаттардың бəрі шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып та-
былатыны расталады.

 
Жеке тұлға ____________   ___________________________________
      (қолы)      (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы «___» _________

«Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу  жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада  өткізуге лицензия 

беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
6-қосымша

(Тегі, аты, болса əкесінің аты (бұдан əрі – аты-жөні)
немесе көрсетілетін қызметті алушы ұйымның атауы)

________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

 Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат 
  «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасының Заңы 20-бабының 2) тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» РМК филиалының №__ бөлімі (мекенжайын көрсету) құжаттарды қабылдаудан 
Сіздің «Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 
көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты, мемлекеттік 
қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

жоқ құжаттардың атауы: 
10) _______________________________;
11) _______________________________;
12) ....

 Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден екі данада жасалды. 

 (ХҚКО қызметкерінің) аты-жөні   (қолы) 

Орындаушы. аты-жөні
Телефон.
Алдым: аты-жөні / көрсетілетін қызметті алушының қолы

20__ ж. «___» _________ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 15-қосымша

«Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіби зейнетақы жар-
налары мен əлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы 
мəліметтер, салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті 

кəсіби зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу жəне аудару, əлеуметтік аударымдар-
ды есептеу жəне төлеу бойынша міндеттемелерді орындау бойынша бюджетпен есеп 

айырысулардың жай-күйі туралы дербес шоттан көшірме беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіби зейнетақы жарналары 

мен əлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мəліметтер, салық 
міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіби зейнетақы жарнала-
рын есептеу, ұстап қалу жəне аудару, əлеуметтік аударымдарды есептеу жəне төлеу бойынша 
міндеттемелерді орындау бойынша бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі туралы дербес шот-
тан көшірме беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
(бұдан əрі – Министрлік) əзірлеген.

3. Мемлекеттік қызметті аудандар, қалалар жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы 
экономикалық аймақтар аумақтарындағы Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық 
органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Сұрау салуды, өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары немесе Салық 

есептілігін өңдеу қызметі ақпараттық жүйесі веб-қосымшасы (бұдан əрі – СЕӨҚ АЖ) арқылы;
2) Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Халыққа қызмет 

көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны 
(бұдан əрі – ХҚКО) арқылы;

3) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады. 

2. Мемлекеттiк қызмет көрсету тəртiбi
4. Мемлекеттiк қызметті көрсету мерзімдері:
1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге СЕӨҚ АЖ-да, ХҚКО-да жəне порталда 

тапсырған сəттен бастап: 
берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мəлімет сұрау салу келіп түскен күнінен бастап 3 (үш) 

жұмыс күнінен кешіктірмей жасалады;
салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік зейнетақы 

жарналарын жəне əлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша міндеттемелерді орындау бойынша 
бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі туралы дербес шоттан үзінді көшірме беру (бұдан əрі – 
Үзінді көшірме) –салықтық өтінішті берген сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей беріледі;

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тап-
сыруы үшін берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО – 15 (он бес) минут;

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) жəне 
(немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіби зейнетақы жарналары 

мен əлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мəліметтер (бұдан 
əрі - берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мəлімет) электронды нысанда;

2) үзінді көшірмені беру.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық жəне (немесе) қағаз түрінде.
Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі көрсетілетін қызметті 

берушінің лауазымды тұлғасының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанында 
көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі -көрсетілетін қызметті алушы) 
тегін негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен дүйсенбіден 
бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-
ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек күту тəртібімен көрсетіледі. 

2) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 
күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес 
түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 

қабылдау көрсетілетін қызметті алушының тіркелген орны бойынша жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз электрондық кезек тəртібімен жүзеге асырылады, портал арқылы электрондық кезекті 
броньдау мүмкін.

3) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері жүгінген жағдайда, 
өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге 
асырылады). 

9. Көрсетілетін қызметті алушы не нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілі 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО-ға:
1) берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мəлімет алу үшін – сұрау салу;
2) үзінді көшірме алу үшін – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға 

сəйкес нысан бойынша салықтық өтініш;
3) жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сəйкестендіру 

үшін).
Көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО-ға жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы 

құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын 
қабылдағаны туралы белгісі бар талонды алады.

ХҚКО-да дайын құжаттарды беру жеке басының (не нотариалды куəландырылған сенімхат 
бойынша оның өкілінің) куəлігін көрсеткен кезде тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхаттың 
негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті ХҚКО арқылы алған кезде көрсетілетін қызметті алушы егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ХҚКО ұсынатын нысан бойынша 
ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мəліметтерді пайдалану үшін 
жазбаша келісімін береді.

ХҚКО нəтижені бір ай ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, бұдан кейін оны көрсетілетін қызметті 
берушіге одан əрі сақтау үшін береді. Көрсетілетін қызметті бір ай өткен соң жүгінген кезде, 
көрсетілетін қызметті беруші ХҚКО-ның сұрау салуы бойынша бір жұмыс күнінің ішінде дайын 
құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін ХҚКО-ға жолдайды;

порталға:
сұрау салу немесе көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық 

құжат нысанындағы салықтық өтініш.
Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар тура-

лы, заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нəтижесін алу күні мен уақытын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге сұрау 
салуды қабылдау туралы мəртебе жолданады.

10. ХҚКО-ға жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, ХҚКО 
қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты-
на 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.
3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік органның, 

сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
тұлғаларының, халыққа қызмет көрсету орталықтарынның жəне (немесе) олардың 
қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағым жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

ХҚКО қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым ХҚКО–ның www.con.gov.kz 
интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО-ның бас-
шысына жіберіледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.
Шағымның қабылданғанын растау Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, кеңсесінде 

шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, оны тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО–ның атына келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның 
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның тіркелген күнінен бастап 15 (он 
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты көрсетілген мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып 

қойылатын өзге де талаптар 
13. Заңнамамен көзделген тəртіппен өзіне қызмет көрсету, жеке қозғалыс жасау, бағытталу 

қабiлетiнен толық немесе iшiнара айрылған көрсетілген қызметті алушыларға мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды ХҚКО қызметкері 1414 Бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы тұрғылықты жеріне шығу арқылы жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО: www.con.gov.kz интер-
нет–ресурстарында орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті электронды нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мəртебесі туралы 
ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

«Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіби зейнетақы 
жарналары мен əлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің жоқ (немесе) бар екендігі 
туралы мəліметтер, салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кəсіби зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу жəне аудару, əлеуметтік 

аударымдарды есептеу жəне төлеу бойынша міндеттемелерді орындау бойынша 
бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі туралы дербес шоттан көшірме беру» 

мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша
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(Жалғасы 22-бетте) 

(Жалғасы. Басы 20-бетте) тұрақты халықаралық тасымалдарды жүзеге асыраты н Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларына немесе азаматтарына тиесілі көлік құралдарының экипаж мүшелері;

Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан əскери базалардың,  əскери 
бөлімдердің, топтардың, контингенттердің немесе құрамалардың əскери қызметшілері мен 
азаматтық персоналы;

Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан жəне Қазақстан 
Республикасының немесе Қазақстан Республикасының с убъектілерінің меншігі болып та-
былатын объектілерде (оның ішінде концессиялық шарттар негізінде) жұмыс істейтіндер;

оқу немесе практикадан өту мақсатында Қазақстан Республикасынан тысқары  жерлерде 
жүрген студенттер, тағылымдамадан өтушілер мен практиканттар оқу немесе практикадан 
өтудің бүкіл кезеңінде;

сабақ беру, консультациялар беру немесе ғылыми жұмыстарды жүзеге асыру мақсатында 
Қазақстан Республикасынан тысқары  жерлерде жүрген оқытушылар мен ғылыми қызметкерлер 
сабақ берудің немесе аталған жұмыстарды орындаудың бүкіл кезеңінде;

емделу немесе сауықтырудан өту, профилактикалық ем алу мақсатында Қазақстан 
Республикасынан тысқары жерлерде жүрген жеке тұлғалар Қазақстан Республикасында тұрған 
уақытына жəне осы бапта көзделген басқа да кез келген өлшемдерге қарамастан, резидент 
жеке тұлғалар деп танылады.

5) Салық кодексінің мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес құрылған 
заңды тұлғалар жəне (немесе) тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) 
Қазақстан Республикасында болатын шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес құрылған заңды 
тұлғалар да Қазақстан Республикасының резиденттері деп танылады.

Нақты органның (директорлар кеңесінің немесе сол сияқты органның) негізгі басқару жəне 
(немесе) бақылау жүзеге асырылатын, сондай-ақ заңды тұлғаның кəсіпкерлік қызметін жүргізу 
үшін қажетті стратегиялық коммерциялық шешімдер қабылданатын жиналысы өткізілетін орын 
тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) деп танылады.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызмет көрсе ту мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті 

берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағым жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастырушы адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғ  аның - оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.
Шағымның қабылданғанын растау болып, оны Министрліктің, көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі, аты, əкесінің аты, берілген шағымға 
жауапты алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) 
табылады.

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызмет 
көрсету мəселе лері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы, оның тіркелген күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы көрсетілетін мемлекеттік қызмет сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның тіркелген күнінен бастап 15 (он 
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша бірыңғай байланыс-орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электронды нысанда көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар 

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интерне т–ресурстарында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті электронды нысанда Портал, Салық төлеушінің кабинеті арқылы алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мəртебесі туралы 
ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», Салық төлеушінің кабинеті, Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414. 

 «Қазақстан Республикасы резиденттігін растау»
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

«Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіби зейнетақы 
жарналары мен əлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің жоқ (немесе) 
бар екендігі туралы мəліметтер, салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті 
зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіби зейнетақы жарналарын есептеу, 
ұстап қалу жəне аудару, əлеуметтік аударымдарды есептеу жəне төлеу 

бойынша міндеттемелерді орындау бойынша бюджетпен есеп 
айырысулардың жай-күйі туралы дербес шоттан көшірме беру» мемлекеттiк 

көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымша

 
(көрсетілетін қызмет алушының тегі, аты, болса 
əкесінің аты (бұдан əрі – Т.А.Ə) не көрсетілетін 

қызметті алушы ұйымының атауы)
 _________________________________________ ___

 (көрсетілетін қызмет алушының мекен-жайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
 
 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2) тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» РМК филиалының №__ бөлімі (мекен-жайы көрсетілсін) «Салық берешегінің, 
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіби зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударым-
дары бойынша берешегінің жоқ (немесе) бар екендігі туралы мəліметтер, салық міндеттемесін, 
сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіби зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап 
қалу жəне аудару, əлеуметтік аударымдарды есептеу жəне төлеу бойынша міндеттемелерді 
орындау бойынша бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі туралы дербес шоттан көшірме 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге құжаттарды қабылдаудан Сіздің мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын, 
атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы: 
13) _______________________________;
14) _______________________________;
15) ....
ұсынбауыңызға байланысты бас тартады. 
Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды. 

Аты-жөні (ХҚКО қызметкерінің)   (қолы) 

Орындаушы. Т.А.Ə.
Телефон.
Алды: аты-жөні / көрсетілетін қызмет алушының қолы

«___» _________ 20__ ж.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 16-қосымша

«Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың жəне ұсталған 
(төленген) салықтардың сомасы туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың жəне ұсталған 

(төленген) салықтардың сомасы туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті аудандар, қалалар жəне қалалардағы аудандар бойынша, ар-
найы экономикалық аймақтар аумақтарындағы Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдауды жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беруді көрсетілетін 
қызметті беруші ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттiк қызмет көрсету тəртiбi
4. Мемлекеттiк қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың топтамасын тапсырған сəттен бастап:
анықтама беру үшін – мыналардың:
салықтық өтініш берген;
резидент еместің есебіне жазылған табыстарының жəне төлеуге жататын салықтардың 

сомалары көрсетілген салық есептілігінің тиісті нысандарын резидент емес салық төлеуші 
жəне (немесе) салық агенті табыс еткен күндердің неғұрлым кеш күнінен бастап күнтізбелік 
15 (он бес) күн ішінде.

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің барынша 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша рұқсат берілетін уақыты 
– 20 (жиырма) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың жəне ұсталған 

(төленген) салықтардың сомасы туралы анықтама (бұдан əрі - анықтама) беру;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 

жағдайларда жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуы ту-
ралы уəжделген жауабы болып табылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы келу тəртібінде жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті 

берушінің лауазымды тұлғасының ЭЦҚ-мен куəландырылған мемлекеттік қызмет көрсетудің 
нəтижесі көрсетілетін қызметті алушыға қағаз тасымалдағышта басып шығарылады жəне 
беріледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін негізде көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға 
дейін түскі үзіліспен дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек күту тəртібімен көрсетіледі. 

9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушы (резидент емес) 
салықтық өтінішті осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес 
ұсынады: 

Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме құрмай жүзеге асыратын резидент 
емес заңды тұлғалар, шетел азаматтары немесе азаматтығы жоқ тұлғалар - салық агентінің 
орналасқан жері бойынша;

Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент 
емес заңды тұлғалар - тұрақты мекеменің орналасқан жері бойынша;

Қазақстан Республикасындағы көздерден түскен табыстардан салықтар төлейтін 
шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ тұлғалар дербес - Қазақстан Республикасына келу 
(тұрғылықты) жері бойынша табыс етеді.

Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын 
қабылдағаны туралы белгісі бар талонды алады.

Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі 
қояды.

10. Егер:
1) көрсетілетін қызметті алушының (резидент еместін) салықтық өтінішінің деректері 

көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) салық агентінің салық есептілігі нысанда-
рында көрсетілген деректерге сəйкес келмеген;

2) салықтық өтініш берген күні көрсетілетін қызметті алушының табыстарынан салық 
төленбеген;

3) көрсетілетін қызметті алушыда жəне (немесе) салық агентінде салықтық өтініш берген 
күні көрсетілетін қызметті алушының (резидент еместердің) табыстарынан салықты ауда-
ру бойынша салық берешегінің бар болған жағдайлар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас 
тарту үшін негіз болып табылады.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағым жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекен-
жай бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастырушы адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекен-
жай бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.
Шағымда көрсетілетін қызметті алушы тегін, атын, əкесінің атын, почталық мекенжайын, 

күнін көрсетеді. Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.
Шағымның қабылданғанын растау болып, оны Министрліктің, көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі, аты, əкесінің аты, берілген 
шағымға жауапты алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі 
жəне күні) табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызмет 
көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы, оның тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы көрсетілетін мемлекеттік қызмет сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның тіркелген күнінен бастап 15 (он 
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

«Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы (бұдан əрі – портал) шағымдану тəртібі ту-
ралы ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс-
орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне 
халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле оты-

рып қойылатын өзге де талаптар
13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 

берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz интернет–ресурстарында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мəртебесі туралы 
ақпаратты Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс-орталығы 
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414. 

«Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың жəне ұсталған 
(төленген) салықтардың сомасы туралы анықтама беру» мемлекеттiк көрсетілетін 

қызмет стандартына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 17-қосымша

«Қазақстан Республикасы резиденттігін растау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы резиденттігін растау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 

əрі – мемлекеттік қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірлеген. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің облыстар, Алматы жəне Астана 

қалалары бойынша Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсе немесе «Салық төлеушінің кабинеті» веб-қосымшасы 

(бұдан əрі - Салық төлеушінің кабинеті) арқылы;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттiк қызмет көрсету тəртiбi

4. Мемлекеттiк қызмет көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды тапсырған күнінен бастап күнтізбелік 15 (он 

бес) күн ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін барынша жол 

берілетін күту уақыты - 20 (жиырма) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты - 20 

(жиырма) минут;
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электронды (ішінара автоматтандырылған) жəне 

(немесе) қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі:
1) уəкілетті орган белгілеген нысан бойынша резиденттігін растайтын құжатты беру;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттының 10-тармағында көрсетілген 

жағдайда жəне негізде қызмет берушінің мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуы туралы 
дəлелді жауабы болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағазда.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі қағаз тасығышта ресімделеді, көрсетілетін 

қызметті берушінің уəкілетті тұлғасының мөрімен жəне қолымен куəландырылады.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті 

алушы) тегін негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі: 
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен 
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек күту тəртібімен көрсетіледі.

2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері жүгінген 
жағдайда, өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс 
күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсетулерді алуға жүгінген кезде 
қажетті құжаттар тізбесі: 

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сəйкес резиденттігін 

растау туралы салықтық өтініш (бұдан əрі – салықтық өтініш); 
2) өзінің тиімді басқару орны Қазақстан Республикасында орналасқаны негізінде рези-

дент болып табылатын шетелдік заңды тұлға - заңды тұлғаны тиімді басқару орны (нақты 
басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болуын растайтын құжаттың 
(өткізілген орны көрсетіле отырып, директорлар кеңесінің немесе осы сияқты органның жал-
пы жиналысы хаттамасының немесе негізгі басқару жəне (немесе) бақылау, сондай-ақ заңды 
тұлғаның кəсіпкерлік қызметін жүргізу үшін қажетті стратегиялық коммерциялық шешімдер 
қабылдау орнын растайтын өзге де құжаттарды) нотариаттық куəландырылған көшірмесін;

3) жеке басының куəлігі немесе Қазақстан Республикасының төлқұжаты (көрсетілетін 
қызметті алушының жеке басын сəйкестендіру үшін);

4) резидент болып та былатын шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам жеке куəлігінің не-
месе паспортының Қазақстан Республикасында болу кезеңін растайтын құжаттың (визаның 
немесе өзге де құжаттардың) Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаттың (бар болса) 
нотариаттық куəландырылған көшiрмелерiн ұсынады.

Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын 
қабылдағаны туралы белгісі бар талонды алады.

Пошта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші пошта хабарламасына белгі 
қояды.

Көрсетілетін қызметті алушы порталға жүгінген кезде: 
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес электронды құжат 

нысанындағы өтініш;
2) нотариаттық куəландырылған электронды көшірмесін:
өзінің тиімді басқару орны Қазақстан Республикасында орналасқаны негізінде резидент 

болып табылатын шетелдік заңды тұлға - заңды тұлғаны тиімді басқару орны (нақты басқару 
органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болуын растайтын құжаттың 
(өткізілген орны көрсетіле отырып, директорлар кеңесінің немесе осы сияқты органның жал-
пы жиналысы хаттамасының немесе негізгі басқар у жəне (немесе) бақылау, сондай-ақ заңды 
тұлғаның кəсіпкерлік қызметін жүргізу үшін қажетті стратегиялық коммерциялық шешімдер 
қабылдау орнын растайтын өзге де құжаттарды);

резидент болып табылатын шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам жеке куəлігінің не-
месе паспортының Қазақстан Республикасында болу кезеңін растайтын құжаттың (визаның 
немесе өзге де құжаттардың) Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаттың (бар болса) 
нотариаттық куəландырылған көшiрмелерiн ұсынады.

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар ту-
ралы, заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік 
тіркеу туралы, құқығын белгілеу құжаты туралы мəліметтерді уəкілетті орган тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден портал арқылы уəкілетті лауазымды тұлғалардың ЭЦҚ куəландырылған 
электронды құжат нысанында алады

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нəтижесін алу күні мен уақытын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге 
сұрау салуды қабылдау туралы мəртебе жолданады.

10. Көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін, егер, 
көрсетілетін қызметті алушы мына шарттарға сəйкес келмйтін жағдайлар негіздеме болып 
табылады:

1) Қазақстан Республикасында тұрақты болатын немесе Қазақстан Республикасында 
тұрақты болмайтын, бірақ өмірлік мүдделерінің орталығы Қазақстан Республикасында 
орналасқан жеке тұлғалар Салық кодексінің мақсатында Қазақстан Республикасының 
резиденттері деп танылады;

2) егер жеке тұлға ағымдағы салық кезеңiнде аяқталатын кез келген үздiксiз он екi айлық 
кезеңде кемiнде күнтiзбелiк бір жүз сексен үш күн (келу жəне кету күндерiн қоса алғанда) 
Қазақстан Республикасында болса, ол ағымдағы салық кезеңi үшiн Қазақстан Республикасында 
тұра қты болған жеке тұлға деп танылады.

3) бір мезгілде мынадай талаптар орындалған кезде:
жеке тұлғада Қазақстан Респу бликасының азаматтығы немесе Қазақстан Республикасында 

тұруға рұқсаты (ықтиярхаты ) болса;
жеке тұлғаның отбасы жəне (немесе) жақын туыстары Қазақстан Республикасында тұрса;
жеке тұлғаның Қазақстан Республикасында кез келген уақытта тұруы жəне (немесе) оның 

отбасы мүшелерінің тұруы үшін қолжетімді, оған жəне (немесе) оның отбасы мүшелеріне 
меншік құқығында немесе өзге де негіздерде тиесілі жылжымайтын мүлкі болса, жеке тұлғаның 
өмірлік мүдделерінің орталығы Қазақстан Республикасында орналасқан деп қарастырылады.

4) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының азаматтығына қабылдау туралы немесе Қазақстан Республикасы ның 
азаматтығына қабылдамай, Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат ету туралы 
өтініш берген:

мемлекеттік билік органдары шет елге іссапарға жіберген адамдар, оның ішінде 
дипломатиялық, консу лдық мекемелердің, халықаралық ұйымдардың қызметкерлері, сондай-
ақ аталған жеке тұлғалардың отбасы мүшелері;
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(Жалғасы. Басы 20-21-беттерде) 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 18-қосымша

«Алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны қоспағанда) есепке алу-
бақылау таңбаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны қоспағанда) есепке алу-бақылау 

таңбаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің облыстар, Алматы жəне Астана 
қалалары бойынша Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдауды жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруді көрсетілетін 
қызметті беруші кеңсе немесе көрсетілетін қызметті берушінің «Алкоголь өнімнің өндірісі мен 
айналымын голографиялық қорғау элементі бар есепке алу-бақылау таңбаларын қолданумен 
бақылау» ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – ЕБТ АЖ) арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі 
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсырған сəттен бастап: 
шарап материалы мен сыраны қоспағанда, алкоголь өніміне арналған (бұдан əрі – алкоголь 

өнімі) есепке алу-бақылау таңбаларын (бұдан əрі – ЕБТ) жəне жүкқұжат беруді көрсетілетін 
қызметті беруші ЕБТ-на тиісті штрих-код жапсырылғаннан кейін ЕБТ АЖ арқылы келіп түскен 
жəне құжаттарды тапсырған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүргізіледі;

көрсетілетін қызметті алушы ЕБТ АЖ арқылы табыс еткен алдағы жылға өтінімдерді 
күнтізбелік 3 (үш) күннен аспайтын мерзімде келіседі; 

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жи-
ырма) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне (немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) алдағы жылға арналған өтінімдерді келісу;
2) тиісті штрих-код жапсырылған ЕБТ жəне жүкқұжат беру болып табылады.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі -көрсетілетін қызметті алу-

шы) тегін негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен 
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 1 8.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек күту тəртібімен көрсетіледі.

2) ЕБТ АЖ – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері жүгінген 
жағдайда, өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс 
күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 немесе 2-қосымшаларға сəйкес ЕБТ 
АЖ арқылы ЕБТ жасау үшін өтінімдер (бұдан əрі - алдағы жылға арналған өтінімдер) – жаңа 
күнтізбелік жыл басталғанға дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей;

2) əрбір сатып алушыға бөлек осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
3-қосымшаға сəйкес ЕБТ-на штрих-код жапсыру үшін өтініш – ЕБТ АЖ арқылы алкоголь 
өніміне ЕБТ алу мақсатында; 

3) алкоголь өнімдерін əкелу жүзеге асырылатын сыртқы сауда шартының (келісімшарттың) 
түпнұсқасы, сондай-ақ көрсетілген сыртқы сауда шартының (келісімшарттың) (алкоголь өнімін 
импорттайтын көрсетілетін қызметті алушы өтінім беру кезінде) көшірмесі;

4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
ЕБТ алу үшін ЕБТ АЖ арқылы жəне қағаз түрінде өтініштің тұпнұсқасы;

5) көрсетілетін қызметті алушының мөрімен куəландырылған көрсетілетін қызметті 
алушының уəкілетті қызметкерінің атына ЕБТ алуға берілген сенімхаттың түпнұсқасы;

6) ЕБТ алушы тұлғаны жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтың түпнұсқасын көрсете отырып, 
осындай бұйрықтың көшірмесі; 

7) көрсетілетін қызметті алушы қызметкерінің жеке басын куəландыратын құжаттың 
түпнұсқасын ұсына отырып, осы құжаттың көшірмесі;

8) алкоголь өнімін сақтауға жəне көтерме саудада өткізуге алкоголь өнімін Кеден одағына 
мүше мемлекеттердің аумақтарынан əкелген кезде немесе алкоголь өнімінің импортына ал-
коголь өнімін Кеден одағының мүшесі болып табылмайтын мемлекеттердің аумақтарынан 
əкелген кезде лицензияның көшірмесі;

9) акциздерді төлегенін растайтын төлем құжаты;
10) ЕБТ үшін төлемді растайтын төлем құжаты. 
Алкоголь өнімін өндіру жəне (немесе) олардың айналымы жөніндегі өз қызметін алғаш не-

месе жаңадан бастаған көрсетілетін қызметті алушылар ЕБТ жасау үшін ЕБТ алу жоспарланып 
отырған айдың 1-күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмейтін мерзімде əрбір ай 
бойынша бөліп осы стандартына 1 немесе 2-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша өтінімді 
көрсетілетін қызметті берушіге ЕБТ АЖ арқылы табыс етеді.

Көрсетілетін қызметті алушылар бұрын берілген өтінімдерде ЕБТ-дың түрлері мен саны 
бөлігінде өзгерістер мен толықтырулары бар өтінімдерін ЕБТ алу жүзеге асырылатын айдың 
1-күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 1, 2-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша табыс етеді.

ЕБТ жасап шығарғаны үшін есеп айырысулар жеткізушінің есеп шотына ақша аудару 
жолымен ЕБТ алу жүзеге асырылатын айдың 1-күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен 
кешіктірмейтін мерзімде əрбір ай бойынша бөлек көрсетілетін қызметті алушылардың 
өтінімдеріне сəйкес жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген жəне Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің аумақтарынан импортталатын алкоголь өніміне көрсетілетін қызметті 
алушыларға ЕБМ берген кезде, көрсетілетін қызметті берушінің материалдық-жауапты адамы 
екі тарап қол қоятын екі данада жүкқұжат жазып береді. Жүкқұжаттың бір данасы көрсетілетін 
қызметті алушыға беріледі, екінші данасы көрсетілетін қызметті берушіде қалады.

Көрсетілетін қызмет алушыларға Кеден одағына мүше емес мемлекеттердің аумақтарынан 
импортталатын алкоголь өніміне ЕБТ берген кезде жүкқұжат үш данада жазып беріледі: бірінші 
жəне екінші дана көрсетілетін қызметті алушыларға беріледі (екінші дана – Кеден органына 
табыс ету үшін), үшінші дана көрсетілетін қызметті берушіде қалады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ЕБТ АЖ арқылы жүгінген кезде көрсетілетін 
қызметті алушы ЕБТ АЖ журналында құжаттар топтамасының қабылдағаны туралы хабар-
лама алады.

Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын 
қабылдағаны туралы белгісі бар талонды алады.

Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі 
қояды.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.
Шағымда көрсетілетін қызметті алушы тегін, атын, əкесінің атын, почталық мекенжайын, 

күнін көрсетеді. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

«Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы (бұдан əрі – портал) шағымдану тəртібі ту-
ралы ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс-
орталығы арқылы алуға болады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда көрсету 
ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар 

12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интернет–ресурстарында 
орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда ЕБТ АЖ арқылы алуға мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мəртебесі туралы 
ақпаратты Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс-орталығы 
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

«Алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны қоспағанда) есепке алу-бақылау 
таңбаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

1-қосымша
_____________________________________

(салық органының атауы)
_____________________________________

 (салық органы басшысының Т.А.Ə.)
_____________________________________

алушының атауы, БСН/ЖСН
 
 

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін алкоголь өнімдеріне арналған есеп-
ке алу-бақылау таңбаларын немесе темекі өнімдеріне арналған акциздік таңбаларды 

дайындауға 
өтінім

 
өтінімнің түрі: (алдағы жылға, қызметін алғаш немесе жаңадан бастағандар үшін, қосымша)
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Ескертпе (Қазақстан 
Республикасының аумағында 
өндірілген темекі өнімдеріне 

арналған акциздік таңбалардың 
түрін көрсетіңіз «парақтық» не-

месе «қиылған»)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
               
Басшы _________________________________________________
   (Т.А.Ə.) 
Бас бухгалтер____________________________________________
   (Т.А.Ə.) 
М.О.

 
«Алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны қоспағанда) есепке

алу-бақылау таңбаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымша

__________________________________
(салық органының атауы)

___________________________________
 (салық органы басшысының Т.А.Ə.)

___________________________________
алушының атауы, БСН/ЖСН

 
 
Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын алкоголь өнімдеріне арналған 

есепке алу-бақылау таңбаларын немесе темекі өнімдеріне арналған акциздік таңбаларды 
дайындауға 

өтінім
 
өтінімнің түрі: (алдағы жылға, қызметін алғаш немесе жаңадан бастағандар үшін, қосымша) 
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Ескертпе (Қазақстан 
Республикасының аумағында 
өндірілген темекі өнімдеріне 

арналған акциздік таңбалардың 
түрін көрсетіңіз «парақтық» не-

месе «қиылған»)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
               
Басшы _________________________________________________
   (Т.А.Ə.) 
Бас бухгалтер____________________________________________
   (Т.А.Ə.) 
М.О.

«Алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны қоспағанда) есепке алу-бақылау 
таңбаларын  беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

3-қосымша
 _________________________________

(салық органының атауы)
_____________________________________

 (салық органы басшысының Т.А.Ə.)
 

Есепке алу-бақылау таңбаларына штрих-код жапсыру үшін
өтініш

 
____________________________________________________________________
 (алушының түрі: өндіруші, үшінші елдерден импорттаушы, Кеден одағының елдерінен 

импорттаушы)
____________________________________________________________________

 (алушының атауы, БСН/ЖСН -і, мекенжайы)
саны_______________________________________________________данада

 (жазбаша)
есепке алу-бақылау таңбаларына штрих-код жапсыруды сұрайды. 
Есепке алу-бақылау таңбаларының көрсетілген саны мына тауарларды шығару үшін қажет:
____________________________________________________________________

(алкоголь өнімі үшін: сыйымдылығын, күштілігін, сатып алушының атауын, құю күнін, 
шығу елін, өнімнің түрі мен атауын, сəйкестік

сертификатын; импорттаушылар үшін шарттың (келісімшарттың) нөмірін көрсете оты-
рып, өнімнің түрі мен атауы)

өнімнің пин-коды: 
____________________________________________________________________
өнімнің бір бірлігінің бағасы: 
_______________________________________________________________ теңге
Есепке алу-бақылау таңбаларын сатып алуға ақша _________________________
төлем құжатымен № ______________ «___» ________ 20____ жылы
сомасында ___________________________________________шотына енгізілді

(сомасы жазбаша)

Акциз төлемі үшін ақша ___________________________________ есеп шотына
төлем құжатымен № _______ «___» _____________ 20___жылы
сомасында __________________________________________________ енгізілді

(сомасы жазбаша)

Басшы ___________________________________________________________
 (Т.А.Ə.)

Бас бухгалтер _____________________________________________________
 (Т.А.Ə.)

«Алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны қоспағанда) есепке алу-бақылау 
таңбаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

4-қосымша
 __________________________________

(салық органының атауы)
___________________________________

 (салық органы басшысының Т.А.Ə.)
 

Есепке алу-бақылау таңбаларын немесе акциздік таңбаларды алуға 
өтініш

 _______________________________________________________________
(алушының атауы, мекенжайы, БСН/ЖСН-і)

 «____» саны _____________________________________________ данада
 (жазбаша)

есепке алу-бақылау таңбаларын немесе акциздік таңбаларды беруді сұрайды.

Есепке алу-бақылау немесе акциздік таңбаларын сатып алуға ақша
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 (сомасы жазбаша)
сомасында 20_____жылғы «____»_______________ № _____________
төлем құжатымен _______________________________________ есеп шотына енгізілді 
Акцизді төлеу үшін ақша _____________________________________________

(сомасы жазбаша)

сомасында 20_____жылғы «____»_______________ № _____________
төлем құжатымен _______________________________________ есеп шотына енгізілді

Басшы__________________________________________________________
 (Т.А.Ə.)

Бас бухгалтер___________________________________________________
 (Т.А.Ə.)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 19-қосымша

«Темекі өнімдеріне акциздік таңбалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты 

1. Жалпы ережелер
1. «Темекі өнімдеріне акциздік таңбалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 

əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің облыстар, Алматы жəне Астана 

қалалары бойынша Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдауды жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруді көрсетілетін 
қызметті беруші кеңсе немесе «Акцизделетін өнімнің жəне мұнай өнімдерінің жекелеген 
түрлерінің айналымы мен өндірісін бақылау» ақпараттық жүйесі (бұдан əрі - Акциз АЖ) 
арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
1. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсырған сəттен бастап:
қағаз түрінде өтініш жəне құжаттар келіп түскен күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 

көрсетілетін қызметті беруші темекі өнімдеріне акциздік таңбалар (бұдан əрі – акциздік таңба) 
жəне жүкқұжат беруді жүргізеді;

көрсетілетін қызметті алушылар табыс еткен алдағы жылға арналған өтінімдер күнтізбелік 
3 (үш) күннен аспайтын мерзімде Акциз АЖ арқылы келісіледі;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің барынша 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша рұқсат берілетін уақыты 
– 20 (жиырма) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне (немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) алдағы жылға арналған өтінімдерді келісу;
2) акциздік таңбаларды жəне жүкқұжатты беру болып табылады.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі -көрсетілетін қызметті 

алушы) тегін негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен 
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек күту тəртібімен көрсетіледі.

2) Акциз АЖ – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері жүгінген 
жағдайда, өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс 
күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) Акциз АЖ арқылы акциздік таңбаларды жасау үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 1 немесе 2-қосымшаларға сəйкес өтінімдер – жаңа күнтізбелік жыл басталғанға 
дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей;

2) темекі өнімдерін əкелу жүзеге асырылатын (темекі өнімін импорттайтын көрсетілетін 
қызметті алушылар өтінім беру кезінде) сыртқы сауда шартының (келісімшарттың) түпнұсқасы 
жəне көшірмесі;

3) Акциз АЖ арқылы жəне қағаз түріндегі осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
3-қосымшаға сəйкес акциздік таңбаларды алуға өтініштің тұпнұсқасы;

4) көрсетілетін қызметті алушының мөрімен куəландырылған көрсетілетін қызметті 
алушының қызметкерінің атына акциздік таңбаларды алуға берілген сенімхаттың түпнұсқасы; 

5) акциздік таңбаларды алушы адамды жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтың түпнұсқасын 
ұсына отырып, осындай бұйрықтың көшірмесі;

6) акциздік таңбаларды алушының қызметкерінің жеке басын куəландыратын құжаттың 
түпнұсқасын ұсына отырып, осы құжаттың көшірмесі;

7) акцизді төлегенін растайтын төлем құжаты;
8) акциздік таңбаларды алуға төлемді растайтын төлем құжаты.
Темекі өнімдерін өндіру жəне (немесе) олардың айналымы жөніндегі өз қызметін алғаш 

немесе жаңадан бастаған көрсетілетін қызметті алушылар акциздік таңбаларды жасау үшін 
акциздік таңбаларды алу жоспарланып отырған айдың 1-күніне дейін күнтізбелік 25 (жиырма 
бес) күннен кешіктірмейтін мерзімде əрбір ай бойынша бөліп осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 1 немесе 2 қосымшаларға сəйкес нысан бойынша өтінімді көрсетілетін 
қызметті берушіге Акциз АЖ арқылы табыс етеді.

Көрсетілетін қызметті алушылар бұрын берілген өтінімдерде акциздік таңбалардың түрлері 
мен саны бөлігінде өзгерістер мен толықтырулары бар өтінімдерін таңбалар алу жүзеге асы-
рылатын айдың 1-күніне дейін 25 (жиырма бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1, 2-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша табыс етеді.

Акциздік таңбаларды жасап шығарғаны үшін есеп айырысулар жеткізушінің есеп шотына 
ақша аудару жолымен акциздік таңбаларды алу жүзеге асырылатын айдың 1-күніне дейін 
күнтізбелік 20 (жиырма) күннен кешіктірмейтін мерзімде əрбір ай бойынша бөлек көрсетілетін 
қызметті алушылардың өтінімдеріне сəйкес жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген жəне Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің аумақтарынан импортталатын темекі өніміне көрсетілетін қызметті алушыға 
акциздік таңбалар берген кезде, көрсетілетін қызметті берушінің материалдық жауапты адамы 
екі тарап қол қоятын екі данада жүкқұжат жазып береді. Жүкқұжаттың бір данасы көрсетілетін 
қызметті алушыға беріледі, екінші данасы көрсетілетін қызметті берушіде қалады.

Көрсетілетін қызмет алушыларға Кеден одағына мүше емес мемлекеттердің аумақтарынан 
импортталатын темекі өніміне акциздік таңбаларды берген кезде жүкқұжат үш данада жазып 
беріледі: бірінші жəне екінші дана көрсетілетін қызметті алушыларға беріледі (екінші дана – 
Кеден органына табыс ету үшін), үшінші дана көрсетілетін қызметті берушіде қалады.

Акциз АЖ арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйенің журна-
лында өтінімнің қабылдағаны туралы хабарлама алады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін келу тəртібінде қағаз жеткізгіште табыс етілген 
құжаттарды көрсетілетін қызметті беруші қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.

Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын 
қабылдағаны туралы белгісі бар талонды алады

Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі 
қояды.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс теле-

фоны көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.
Шағымда көрсетілетін қызметті алушы тегін, атын, əкесінің атын, почталық мекенжайын, 

күнін көрсетеді. Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

«Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы (бұдан əрі – портал) шағымдану тəртібі ту-
ралы ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс-
орталығы арқылы алуға болады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар 

12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интернет–ресурстарында 
орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда Акциз АЖ арқылы алуға мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мəртебесі туралы 
ақпаратты Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс-орталығы 
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

«Темекі өнімдеріне акциздік таңбалар беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 

1-қосымша
_____________________________________

(салық органының атауы)
_____________________________________

 (салық органы басшысының Т.А.Ə.)
_____________________________________

алушының атауы, БСН/ЖСН
 

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін алкоголь өнімдеріне арналған 
есепке алу-бақылау таңбаларын немесе темекі өнімдеріне арналған акциздік таңбаларды 

дайындауға 
өтінім

 
өтінімнің түрі: (алдағы жылға, қызметін алғаш немесе жаңадан бастағандар үшін, қосымша)
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Ескертпе (Қазақстан 
Республикасының аумағында 
өндірілген темекі өнімдеріне 

арналған акциздік таңбалардың 
түрін көрсетіңіз «парақтық» не-

месе «қиылған»)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
              
Басшы _________________________________________________
   (Т.А.Ə.) 
Бас бухгалтер____________________________________________
   (Т.А.Ə.) 
М.О.

«Темекі өнімдеріне акциздік таңбалар беру» мемлекеттік көрсетілетін
 қызмет стандартына 

2-қосымша
 __________________________________

(салық органының атауы)
___________________________________

 (салық органы басшысының Т.А.Ə.)
___________________________________

алушының атауы, БСН/ЖСН

Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын алкоголь өнімдеріне арналған 
есепке алу-бақылау таңбаларын немесе темекі өнімдеріне арналған акциздік таңбаларды 

дайындауға 
өтінім

 
өтінімнің түрі: (алдағы жылға, қызметін алғаш немесе жаңадан бастағандар үшін, қосымша) 
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Ескертпе (Қазақстан 
Республикасының аумағында 
өндірілген темекі өнімдеріне 

арналған акциздік таңбалардың 
түрін көрсетіңіз «парақтық» не-

месе «қиылған»)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
              
Басшы _________________________________________________
   (Т.А.Ə.) 
Бас бухгалтер____________________________________________
   (Т.А.Ə.) 
М.О.

«Темекі өнімдеріне акциздік таңбалар беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 

3-қосымша
__________________________________

(салық органының атауы)
___________________________________

 (салық органы басшысының Т.А.Ə.)
 

 Есепке алу-бақылау таңбаларын немесе акциздік таңбаларды алуға 
өтініш

 _______________________________________________________________
(алушының атауы, мекенжайы, БСН/ЖСН-і)

 
«____» саны _____________________________________________ данада

 (жазбаша)
есепке алу-бақылау таңбаларын немесе акциздік таңбаларды беруді сұрайды.

Есепке алу-бақылау немесе акциздік таңбаларын сатып алуға ақша
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (сомасы жазбаша)
сомасында 20_____жылғы «____»_______________ № _____________төлем құжатымен
 _______________________________________ есеп шотына енгізілді 
Акцизді төлеу үшін ақша _____________________________________________

(сомасы жазбаша)

сомасында 20_____жылғы «____»_______________ № _____________төлем құжатымен
 _______________________________________ есеп шотына енгізілді

Басшы__________________________________________________________
 (Т.А.Ə.)

Бас бухгалтер___________________________________________________
 (Т.А.Ə.)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 20-қосымша 

«Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау)»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер 
1. «Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау)» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 

жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарындағы 
аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары немесе 

«Салық төлеушінің кабинеті» веб-қосымшасы (бұдан əрі – Салық төлеушінің кабинеті), Салық 
есептілігін өңдеу сервистері (бұдан əрі – СЕӨС) ақпараттық жүйесі арқылы;

2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорыны 
(бұдан əрі - ХҚКО) арқылы ;

3) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) патент негізіндегі шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын 

дара кəсіпкерлер жүгінген жағдайларды қоспағанда, салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру 
туралы немесе салық есептілігін тоқтата тұрудан бас тарту туралы шешімді беру – көрсетілетін 
қызметті алушы қажетті құжаттарды берген күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын дара кəсіпкерлерге салық есептілігін 
табыс етуді тоқтата тұру туралы шешімді беру – көрсетілетін қызметті алушы қажетті 
құжаттарды берген күні;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он 
бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) жəне 
(немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру ту-
ралы шешімі немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында 
көзделген жағдайларда жəне негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің лауа-
зымды адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі - ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұрудан бас тартуы ту-
ралы шешімі болып табылады. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электронды.
Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті 

берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанында 
көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО жүгінген 
жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі  көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды 
адамының ЭЦҚ-мен куəландырылып жəне басып шығарылып көрсетілетін қызметті алушыға 
қағаз жеткізгіште беріледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-
ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне 
сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 

Қабылдау «электрондық» кезек тəртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны 
бойынша жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық 
кезекті «брондауға» болады;

3) портал – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру 
келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы, не болмаса нотариат куəландырған сенім хаты бойынша 
оның өкілі жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

орналасқан жері бойынша көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО-ға: 
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес салық есептілігін 

табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініш; 
2) салық кезеңі басталғаннан бастап салықтық өтініште көрсетілген қызметті тоқтата тұру 

күніне дейін салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері, міндетті 
зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдар бойынша салық есептілігі; 

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес қосылған құн 
салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтініш – егер салық төлеуші қосылған құн 
салығын төлеуші болып табылса;

4) қызметін қайта бастаған күннен бастап алдағы кезеңге (қызметті тоқтата тұру мерзімі 
аяқталғанға дейін қызметті қайта бастау туралы шешім қабылдаған жағдайда, патент негізіндегі 
арнаулы салық режимін қолданатын көрсетілетін қызметті алушылар) патент құнының есебі. 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО-на жүгінген 
жағдайда құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген 
талон беріледі.

Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі 
қояды;

Құжаттарды қабылдау кезінде ХҚКО қызметкері жеке басын куəландыратын құжатты 
мемлекеттік органның мемлекеттік ақпараттық жүйелерінен алынған мəліметтермен салысты-
рып тексереді, содан кейін осы құжатты көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

 Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ХҚКО арқылы алу үшін ақпараттық жүйелерде 
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін 
береді, ХҚКО ұсынған нысан бойынша.

 порталға:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес салық 
есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініш; 

2) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы салықтық өтініште көрсетілген салық кезеңі басталғаннан бастап қызметті 
тоқтата тұру күніне дейін салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 
түрлері, міндетті зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдар бойынша салық есептілігі;

3) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес қосылған 
құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтініш – егер салық төлеуші қосылған құн 
салығын төлеуші болып табылса;

4) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы (қызметті тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін қызметті қайта бастау туралы 
шешім қабылдаған жағдайда, патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын қызметті 
алушылар үшін) қызметін қайта бастаған күннен бастап алдағы кезеңге патент құнының есебі.

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар тура-
лы заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші жəне ХҚКО қызметкері тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін 
жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні жəне уақыты көрсетілген мəлімет жіберіледі. 

10. Егер:
1) көрсетілетін қызметті алушыда өтініш берілген күні сал   ық берешегі, міндетті зейнетақы жар-

налары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар бойынша берешегі болған;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында аталған салық есептілігін 

табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініш пен қосылған құн салығы 
бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтінішті көрсетілетін қызметті алушы табыс етпеген болса;

3) мемлекеттік кірістер органы көрсетілетін қызметті алушыны əрекетсіз деп таныған жағдайлар 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

Əрекетсіз салық төлеушілерге əрекетсіз заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлер жатады.
 «Салық жəне бюджетке төлен етін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексінде (бұдан əрі – Салық кодексі) белгіленген 
декларацияны тапсыру мерзімі өткеннен кейін бір жыл өткен соң салық кезеңі үшін:

1) корпоративтік табыс салығы бойынша;
2) ойын бизнесі салығы бойынша, тіркелген салық бойынша, жеңілдетілген декларацияны, егер 

көрсетілген салық кезеңінен кейінгі үш салық кезеңі үшін мұндай декларацияны ұсынған жағдайда, 
резидент заңды т  ұлға, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге 
асыратын резидент емес заңды тұлға, сондай-ақ резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық 
бөлімшесі əрекетсіз заңды тұлға болып танылады. 

Салық кодексінде белгіленген декларацияны тапсыру мерзімінен кейін бір жыл өткен соң 
салық кезеңі үшін: 

1) жеке табыс салығы бойынша;
2) ойын бизнесі салығы бойынша, тіркелген салық бойынша жеңілдетілген декларацияны, егер 

көрсетілген салық кезеңінен кейінгі үш салық кезеңі үшін мұндай декларацияны ұсынбаған жағдайда;
3) патенттің қолданылу мерзімі аяқталған күннен бастап екі жыл ішінде патент құнының есебін 

ұсынбаған дара кəсіпкер əрекетсіз дара кəсіпкер болып танылады.
Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының үшінші жəне төртінші 

бөліктерінің қолданысы уақытша тоқтата тұру кезеңіне қызметін тоқтата тұрған резидент заңды 
тұлғаларға, Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын 
резидент емес заңды тұлғаларға, резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері мен 
дара кəсіпкерлерге қолданылмайды.

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының ережелері:
1) мына салық төлеушілерге:
шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимдерін қолданатын дара 

кəсіпкерлерге;
ойын бизнесі салығын жəне (немесе) тіркелген салықты төлеушілер болып табылатын дара 

кəсіпкерлерге немесе заңды тұлғаларға;
ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды 

тұлғалар жəне селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимін қолданатын заңды 
тұлғаларға; 

2) мүлік, көлік құралы салықтары мен жер салығы бойынша, жер учаскесін пайдаланғаны 
үшін төлемақы бойынша салық есептілігін табыс ету тəртібі мен мерзімдеріне қолданылмайды. 

ХҚКО-на мемлекеттік қызметті алу үшін жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы толық 
құжаттар топтамасын табыс етпеген жағдайда, ХҚКО қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тар-
тады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының жəне (немесе) олардың 
қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай-
лар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

ХҚКО қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым ХҚКО-ның www.con.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО-нің басшысына жіберіледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 

орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, ХҚКО көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып 

қойылатын өзге де талаптар
13. Заңмен белгіленген тəртіпте қабілеттілігін толық немесе ішінара жоғалтқан немесе 

өз өзіне қызмет көрсету, өз бетімен қозғалу, бағдаралу қабілеттілігн жоғалтқан көрсетілетін 
қызметті алушыларға қызмет көрсету 1414 бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы 
ХҚКО қызметкерлерімен көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО: www.con.gov.kz  интер-
нет-ресуртарсында орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті электрондық нысанда портал арқылы, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС алуға 
мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу 
мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары 8-800-080-7777, 1414.

Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау)» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

(Жалғасы 23-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 20-22-беттерде) 

«Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау)» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

«Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау)» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, болған кезде 
əкесінің аты (бұдан əрі – аты-жөні), не ұйымының атауы)

________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат 

 «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» РМК филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың 
толық топтамасын табыс етпеуіңізге байланысты «Салық есептілігін табыс етуді тоқтата 
тұру (ұзарту, қайта бастау)» мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
16) ________________________________________;
17) ________________________________________;
18) ….
Осы қолхат əрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.
 
Аты-жөні (ХҚО қызметкері)    (қолы) 
Орындаушы: аты-жөні_____________
Телефон __________
Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

20__ жыл «___» _________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 21-қосымша

«Бақылау-касса машиналарының мемлекеттік тізіліміне бақылау-касса 
машиналарының жаңа модельдерін енгізу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 

1. Жалпы ережелер
1. «Бақылау-касса машиналарының мемлекеттік тізіліміне бақылау-касса машиналарының жаңа 

модельдерін енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдауды жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруді көрсетілетін 

қызметті беруші кеңсе арқылы жүзеге асырады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) бақылау-касса машиналарының (бұдан əрі – БКМ) моделін БКМ мемлекеттік тізіліміне енгізу 

(енгізуден бас тарту) – салықтық өтінішті қабылдаған күнінен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін 

уақыты – 20 (жиырма) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) БКМ моделін БКМ мемлекеттік тізіліміне енгізу туралы шешімді беру;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда 

жəне негіздемелер бойынша БКМ енгізуден бас тарту туралы дəлелді жауабы болып табылады. 
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті алушы) 

тегін негізде көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі - Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі 
үзіліспен дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-
ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

8. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек күту тəртібімен көрсетіледі.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес салықтық өтініш;
2) БКМ моделінің эталондық үлгісі жəне БКМ моделінің техникалық, функционалдық жəне 

пайдаланылу сипаттамаларын беретін мынадай материалдар:
өндіруші зауыттың паспорты;
өндіруші зауыттың техникалық құжаттамасы;
фискалды жəне фискалсыз режимде БКМ өндіруші зауыт, сол сияқты көрсетілетін қызметті 

алушы басып шығарған, қалыптастырылатын чектер мен есептердің үлгілері;
қағаз жəне электрондық жеткізгіштердегі БКМ пайдалану нұсқаулығы;
фискалды режим орнату, БКМ қайта тіркеу, фискалдық есептерді, кассаның ағымдағы жай-күйі 

туралы есепті (Х-есеп) алу кезіндегі, сондай-ақ бақылау чегінде қамтылуы үшін тиісті ақпаратты 
енгізу кезіндегі салық органы қызметкері іс-қимылдарының егжей-тегжейлі сипаттамасын қамтитын 
қағаз жəне электрондық жеткізгіштердегі салық органының қызметкері үшін нұсқаулық;

өндіруші зауыттың БКМ моделін техникалық қолдау бойынша кепілдіктің міндеттемесі;
өндіруші зауыттың құжаттамасында көрсетілген БКМ моделінің техникалық сипаттамаларының 

белгіленген нысандағы негізгі техникалық талаптарға сəйкестігі туралы мəліметтер;
БКМ моделінің сəйкестік сертификатының нотариалды куəландырылған көшірмесі;
БКМ моделінің қағаз жəне электрондық жеткізгіштердегі түрлі-түсті фотосуреті;
3) фискалды тіркеуші болып табылатын БКМ моделін тізілімге енгізу үшін - фискалдық тіркеушіні 

дербес компьютерге қосу үшін электрондық жеткізгіштегі бағдарламалық қамтамасыз ету;
4) компьютерлік жүйе болып табылатын БКМ моделін тізілімге енгізу үшін - ақпараттандыру 

жəне байланыс саласындағы уəкілетті мемлекеттік органның компьютерлік жүйенің техникалық 
талаптарға сəйкестігі туралы қорытындысы.

Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар болып табылатын көрсетілетін қызметті 
алушының аталған құжаттарының мəліметтерін көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден мемлекеттік органдардың уəкілетті адамдарының ЭЦҚ-мен 
куəландырылған электрондық деректер нысанында алады.

Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады.

10. Бір мезгілде мынадай шарттар:
1) салықтық өтініш пен осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында 

көрсетілген материалдардың болуы;
2) бақылау-касса машинасы моделінің уəкілетті органмен белгіленген техникалық талаптарға 

сəйкестігі сақтамау көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін 
негіздеме болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай-
лар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, əкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 

көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 

орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

«Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы (бұдан əрі – портал) шағымдану тəртібі туралы 
ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс-орталығы 
арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де 
талаптар 

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz интернет–ресурстарында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мəртебесі туралы ақпаратты 
Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс-орталығы арқылы қашықтан 
қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

«Бақылау-касса машиналарының мемлекеттік тізіліміне бақы лау-касса 
машиналарының жаңа модельдерін енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-

тына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 22-қосымша

«Қазақстан Республикасының салық заң намасын түсіндіру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасының салық заңнамасын түсіндіру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті, Министрліктің 

Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушімен, «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) 
арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) өзге субьектілерден, лауазымды тұлғалардан ақпарат алу не орнына барып тексеру 

талап етілмейтін көрсетілетін қызметті алушының өтінішін қарау бойынша – көрсетілетін 
қызметті берушіге өтініш түскен күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде;

өзге субьектілерден, лауазымды тұлғалардан ақпарат алу не орнына барып тексеру та-
лап етілетін көрсетілетін қызметті алушының өтінішін қарау жəне шешім қабылдау бойынша 
– көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;

қосымша зерделеу немесе тексеру жүргізу қажет болған жағдайда, қарау мерзімі 
күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін, бұл туралы қарау 
мерзімі ұзартылған күнінен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде көрсетілетін қызметті 
алушыға хабарланады;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 
(жиырма) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) 
жəне (немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: 
1) жазбаша нысанда қағаз жеткізгіште не көрсетілетін қызметті берушінің лауазым-

ды адамының электронды цифрлы қолтаңбамен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанындағы уəжделген жауабы;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 
жағдайларда жəне негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тартуы туралы уəжделген жауабы болып табылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық жəне (немесе) 
қағаз түрінде.

Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін 
қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен 
куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі: 
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса 
алғанда, 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

2) портал – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері 
жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы жазбаша нысанда не 
электрондық түрде өтінішті табыс етеді. 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда 
құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген 
талон беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы почта ұйымы арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
беруші почта хабарламасына белгі қояды.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті 
алу үшін жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні жəне уақыты көрсетілген 
мəлімет жіберіледі. 

10. Егер көрсетілетін қызметті алушының қайта өтінішінде жаңа дəлелдер немесе 
жаңа ашылған мəн-жайлар келтірілмесе, ал алдыңғы өтініштегі материалдарда тексерістің 
толық материалдары бар болса жəне көрсетілетін қызметті алушыға белгіленген тəртіппен 
жауап берілсе, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту (өтінішті қарауды тоқтату) үшін 
негіз болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген ме-
кенжай бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген ме-
кенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс 

деректері;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні 

көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымның қабылданғанын растау шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, 

берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) бо-
лып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 
(он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар 

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, интернет-ресурстарында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 23-қосымша

«Салық есептілігін қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Салық есептілігін қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – 

мемлекеттік көрсетілетін қызметі). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі (бұдан əрі – Министірлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті, Министрліктің 

Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар жəне қалалардағы аудандар 
бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарындағы аумақтық органдары 
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Салық есептілігін қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары неме-

се «Салық төлеушінің кабинеті» веб-қосымшасы (бұдан əрі – Салық төлеушінің кабинеті), 
Салық есептілігін өңдеу сервистері (бұдан əрі – СЕӨС) ақпараттық жүйесі арқылы;

2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Халыққа 
қызмет көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорыны (бұдан əрі – ХҚКО) арқылы;

3) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы 
жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге келу тəртібінде қағаз жеткізгіште табыс етілген салық 

есептілігін қабылдау – оны табыс еткен сəттен бастап 10 (он) минут ішінде;
ХҚКО арқылы келу тəртібінде қағаз жеткізгіште табыс етілген салық есептілігін қабылдау 

– оны табыс еткен сəттен бастап 10 (он) минут ішінде;
салық есептілігін электронды түрде қабылдау – салық қызметі органдарының салық 

есептілігін қабылдау жүйесі оны қабылдаған сəттен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 

берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он 
бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) 
жəне (немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: 
1) салық есептілігінің екінші данасында салық қызметі органдарының белгісі;
2) салық есептілігінің қабылданғаны туралы почта немесе өзге де байланыс 

ұйымының немесе ХҚКО-ның қабылдаған уақыты мен күнінің белгісі;
3) салық органының салық есептілігін электрондық түрде қабылданғаны немесе 

қабылдамағаны туралы хабарламасы;
4) жеке табыс салығы жəне мүлік салығы бойынша декларацияның электрондық түрде 

қабылданғаны туралы анықтама;
5) жеке табыс салығы жəне мүлік салығы бойынша декларацияның қағаз жеткізгіште 

қабылданғаны туралы анықтама;
6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 

жағдайларда жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы уəжделген жауабы.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық жəне (немесе) 
қағаз түрінде.

Портал, Салық төлеушінің кабинетіне немесе СЕӨС арқылы жүгінген кезде, мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды адамының 
электрондық цифрлық қолымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат 
нысанында көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО жүгінген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі:

- электрондық форматта ресімделіп, басып шығарылады жəне көрсетілетін қызметті 
берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚ куəландырылып көрсетілетін қызметті алушыға қағаз 
жеткізгіште беріледі;

- қағаз жеткізгіште ресімделіп көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының 
мөрімен жəне қолымен қуəландырылады (230.00 нысандағы салық есептілігін табыс ет-
кен жағдайда).

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса 
алғанда, 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-
ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап 
етілмейді, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі жəне ме-
реке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 

Қабылдау «электрондық» кезек тəртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу 
орны бойынша жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы 
электрондық кезекті «брондауға» болады;

3) портал, СЕӨС – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты а  яқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері 
жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемл екеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті құжаттар тізбесі: 

көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО-на:
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушыны сəйкестендіру үшін);
салық есептілігі;
порталға: 
салық есептілігі.
Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар 

туралы заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік 
тіркеу туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО қызметшісі тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасының 
электрондық түрде қабылданғаны немесе қабылдамағаны туралы хабарламасы жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО жүгінген жағдайда 
құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген 
талон беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
берушімен почта хабарламасына белгі қойылады.

10. Салық есептілігі, егер:
1) уəкілетті органмен белгіленген салық есептілігі нысандарына сəйкес келмесе, немесе
2) салық қызметі органының коды көрсетілмесе, немесе
3) сəйкестендіру нөмірі көрсетілмесе немесе дұрыс көрсетілмесе, немесе
4) салық кезеңі көрсетілмесе, немесе
5) салық есептілігінің түрі көрсетілмесе, немесе
6) қағаз жеткізгіште жасалған салық есептілігіне салық төле уші (салық агенті) не 

оның өкілі қол қоймаса, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) не Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда оның өзінің атауы жазылған 
мөрі бар өкілінің мөрімен куəландырылмаса, немесе

7) уəкілетті орган белгілеген электрондық формат құрылымы бұзылса;
8) табыс ету мерзімі ұзартылған салық есептілігі электрондық түрде табыс етілмесе; 
9) егер Салық кодексінде өзгеше көзделмесе, салық кезеңі ішінде сатып алынған жəне 

өткізілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша шот-фактуралардың 
тізілімдерін қосылған құн салығы декларациясымен бірге бір мезгілде ұсынуға қатысты 
талаптары бұзылса, салық органдарына табыс етілмеген деп есептеледі.

Мемлекеттік қызметті алу үшін ХҚКО-на жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы 
құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, ХҚКО қызметкері өтінішті қабылдаудан 
бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша қолхат береді.

 3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген ме-
кенжай бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген ме-
кенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

ХҚКО қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым ХҚКО-ның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайы жəне телефондары бойынша ХҚКО-ның 
басшысына жіберіледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс 

деректері;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні 

көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Шағымдану тəртібі туралы ақпаратты «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – 
портал) арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар 

13. Заңмен белгіленген тəртіпте қабілеттілігін толық немесе ішінара жоғалтқан не-
месе өз өзіне қызмет көрсету, өз бетімен қозғалу, бағдаралу қабілеттілігн жоғалтқан 
көрсетілетін қызметті алушыларға қызмет көрсету 1414 бірыңғай байланыс орталығына 
жүгіну арқылы ХҚКО қызметкерлерімен көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты 
жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызметті к өрсету орындарының мекенжайлары порталда, көрсетілетін 
қызметті берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО: www.con.gov.
kz интернет-ресурстарында орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті электрондық нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС арқылы алуға 
мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС арқылы, 
сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Салық есептілігін қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
қосымша

(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты,
 болған кезде əкесінің аты (бұдан əрі – аты-жөні), 

не ұйымының атауы)
________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» РМК филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың 
толық топтамасын табыс етпеуіңізге байланысты «Салық есептілігін қабылдау» мемлекеттік 
қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) ________________________________________;
2) __________________ ______________________;
3) ….
Осы қолхат əрбір тарапқа бір-бірден 2 дана да жасалды.
 
Аты-жөні (ХҚКО қызметкері)    (қолы)  

Орындаушы: аты-жөні_____________
Телефон __________
Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

20__ жыл «___» _________

Қазақстан Республикасы Қаржы м  инистрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 24-қосымша

«Салық есептілігін кері қайтарып алу»  мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер 
1. «Салық есептілігін кері қайтарып алу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі 

– мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсе тілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті, Министрліктің 

Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушімен кеңсе арқылы, ақпаратты қабылдау жəне өңдеу 

орталықтары немесе «Салық төлеушінің кабинеті» веб-қосымшасы (бұдан əрі – Салық 
төлеушінің кабинеті), Салық есептілігін өңдеу сервистері (бұдан əрі – СЕӨС) ақпараттық 
жүйесі арқылы;

2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Халыққа 
қызмет көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорыны (бұдан əрі – ХҚКО) арқылы;

3) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) салық есептілігін кері қайтарып алу – қажетті құжаттарды табыс еткен күннен ба-

стап бес жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 

берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он 
бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) 
жəне (немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) салық есептілігін кері қайтарып алу туралы хабарландыру;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген 

жағдайларда жəне негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжделген жауабы болып табылады. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық жəне (немесе) 
қағаз түрінде.

 Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі лауазымды 
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі - ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО жүгінген 
жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің лауа-
зымды адамының ЭЦҚ-мен куəландырылып жəне басып шығарылып көрсетілетін қызметті 
алушыға қағаз жеткізгіште беріледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса 
алғанда, 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-
ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап 
етілмейді, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі жəне ме-
реке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 

Қабылдау «электрондық» кезек тəртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу 
орны бойынша жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы 
электрондық кезекті «брондауға» болады;

3) портал, СЕӨС – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері 
жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы өзінің тіркеу есебінің 
жері бойынша мынадай құжаттарды:

көрсетілетін қызметті берушіге: 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес салық есептілігін 

кері қайтарып алу туралы салықтық өтінішті;
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген жағдайда нотариат куəландырған 

сенімхат.
ХҚКО дайын құжаттарды беру тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат негізінде 

жеке басын куəландыратын құжатты (не болмаса нотариат куəландырған сенімхаты бой-
ынша оның өкілі) көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ХҚКО арқылы алу үшін ақпараттық жүйелерде 
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша 
келісімін береді, ХҚКО ұсынған нысан бойынша.

ХҚКО нəтиженің бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды 
көрсетілетін қызметті берушіге сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін 
көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде ХҚКО сұрауы бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші бір күн ішінде дайын құжаттарды ХҚКО көрсетілетін қызметті 
алушыға беру үшін жолдайды;

порталға: 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес көрсетілетін 

қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы салықтық 
өтінішті табыс етеді.

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар 
туралы заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік 
тіркеу туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші жəне ХҚКО қызметкері тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Портал немесе СЕӨС арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар 
топтамасының электрондық түрде қабылданғаны немесе қабылдамағаны туралы хабар-
ламасы жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО жүгінген жағдайда 
құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген 
талон беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
берушімен почта хабарламасына белгі қойылады.

10. Егер көрсетілетін қызметті алушы:
1) тексеру жүргізуге арналған нұсқамада көрсетілген салықтың жəне бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері, міндетті зейнетақы жарналары жəне 
əлеуметтік аударымдар бойынша кешенді жəне тақырыптық тексерулерді жүргізу кезеңінде 
– тексерілетін салық кезеңінің;

2) шағым берудің қалпына келтірілген мерзімін ескере отырып, салықтық тексеру 
нəтижелері туралы хабарламаға жəне (немесе) салық қызметінің жоғары тұрған органының 
хабарламаға жасалған шағымды қарау нəтижелері бойынша шығарған шешіміне шағым 
беру жəне оны қарау мерзімі кезеңінде - шағым жасалатын салық кезеңінің табыс етілген 
салық есептілігін кері қайтарып алуы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін 
негіздемелер болып табылады.

ХҚКО-на мемлекеттік қызметті алу үшін жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы 
толық құжаттар топтамасын табыс етпеген жағдайда, ХҚКО қызметкері өтінішті қабылдаудан 
бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша қолхат береді.

 3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген ме-
кенжай бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген ме-
кенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
3) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс 

деректері;
4) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні 

көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар 

13. Заңмен белгіленген тəртіпте қабілеттілігін толық немесе ішінара жоғалтқан не-
месе өз өзіне қызмет көрсету, өз бетімен қозғалу, бағдаралу қабілеттілігн жоғалтқан 
көрсетілетін қызметті алушыларға қызмет көрсету 1414 бірыңғай байланыс орталығына 

жүгіну арқылы ХҚКО қызметкерлерімен көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты 
жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО: www.con.gov.kz ин-
тернет-ресурстарында орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Салық есептілігін кері қайтарып алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 25-қосымша

«Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, 
өсімпұлдардың, айыппұлдардың төленген сомаларын есепке жатқызуды жəне 

қайтаруды жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер 
1. «Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың, 

айыппұлдардың төленген сомаларын есепке жатқызуды жəне қайтаруды жүргізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті, 
Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі, ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары 

немесе «Салық төлеушінің кабинеті» веб-қосымшасы (бұдан əрі – Салық төлеушінің кабинеті) 
ақпараттық жүйесі арқылы;

2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорыны 
(бұдан əрі – ХҚКО) арқылы;

3) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) салықтың, төлемақының, алымның жəне өсімпұлдың артық төленген сома-

ларын есепке жатқызу көрсетілетін қызметті алушы салықтарды, басқа да міндетті 
төлемдерді, кедендік төлемдерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке жатқызу 
жəне (немесе) қайтару жүргізуге салықтық өтінішті (бұдан əрі – салықтық өтініш) жəне 
құжаттарды табыс еткен күннен бастап 10 (он) жұмыс күнін құрайды;

салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің қате төленген со-
маларын есепке жатқызу, қайтару көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген қате төленген сома 
бойынша салықтық өтінішті жəне құжаттарды табыс еткен күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде жүргізіледі;

салықтың, төлемақының, алымның жəне өсімпұлдың артық төленген сомасын қайтару 
көрсетілетін қызметті алушы салықтық өтінішті жəне құжаттарды тапсырған күннен бастап 
15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүргізіледі; 

салық салу саласындағы, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы, міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасын құқық бұзушылықтар бой-
ынша заңсыз салынған айыппұлдың күшін жою немесе мөлшерін азайту нəтижесінде 
оның төленген сомасын қайтару көрсетілетін қызметті алушы салықтық өтінішті жəне 
құжаттарды табыс еткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүргізіледі; 

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне 
(немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) салықтың, төлемақының, алымның жəне өсімпұлдың артық төленген сомаларын 

бюджетке есепке жатқызу;
2) қате төленген салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің сомаларын тиісті 

бюджет сыныптамасының кодына жəне (немесе) тиісті салық органына есепке жатқызу;
3) ұлттық валютада төленген салықтың, төлемақының, алымның жəне өсімпұлдың артық 

төленген сомасын, сондай-ақ салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің 
қате төленген сомаларын салық төлеушінің банк шотына қайтару;

4) салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, 
міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар 
бойынша заңсыз салынған айыппұлдың күшін жою немесе мөлшерін азайту нəтижесінде 
оның төленген сомасын қайтаруды салық төлеушінің банк шотына жүргізу;

5) аудару кезінде қателердің бар екендігін салық органы растамаған жағдайда – қателердің 
расталмағаны туралы жазбаша хабарлау;

6) көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік баж сомасын қайтару жүргізгеннен кейін – салық 
төлеушіге жəне (немесе) мемлекеттік мекемеге сот шешімінің орындалуы туралы хабарландыру;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда 
жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжделген жауабы.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде жəне (немесе) электрон-
ды түрде.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін 
жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні жəне уақыты көрсетілген мəлімет жіберіледі. 

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алу-
шы) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес 
түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 

Қабылдау «электрондық» кезек тəртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны 
бойынша жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық 
кезекті «брондауға» болады;

3) портал, СЕӨС – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру 
келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО-ға жүгінген кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес салықтық өтініш;
2) бюджетке артық (қате) төленген кеден төлемдерінің жəне салықтардың, өсімпұлдардың 

сомаларын есепке жатқызу жəне (немесе) қайтару жүргізу үшін – кедендік төлемдер, салықтар 
мен өсімпұлдар төлеу орны бойынша кеден органы берген бюджетке артық (қате) төленген ке-
ден төлемдерінің жəне салықтардың, өсімпұлдардың сомаларының бар екендігі туралы растау;

3) салықтың немесе басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомаларын 
қайтаруды жүргізу үшін – салықтарды немесе бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, 
өсімпұлдарды төлеу туралы төлем құжатының түпнұсқасы немесе көшірмесі;

4) кеден төлемдері мен салықтардың, өсімпұлдардың артық төленген сомаларын есепке 
жатқызу немесе қайтару үшін – кеден төлемдерінің, салықтар мен өсімпұлдардың бюджетке 
төленгені туралы төлем құжатының көшірмесі;

5) салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, міндетті 
əлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша заңсыз 
салынған айыппұлдың төленген сомасын қайтару үшін – заңсыз салынғандығы салдарынан 
айыппұлдың күшін жоюды немесе оның мөлшерін азайтуды көздейтін заңды күшіне енген сот актісі 
немесе жоғары тұрған салық қызметі органының (лауазымды тұлғасының) шешімі;

6) бюджетке төленген алым сомаларын қайтару немесе есепке жатқызу үшін – көрсетілетін 
қызметті алушының тіркеу іс-қимылдарын жасауға құжаттарды табыс етпегенін растайтын тиісті 
тіркеуші орган берген құжат;

7) орманды пайдаланғаны үшін төлемақының төленген сомаларын қайтару немесе есепке 
жатқызу үшін – орманды пайдалануға орман билетін, ағаш кесу билетін пайдаланбағандығын 
растайтын мемлекеттік орман иелері берген құжат;

8) бюджетке төленген мемлекеттік бажды қайтару үшін – мемлекеттік баж сомасының төленгені 
туралы төлем құжаты, сондай-ақ оны қайтару үшін негіз болып табылатын тиісті органның құжаты;

9) пайдасына іс бойынша тарап болып табылатын мемлекеттік мекемеден мемлекеттік бажды 
өтеу туралы соттың шешімі шыққан мемлекеттік баж сомасын төлеушіге мемлекеттік баж сома-
сын қайтару үшін – бюджетке мемлекеттік баж сомасының төленгені туралы төлем құжаты мен 
заңды күшіне енген сот шешімі.

(Жалғасы 24-бетте) 
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(Жалғасы бар) 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті ХҚКО арқылы көрсеткен кезде көрсетілетін қызметті 
алушының жеке басын сəйкестендіруді ХҚКО қызметшісі жүргізеді.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО жүгінген жағдайда 
құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген талон беріледі.

ХҚКО дайын құжаттарды беру тиісті құжататрды қабылдағаны туралы қолхат негізінде жеке 
басын куəландыратын құжатты (не болмаса нотариат куəландырған сенімхаты бойынша оның 
өкілі) көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

Көрсетілетін қызметті алушы почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті берушімен 
почта хабарламасына белгі қойылады.

порталға:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат 

нысанындағы салықтық өтініш;
2) бюджетке артық (қате) төленген кеден төлемдерінің жəне салықтардың, өсімпұлдардың 

сомаларын есепке жатқызу жəне (немесе) қайтару жүргізу үшін – кедендік төлемдер, салықтар 
мен өсімпұлдар төлеу орны бойынша кеден органы берген бюджетке артық (қате) төленген кеден 
төлемдерінің жəне салықтардың, өсімпұлдардың сомаларының бар екендігі туралы растаудың 
электронды көшірмесі;

3) салықтың немесе басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомаларын 
қайтаруды жүргізу үшін – салықтарды немесе бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, 
өсімпұлдарды төлеу туралы төлем құжатының электронды көшірмесі;

4) кеден төлемдері мен салықтардың, өсімпұлдардың артық төленген сомаларын есепке 
жатқызу немесе қайтару үшін – кеден төлемдерінің, салықтар мен өсімпұлдардың бюджетке 
төленгені туралы төлем құжатының электронды көшірмесі;

5) салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, міндетті 
əлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша заңсыз 
салынған айыппұлдың төленген сомасын қайтару үшін – заңсыз салынғандығы салдарынан 
айыппұлдың күшін жоюды немесе оның мөлшерін азайтуды көздейтін заңды күшіне енген сот 
актісі немесе жоғары тұрған салық қызметі органының (лауазымды тұлғасының) шешімінің 
электронды көшірмесі;

6) бюджетке төленген алым сомаларын қайтару немесе есепке жатқызу үшін – көрсетілетін 
қызметті алушының тіркеу іс-қимылдарын жасауға құжаттарды табыс етпегенін растайтын тиісті 
тіркеуші орган берген құжаттың электронды көшірмесі;

7) орманды пайдаланғаны үшін төлемақының төленген сомаларын қайтару немесе есепке 
жатқызу үшін – орманды пайдалануға орман билетін, ағаш кесу билетін пайдаланбағандығын 
растайтын мемлекеттік орман иелері берген құжаттың электронды көшірмесі;

8) бюджетке төленген мемлекеттік бажды қайтару үшін – мемлекеттік баж сомасының төленгені 
туралы төлем құжаты, сондай-ақ оны қайтару үшін негіз болып табылатын тиісті органның 
құжатының электронды көшірмесі;

9) пайдасына іс бойынша тарап болып табылатын мемлекеттік мекемеден мемлекеттік бажды 
өтеу туралы соттың шешімі шыққан мемлекеттік баж сомасын төлеушіге мемлекеттік баж сомасын 
қайтару үшін – бюджетке мемлекеттік баж сомасының төленгені туралы төлем құжаты мен заңды 
күшіне енген сот шешімінің электронды көшірмесі.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін 
жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні жəне уақыты көрсетілген мəлімет жіберіледі.

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар туралы 
заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы 
мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші жəне ХҚКО қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алу-
шы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ХҚКО арқылы алу үшін ақпараттық жүйелерде қамтылған, 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді, ХҚКО 
ұсынған нысан бойынша.

Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде салықтық өтініш:
1) салықтардың, төлемақылардың, алымдар мен өсімпұлдардың артық төленген сомала-

рын есепке жатқызуды жүргізу үшін – салық төлеушінің дербес шоты бойынша артық төленген 
сома есептелген;

2) салықтардың, төлемақылардың, алымдар мен өсімпұлдардың артық төленген сомаларын 
қайтаруды жүргізу үшін – осындай салық, төлемақы, алым, өсімпұл бойынша салық төлеушінің 
дербес шоттары жүргізілетін;

3) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің қате төленген сомаларын 
есепке жатқызу, қайтару үшін – салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
қате төлеу жүргізілген;

4) салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, міндетті 
əлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша заңсыз 
салынған айыппұлдың төленген сомасын қайтару үшін – дербес шоты бойынша қайтаруға жататын 
айыппұл сомасы есептелген Мемлекеттік кірістер органына табыс етіледі.

10. Егер:
1) салықтық өтініш:
салықты, төлемақыны, алымды жəне өсімпұлды басқа салық төлеушінің салық 

берешегін өтеу есебіне жатқызуға;
салық есептілігін табыс ету күніне дейін оны табыс ету мерзімін ұзарту жағдайында;
есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалануға жататын акцизделетін тауарларды өндіру 

бойынша салық төлеушінің қызметі тоқтаған жағдайларды қоспағанда, осындай тауарларға артық 
төленген акциз сомаларын осы жəне басқа салық, төлемақы түрлері бойынша салық берешегін 
өтеу есебіне есепке жатқызуға табыс етілген болса;

2) қарау нəтижесінде салық органы қателердің бар екендігін растамаған салықтың, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің қате төленген сомаларын есепке жатқызуға, қайтаруға 
салықтық өтініш табыс етілген болса;

3) салықтық өтініш:
алым төлеген адамдардың тіркеуші органдарға тиісті құжаттарды табыс еткенге дейін тіркеу 

(есепке қою) жасаудан бас тартуы жағдайларын қоспағанда, тіркеу алымдарының;
алым төлеген адамдардың лицензиарға тиісті құжаттарды табыс еткенге дейін лицензия 

алудан бас тартуы жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы 
үшін лицензиялық алымның;

алым төлеген адамдардың байланыс саласындағы уəкілетті мемлекеттік органға тиісті 
құжаттарды табыс еткенге дейін рұқсат (рұқсаттың телнұсқасын) алудан бас тартуы жағдайларын 
қоспағанда, телевизия жəне радио тарату ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат 
беру үшін алымның;

Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе орман шаруашылығы саласындағы мемлекеттік 
уəкілетті орган Қазақстан Республикасының орман заңнамасына сəйкес өз құзыреті шегінде 
ормандардың қурауы мен құрып кету қатерi төнген кезде орман ресурстарын пайдалануға тый-
ым салу туралы шешім қабылдаған жағдайларды қоспағанда, орманды пайдаланғаны үшін 
төлемақының артық төленген сомаларын қайтаруға немесе есепке жатқызуға табыс етілген болса;

4) салық төлеуші есепке алу-бақылау таңбаларын таңбалауға жататын акцизделетін тауар-
ларды өндіру бойынша қызметін тоқтатқан жағдайларды қоспағанда, осындай тауарларға артық 
төленген акциз сомасын қайтаруға салықтық өтініш табыс етілген болса, мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер болып табылады.

ХҚКО-на мемлекеттік қызметті алу үшін жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы толық 
құжаттар топтамасын табыс етпеген жағдайда, ХҚКО қызметкері өтінішті қабылдаудан бас 
тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2–қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

тұлғаларының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының жəне (немесе) олардың 
қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті 
берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай-
лар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

ХҚКО қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым ХҚО–ның www.con.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО-ның басшысына жіберіледі.

Шағымда:
5) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;
6) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 

орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алу-
шы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Шағымдану тəртібі туралы ақпаратты «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – пор-
тал) арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып 

қойылатын өзге де талаптар 
13. Заңмен белгіленген тəртіпте қабілеттілігін толық немесе ішінара жоғалтқан немесе 

өз өзіне қызмет көрсету, өз бетімен қозғалу, бағдаралу қабілеттілігін жоғалтқан көрсетілетін 
қызметті алушыларға қызмет көрсету 1414 бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы ХҚКО 
қызметкерлерімен көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО: www.con.gov.kz интернет-ресурстарын-
да орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
алу мүмкіндігі бар.

17. Мемл екеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, 
өсімпұлдардың, айыппұлдардың төленген сомаларын есепке жатқызуды жəне қайтаруды 

жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1- қосымша

«Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, 
өсімпұлдардың, айыппұлдардың төленген сомаларын есепке жатқызуды жəне қайтаруды 

жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша

(Тегі, аты, болса, əкесінің аты (бұдан əрі - Т.А.Ə.)
немесе көрсетілетін қызметті алушы ұйымының атауы)

_____________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 
қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» РМК филиалының № ___ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) мемлекеттік қызмет 
көрсетуге «Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың, 
айыппұлдардың төленген сомаларын есепке жатқызуды жəне қайтаруды жүргізу» құжаттарын 
қабылдаудан, Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес 
құжаттардың толық пакетін ұсынбауыңызға байланысты бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:

1) ____________________________________________;
2) ____________________________________________;
3) ....
Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

Аты-жөні (ХҚКО қызметкерінің) (қолы)

Орындаушы: Т.А.Ə. ________________________________________________
Телефон _____________
Алды: Т.А.Ə./қызметті алушының қолы

20__ ж. «___» _______________
_________________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 26-қосымша

«Бюджеттен қосылған құн салығын қайтару» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты

1. Жалпы ережелер 
1. «Бюджеттен қосылған құн салығын қайтару» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 

əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 

мен қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарындағы аумақтық 
органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші тарапынан ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары 

немесе «Салық төлеушінің кабинеті» веб-қосымшасы (бұдан əрі – Салық төлеушінің кабинеті), 
Салық есептілігін өңдеу сервистері (бұдан əрі – СЕӨС) ақпараттық жүйесі арқылы;

2) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі 
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) қосылған құн салығының (бұдан əрі – ҚҚС) асып кетуін қайтару бойынша:
салық кезеңі ішіндегі өткізу бойынша жалпы салық салынатын айналымда кемінде 70 пай-

ызды құрайтын, нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды жүзеге асы-
ратын қосылған құн салығын төлеушіге салықтық тексеру нəтижелерімен расталған қосылған 
құн салығының асып кетуін көрсетілетін қызметті алушыға – салық органына қосылған құн 
салығының асып кеткен сомасын қайтару туралы талап көрсетілген, салық кезеңі үшін қосылған 
құн салығы бойынша декларацияны табыс етуге 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінде 
(бұдан əрі - Салық кодексі) белгіленген (ұзарту кезеңін ескере отырып) соңғы күннен бастап 60 
(алпыс) жұмыс күні ішінде жүргізіледі;

салық кезеңі ішіндегі өткізу бойынша жалпы салық салынатын айналымда кемінде 70 пай-
ыздан азын құрайтын, нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды жүзеге 
асыратын қосылған құн салығын төлеушіге салықтық тексеру нəтижелерімен расталған қосылған 
құн салығының асып кетуін – қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару туралы талап 
көрсетілген, салық кезеңі үшін қосылған құн салығы бойынша декларацияны салық органына 
табыс етуге Салық кодексінде белгіленген (ұзарту кезеңін ескере отырып) соңғы күннен бастап 
күнтізбелік 180 (жүз сексен) күннің ішінде жүргізіледі;

ірі салық төлеушілер мониторингінде кемінде он екі ай қатарынан тұрған жəне ҚҚС асып 
кетуін қайтару туралы талапты көрсете отырып, ҚҚС жөніндегі декларацияны табыс ететін 
күні салық есептілігін табыс ету бойынша орындалмаған салық міндеттемесі жоқ көрсетілетін 
қызметті алушыларға оңайлатылған тəртіппен – ҚҚС асып кетуі сомасын қайтару туралы талап 
көрсетілген салық кезеңі үшін ҚҚС жөніндегі декларацияны табыс ету үшін Салық кодексінде 
(ұзарту кезеңін есепке ала отырып) белгіленген соңғы күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;

көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттарды берген күні салық есептілігін табыс ету бой-
ынша орындалмаған салықтық міндеттемелері жоқ көрсетілетін қызметті алушыларға дербес 
білім беру ұйымдарына оңайлатылған тəртіппен – ҚҚС асып кетуі сомасын қайтару туралы талап 
көрсетілген салық кезеңі үшін ҚҚС жөніндегі декларацияны табыс ету үшін Салық кодексінде 
(ұзарту кезеңін есепке ала отырып) белгіленген соңғы күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;

ҚҚС жөніндегі декларация табыс еткен күні камералдық бақылау нəтижелері бойынша 
ҚҚС жөніндегі салық есептілігінде көрсетілген деректері мен оның тікелей жеткізушілері мен 
сатып алушыларының ҚҚС жөніндегі салық есептілігіндегі деректер арасында алшақтықтар 
анықталмаған салық есептілігін табыс ету бойынша орындалмаған салықтық міндеттемелері 
жоқ көрсетілетін қызметті оңайлатылған тəртіппен – ҚҚС асып кетуін қайтару туралы талап 
көрсетілген салық кезеңі үшін ҚҚС жөніндегі декларацияны табыс ету үшін белгіленген соңғы 
күннен бастап 45 (қырық бес) жұмыс күні ішінде (2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі, 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап күшін жояды);

тəуекелдерді басқару жүйесін қолдану нəтижесінде тəуекелдер санатына жатқызылмаған, 
ҚҚС асып кетуін қайтарудың оңайлатылған тəртібін қолдануға құқығы жоқ көрсетілетін қызметті 
алушыларға оңайлатылған тəртіппен – ҚҚС асып кетуін қайтару туралы талап көрсетілген салық 
кезеңі үшін ҚҚС жөніндегі декларацияны жəне қажетті құжаттарды табыс еткен күнінен бастап 30 
(отыз) жұмыс күні ішінде (2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі);

ҚҚС қайтару бойынша:
грант қаражаты есебінен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізушілерге төленген 

грант алушылар, орындаушылар болып табылатын, грант алушылар деп тағайындалған 
көрсетілетін қызметті алушыларға –қажетті құжаттарды табыс еткен күнінен бастап 30 (отыз) 
жұмыс күні ішінде;

Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық жəне оларға теңестірілген шет 
мемлекеттердің өкілдіктеріне, шет мемлекеттердің консулдық мекемелеріне (бұдан əрі - өкілдік) 
жəне осы өкілдіктердің олармен бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, дипломатиялық, 
əкімшілік-техникалық персоналына жататын адамдарға, консулдық лауазымды адамдарға, олар-
мен бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, консулдық қызметшілер (бұдан əрі – персо-
нал) – салық органдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінен жазбаша хабар-
ламасы бар жиынтық ведомостарды (тізілімдерді) жəне ҚҚС төленгенін растайтын құжаттарды 
алғаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиыр-
ма) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне 
(немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген ҚҚС асып кеткен сомасын 

қайтару кезінде:
1) мыналар:
ҚҚС бойынша, оның ішінде Қазақстан Республикасында ҚҚС төлеуші болып табылмайтын 

резидент еместен жұмыстар, қызметтер алған кезде төлеуге жататын ҚҚС есебіне, импортта-
латын тауарларға ҚҚС есебіне;

салық төлеушінің басқа да салық, төлемақы, алым түрлері бойынша;
салық төлеушінің ҚҚС, салық жəне төлемақының басқа түрлері бойынша салық берешегі 

болмаған жағдайда, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің басқа да салық, төлемақы, 
алым түрлері бойынша салық берешегін өтеу есебіне ҚҚС асып кеткен сомасын есепке жатқызу;

2) ҚҚС асып кеткен сомасын салық берешегі болмаған жағдайда салықтардың, 
төлемақылардың басқа да түрлері бойынша (талап бойынша) алдағы төлемдер есебіне есеп-
ке жатқызу;

3) салық берешегі болмаған кезде қалған ҚҚС асып кеткен сомасын салық төлеушінің банк 
шотына қайтару;

грант есебінен сатып алынған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша 
төленген ҚҚС қайтару кезінде:

1) мыналар:
ҚҚС бойынша, оның ішінде Қазақстан Республикасында ҚҚС төлеуші болып табылмайтын 

резидент еместен жұмыстар, қызметтер алған кезде төлеуге жататын ҚҚС есебіне, импортта-
латын тауарларға ҚҚС есебіне;

салық төлеушінің басқа да салық, төлемақы, алым түрлері бойынша;
салық төлеушінің ҚҚС, салық жəне төлемақының басқа түрлері бойынша салық берешегі 

болмаған жағдайда, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің басқа да салық, төлемақы, 
алым түрлері бойынша салық берешегін өтеу есебіне ҚҚС асып кеткен сомасын есепке жатқызу 
(қайтару);

2) ҚҚС сомасын салық берешегі болмаған жағдайда салықтардың, төлемақылардың түрлері 

бойынша (талап бойынша) алдағы төлемдер есебіне есепке жатқызу (қайтару);
3) грант алушыға немесе орындаушыға есепке жатқызулар жүргізілгеннен кейін оның банктік 

шотына қайтаруға жататын қалған ҚҚС сомасын қайтару.
Өкілдіктерге жəне (немесе) өкілдіктің персоналына ҚҚС қайтару кезінде – Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасының банктерінде 
ашылған өкілдіктердің жəне (немесе) өкілдіктер персоналының тиісті шоттарына ҚҚС қайтару.

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда 
жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжделген 
жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электронды жəне (немесе) қағаз 
түрінде.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-
ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс 
жəне мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік 
қызмет көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі: 

көрсетілетін қызметті алушы:
1) грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді 

жеткізушілерге төленген ҚҚС қайтару үшін – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
қосымшаға сəйкес салықтық өтініш;

2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – салық кезеңі үшін белгіленген нысандағы ҚҚС жөніндегі 
декларацияда көрсетілген ҚҚС асып кетуін қайтару туралы талап.

Қосымша:
нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (осындай айналымдар 

болған кезде) растау үшін тауарлар экспорты бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:
1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – экспортталатын тауарларды жеткізуге арналған шарт 

(келісімшарт);
2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – кедендік жүк декларациясы, 2010 жылғы 1 шілдеден бастап 

кеден органының белгісі бар тауарларға декларация, тауарларды магистральдық құбыржолдар 
жүйесі бойынша немесе электр беру желілері бойынша экспорттың кедендік рəсімінде, мерзімдік 
кедендік декларациялауды пайдалана отырып, экспорттың кедендік рəсімінде, уақытша кедендік 
декларациялауды пайдалана отырып, экспорттың кедендік рəсімінде əкету жағдайларын 
қоспағанда, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап тауарларды экспорттың кедендік рəсімінде шығаруды 
жүзеге асыратын кеден органының белгісі бар, сондай-ақ Кеден одағының кеден шекарасындағы 
өткізу пунктінде орналасқан кеден органының белгісі бар тауарларға декларацияның көшірмесі;

3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – толық кедендік жүк декларациясы, 2010 жылғы 1 шілдеден 
бастап кеден органының белгісі бар тауарларға декларация, 2011 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап кедендік декларациялауды жүргізген кеден органының белгісі бар тауарларға толық 
декларацияның көшірмесі (магистралдық құбыржолдар жүйесі бойынша немесе электр беру 
желілері бойынша тауарларды экспорттың кедендік рəсімінде əкету кезінде, тауарларды 
мерзімдік кедендік декларациялауды пайдалана отырып, экспорттың кедендік рəсімінде əкету 
кезінде, тауарларды уақытша кедендік декларациялауды пайдалана отырып, экспорттың 
кедендік рəсімінде əкету кезінде);

4) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – тауардың ілеспе құжаттарының көшірмелері;
5) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – тауарларды қабылдау-беру актісі (магистральдық 

құбыржолдар жүйесі бойынша немесе электр беру желілері бойынша тауарларды экспорттың 
кедендік рəсімінде əкету кезінде);

6) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – зияткерлік меншік құқығын қорғау саласындағы уəкілетті 
мемлекеттік органның зияткерлік меншік объектісіне құқығы туралы, сондай-ақ оның құнының 
растамасы (зияткерлік меншік объектісін экспорттаған жағдайда);

кеден аумағынан тыс жерлерде қайта өңдеу кедендік рəсімінде Кеден одағының кеден 
аумағынан тыс жерлерге бұдан əкетілген тауарларды немесе оларды қайта өңдеу өнімдерін 
одан əрі экспорттау жүзеге асырылған жағдайда нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын 
айналымдарды (мұндай айналымдар болған кезде) растау үшін тауарлар экспорты бойынша 
салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – оған сəйкес кеден аумағынан тыс жерлерде қайта өңдеу 
кедендік рəсімін экспорт кедендік рəсіміне өзгерту жүргізілетін кедендік жүк декларациясы, 2010 
жылғы 1 шілдеден бастап тауарларға декларация, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап тауарларға 
декларацияның көшірмесі;

2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – кеден аумағынан тыс жерлерде қайта өңдеу кедендік 
рəсімінде ресімделген кедендік жүк декларациясы, 2010 жылғы 1 шілдеден бастап тауарларға 
декларация, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап тауарларға декларация көшірмесі;

3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – тауарларды шет мемлекеттің аумағына əкелу кезінде 
кеден аумағында қайта өңдеу (ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу) кедендік рəсімінде ресімделген, 
осындай ресімдеуді жүзеге асырған кеден органы куəландырған кедендік жүк декларациясының 
көшірмесі, 2010 жылғы 1 шілдеден бастап тауарларға декларация, 2011 жылғы 1 қаңтардан 
бастап тауарларға декларацияның көшірмесі;

4) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – оған сəйкес шет мемлекеттің аумағында ішкі тұтыну үшін 
қайта өңдеу кедендік рəсімін шетел мемлекетінің аумағына ішкі тұтыну үшін шығару кедендік 
рəсіміне немесе экспорт кедендік рəсіміне ауыстыру жүргізілген кедендік жүк декларациясының 
көшірмесі, 2010 жылғы 1 шілдеден бастап тауарларға декларация, 2011 жылғы 1 қаңтардан 
бастап тауарларға декларация көшірмесі;

нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар болған 
кезде) растау үшін 2012 жылғы 1 қаңтардан кейін жасалған алтын өндіруді жəне шығаруды жүзеге 
асыратын салық төлеушілердің алтын-валюта активтерін толықтыру үшін өз өндірісі шикізатынан 
тазартылған алтынды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне өткізуі бойынша айналым 
бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – салық төлеуші мен Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі арасында жасалған алтын-валюта активтерін толықтыру үшін тазартылған алтынды сатып 
алу-сатудың жалпы талаптары туралы шарт;

2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне өткізілген 
тазартылған алтын құнын растайтын құжаттардың көшірмесі;

3) тазартылған алтын саны көрсетіле отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
тазартылған алтынды алғанын растайтын құжаттардың көшірмесі (ҚҚС асып кетуін қайтару 
кезінде);

нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар болған 
кезде) растау үшін халықаралық тасымалдау бойынша жүктерді тасымалдау кезінде қызмет 
көрсетулерді өткізу айналымы бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – тауар-көлік жүкқұжаты, жүкқұжатты көрсетілетін қызметті 
алушылар халықаралық автомобиль қатынасында жүктерді тасымалдау кезінде табыс етеді;

2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – бірыңғай үлгідегі жүкқұжат, жүкқұжатты көрсетілетін қызметті 
алушылар халықаралық жəне мемлекетаралық қатынастарда теміржол көлігімен жүктерді та-
сымалдау кезінде табыс етеді;

3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – жүкқұжат, жүкқұжатты көрсетілетін қызметті алушылар əуе 
көлігімен жүктерді тасымалдау кезінде табыс етеді;

4) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – коносамент немесе теңіз жүкқұжаты, көрсетілетін қызметті 
алушылар коносаментті немесе жүкқұжатты теңіз көлігімен жүктерді тасымалдау кезінде та-
быс етеді;

нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар болған 
кезде) растау үшін магистральдық құбыржолдар жүйесі бойынша қызмет көрсетулерді өткізу 
айналымы бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – есептілік кезең үшін əрбір магистральдық құбыр бойынша 
тауарлардың транзиттік көлеміне арналған кедендік жүк декларациясы, 2011 жылғы қаңтардан 
бастап есептік кезең ішінде экспорттың жəне ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рəсімдеріне 
орналастырылған тауарларға декларацияның көшірмесі не есептік кезең ішінде кедендік 
транзиттің кедендік рəсіміне орналастырылған тауарларға декларация;

2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – орындалған жұмыстардың актілері, жүктерді қабылдап 
алу-тапсыру актілері, 2011 жылғы қаңтардан бастап көрсетілген тауарларды жеткізуді бұрын 
жүзеге асырған сатушыдан не басқа тұлғалардан көрсетілген тауарларды одан əрі жеткізуді 
жүзеге асыратын сатып алушыға немесе басқа тұлғаға орындалған жұмыстардың актілері, 
жүктерді қабылдап алу-тапсыру актілері;

3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – шот-фактуралар;
нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар болған 

кезде) растау үшін жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде халықаралық тасымалдау бой-
ынша қызмет көрсетулерді өткізу айналымы бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – Қазақстан Республикасында сатылған жол жүру билеттерін 
сату туралы есеп, сондай-ақ жол жүру бойындағы автовокзалдар (автостанциялар) жасаған жола-
ушылар билеттері туралы есеп айырысу ведомостары, көрсетілетін қызметті алушылар автомо-
биль көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдауды тұрақты тасымалдау кезінде табыс етеді;

2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – жолаушылардың тізімі, көрсетілетін қызметті алушы-
лар автомобиль көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдауды тұрақты емес тасымалдау 
кезінде табыс етеді;

3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – Қазақстан Республикасында сатылған жол жүру, тасы-
малдау жəне почта құжаттарын сату туралы есеп, көрсетілетін қызметті алушылар теміржол 
көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;

4) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – халықаралық қатынаста Қазақстан Республикасында 
сатылған жолаушылар билеттері туралы есеп айырысу ведомосы, көрсетілетін қызметті алушы-
лар теміржол көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;

5) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – теміржол əкімшіліктері арасындағы жолаушылар тасымал-
дау үшін өзара есеп айырысу жөніндегі баланстық ведомость жəне жол жүру мен тасымалдау 
құжаттарын ресімдеу туралы есеп, көрсетілетін қызметті алушылар теміржол көлігімен жолау-
шылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;

6) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – бас декларация, көрсетілетін қызметті алушылар əуе 
көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;

7) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – жолаушы манифесі, көрсетілетін қызметті алушылар əуе 
көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;

8) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – карго-манифест, көрсетілетін қызметті алушылар əуе 
көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;

9) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – лоджит (орталық-тиеу кестесі), көрсетілетін қызметті алу-
шылар əуе көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;

10) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – жинақтау-тиеу ведомосы (жол жүру билеті мен багаж 
түбіртегі), көрсетілетін қызметті алушылар əуе көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау 
кезінде табыс етеді;

нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар 
болған кезде) растау үшін халықаралық ұшуды, халықаралық əуемен тасымалдауды орын-
дайтын шетелдік авиакомпаниялардың əуе кемелеріне май құю кезінде əуежайлар жүзеге 
асыратын жанар-жағармай материалдарын өткізу айналымы бойынша салықтық тексеру 
жүргізу жағдайында:

1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – тұрақты рейстерді жүзеге асыру кезінде – əуежайдың 
шетелдік авиакомпаниямен жанар-жағармай материалдарын өткізуді көздейтін жəне (немесе) 
қамтитын шарты;

2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – шетелдік авиакомпанияның өтінімі (ол тіркелген мемлекет, 
əуе кемесінің болжамды қону күні көрсетіле отырып) жəне (немесе) əуежайдың шетелдік авиаком-
паниямен шарты (келісімі) - (тұрақты емес рейстерді жүзеге асыру кезінде); шетелдік əуе кемесі 
форс-мажорлық жағдайлар салдарынан қонған кезде өтінім толтырылмайды;

3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – шетелдік əуе кемесіне май құюға арналған шығыс 
ордері немесе қойылатын талап (авиакомпания атауы, құйылған жанар-жағармай 
материалдарының мөлшері, əуе кемесіне май құйылған күн, əуе кемесі командирінің не-
месе шетелдік авиакомпания өкілінің жəне май құюды жүзеге асырған əуежайдың тиісті 
қызметі қызметкерінің қолдары);

4) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – Кеден одағының кеден заңнамасына жəне (немесе) 
Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сəйкес оларға қатысты тауарларды кедендік та-
зарту жəне шығару жөніндегі кедендік рəсімдер көзделмеген рейстерді қоспағанда, халықаралық 
ұшуды, халықаралық əуемен тасымалдауды орындайтын шетелдік əуе кемелеріне май құйылған 
жағдайда – халықаралық ұшуды, халықаралық əуемен тасымалдауды орындайтын шетелдік 
авиакомпаниялардың əуе кемелеріне жанар-жағармай материалдары құйылғанын растай-
тын, кеден органының белгісі бар көліктік (тасымалдау), коммерциялық жəне (немесе) өзге де 
құжаттардың көшірмелері;

5) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – əуежай өткізген жанар-жағармай материалдары үшін 
шетелдік авиакомпанияның ақы төлеу фактісін растайтын құжат;

6) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – қайтаруға ұсынылған ҚҚС сомаларының дұрыстығын 
растау бойынша тақырыптық тексеру жүргізуге қатысатын азаматтық авиация саласындағы 
уəкілетті органның лауазымды адамының шетелдік авиакомпания əуе кемесінің рейсті жүзеге 
асыру фактісін жəне азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органның (авиакомпаниялар 
бөлігінде) келісімімен уəкілетті мемлекеттік орган бекіткен нысанда жəне тəртіппен өткізілген 
жанар-жағармай материалдарының мөлшерін растайтын қорытындысы; 

нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар 
болған кезде) растау үшін 2012 жылғы 1 қаңтардан кейін жасалған арнайы экономикалық 
аймақтар (бұдан əрі – АЭА) аумақтарында тауарларды өткізу айналымы бойынша салықтық 
тексеру жүргізу жағдайында:

1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – АЭА аумақтарында қызметті жүзеге асыратын ұйымдармен 
тауарларды жеткізу шарты (келісімшарты);

2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – еркін кедендік аймақ кедендік рəсімі бойынша тауарлар 
шығаруды жүзеге асыратын кеден органының белгілері бар тауарлар тізбесі қоса берілген 
тауарларға арналған декларациялардың жəне (немесе) көліктік (тасымалдау), коммерциялық 
жəне (немесе) өзге де құжаттардың көшірмелері;

3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген ұйымдарға 
тауарларды тиеп-жөнелтуді растайтын тауарлардың ілеспе құжаттарының көшірмелері;

4) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген ұйымдардың 
тауарларды алуын растайтын құжаттардың көшірмелері;

нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар болған 
кезде) растау үшін Қазақстан Республикасының аумағында қызметін импортталатын тауарлар 
ҚҚС-нан босатылатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберінде жүзеге асы-
ратын салық төлеушілерге тауарларды өткізу бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – жеткізілетін тауарлардың жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттың жұмыс бағдарламаларын орындауға арналғандығын көрсете отырып, 
осындай салық төлеушілерге тауарларды жеткізуге арналған шарт;

2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – осындай салық төлеушілерге тауарлар тиеп-жөнелтілгенін 
растайтын тауардың ілеспе құжаттарының көшірмелері;

3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – осындай салық төлеушілердің тауарларды алғандығын 
растайтын құжаттардың көшірмелері;

грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша 
төленген қосылған құн салығын қайтару кезінде:

1) Қазақстан Республикасы мен шет мемлекет, шет мемлекет үкіметі не Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге енгізілген халықаралық ұйым арасындағы грант беру 
туралы шарттың көшірмесі;

2) грант алушы не орындаушы тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді жеткізушімен 
жасасқан шарттың (келісімшарттың) көшірмесі;

3) ҚҚС қайтару туралы салықтық өтінішпен жүгінуі кезінде оның орындаушы ретінде 
тағайындалуын растайтын құжаттың көшірмесі;

4) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тиеп-жөнелтілгенін жəне 
алынғанын растайтын құжат;

5) ҚҚС сомасын бөлек жазып көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушы (ҚҚС төлеуші 
болып табылатын жеткізуші) жазып берген шот-фактура;

6) жүкқұжат, тауар-көлік жүкқұжаты;
7) көрсетілетін қызметті алушының (грант алушының немесе орындаушының) материалдық 

жауапты адамының тауарды алғанын растайтын құжатын;
8) көрсетілетін қызметті алушы (грант алушы немесе белгіленген тəртіппен ресімделген 

жұмыстарды, қызметтерді орындаушы) орындаған жəне қабылдаған акті;
9) тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді алғаны үшін ақының төленгенін, оның 

ішінде ҚҚС төленгенін растайтын құжаттар;
Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық жəне оларға теңестірілген шет 

мемлекеттердің өкілдіктеріне, шет мемлекеттердің консулдық мекемелеріне жəне олардың пер-
соналына ҚҚС қайтару кезінде:

1) жиынтық ведомосі (тізілім);
2) қосылған құн салығының төленгенін растайтын құжаттар (Салық кодексінде белгіленген 

тəртіппен жазып берілген шот-фактуралар, төлеу фактісін растайтын құжаттар). 
Қайтару туралы талабымен ҚҚС жөніндегі декларацияны көрсетілетін қызметті алушылар 

Салық төлеушінің кабинеті арқылы немесе салық органында орнатылған салық төлеушінің тер-
миналы арқылы СЕӨС бойынша электрондық түрде табыс ете алады.

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген салық органы 
жүргізетін салықтық тексеру барысында көрсетілетін қызметті алушы табыс ететін құжаттарды 
көрсетілетін қызметті алушылар ҚҚС асып кетуін қайтару туралы талап көрсетілген ҚҚС жөніндегі 
декларация табыс етілген салық кезеңі үшін, сондай-ақ ҚҚС бойынша салықтық тексерулер 
жүргізілмеген, бірақ талап ету мерзімінен аспайтын алдыңғы салық кезеңдері үшін қайтаруға 
ұсынылған ҚҚС сомаларының дұрыстығын растау бойынша табыс етеді.

Келу тəртібінде қағаз жеткізгіште табыс етілетін салықтық өтініш екі данада жасалады, бір 
данасы салық органының белгісімен көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады. Бұл ретте 
көрсетілетін қызметті алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.

Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі 
қояды.

порталға; ҚҚС асып кетуін қайтару үшін жүгінген кезде - көрсетілетін қызметті алушының 
ЭЦҚ-мен куəландырылған салық кезеңі үшін белгіленген нысандағы ҚҚС жөніндегі деклараци-
яда көрсетілген ҚҚС асып кетуін қайтару туралы талап.

Портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС АЖ арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні жəне 
уақыты көрсетілген мəлімет жіберіледі. 

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар тура-
лы заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

10. Егер:
1) мемлекеттік қызметті алу үшін шағын бизнес субъектілері, шаруа немесе фермер 

қожалықтары, ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін 
өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері үшін белгіленген арнаулы салық 
режимдерінде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын көрсетілетін қызметті алушы жүгінсе;

2) мемлекеттік қызметті алу үшін ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге 
асыратын жəне жекелеген жағдайларда ҚҚС төлеу тəртібін қолданатын көрсетілетін қызметті 
алушы заңды тұлғалар жүгінсе;

3) салықтық тексеру аяқталған күнге:
өнім берушімен өзара есеп айырысулардың дұрыстығын растау үшін қарсы тексерулер 

жүргізуге сауал салуға жауаптар алынбаған;
тексерілетін салық төлеушінің өнім берушісі бұрын жіберілген сауал салу бойынша қарсы 

тексерулер жүргізу кезінде анықталған бұзушылықтарды жоймаған;
бұрын жіберілген сауал салу бойынша салық қызметі органы алған жауаптар негізінде мо-

ниторингке жататын ірі салық төлеуші бойынша қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығы 
расталмаған;

қосылған құн салығы сомаларының дəйектілігі расталмаған;
қарсы тексеру жүргізудің мүмкіндігі болмауына байланысты, қосылған құн салығы 

сомаларының дəйектілігі расталмаған, оның ішінде: 
өнім берушінің орналасқан жері бойынша болмауы;
өнім берушінің есепке алу құжаттарын жоғалту жағдайлары, мемлекеттік қызметті көрсетуден 

бас тарту үшін негіздемелер болып табылады.
Бұл ретте, салықтық тексеру актісінде қосылған құн салығын мұндай қайтармаудың 

негіздемесі көрсетіледі.
3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 

органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
7) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;
8) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Шағымдану тəртібі туралы ақпаратты «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – 
портал) арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда көрсету 
ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар 

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары порталда, көрсетілетін 
қызметті берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz интернет-ресурста-
рында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС арқылы алуға мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, 
өсімпұлдардың, айыппұлдардың төленген сомаларын есепке жатқызуды жəне қайтаруды 

жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
 қосымша


